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RESUMO 

Grandes empresas e grupos econômicos, dentro do atual processo de reprodução 
ampliada do capital e de seu regime de acumulação com dominância da valorização 
financeira, requerem, cada vez mais, grandes negócios (megaprojetos, megaeventos), 
e esses só são viáveis em parceria com o Estado. Esta relação, com o tempo, torna-se 
mais complexa e envolve uma série de inovações em arranjos político-institucionais e 
espaciais. Assim, questionou-se se grandes obras ligadas à reestruturação do espaço 
metropolitano implementadas na Região Metropolitana do Recife - RMR podiam ser 
consideradas expressões de uma acumulação rentista-patrimonial ampliada entre o 
Estado e diferentes frações do capital, amplificando a unidade contraditória entre fixos 
e fluxos própria da reprodução do capital contemporâneo. Para responder a essa, 
questão buscou-se demonstrar as ações do Estado e o seu papel na concentração e 
centralização do capital nas mãos de oligarquias econômicas, neste caso, grupos 
econômicos nacionais ligados à produção do espaço (construção civil) e ao capital 
financeiro, e em assegurar importantes condições econômicas e extraeconômicas para 
a acumulação, com o uso dos fundos públicos, créditos subsidiados, incentivos fiscais, 
terras entre outros. Identificou-se que setores como o da construção civil ganham com 
o crescimento da economia nacional que leva à busca por investimentos em capital fixo, 
que também ocorre em períodos de crises econômicas do sistema capitalista. Optou-se 
por uma pesquisa do tipo qualitativa, explicativa, documental e bibliográfica. 
Fundamenta-se aqui na compreensão de que urbanização, modernização, política 
econômica e o planejamento são realidades sociais, e que toda realidade social é 
espacial e historicamente determinada. Na organização da exposição da tese, optou-se 
por seguir o método regressivo-progressivo de H. Lefebvre. Entende-se, nesta 
pesquisa, que os grandes negócios da produção do espaço têm como principais 
beneficiados as grandes empreiteiras “As Campeãs Nacionais”. Analisaram-se os 
grandes projetos: Cidade da Copa/Arena Itaipava; Rota dos Coqueiros e Cidade 
Saneada como representativos de uma “nova” articulação entre o público e o privado 
dentro do processo chamado por nós de acumulação rentista-patrimonial ampliada entre 
Estado e capital. Assim, o estudo focou-se na reestruturação econômica e espacial da 
RMR ligadas a esses projetos e concluiu que este processo é produto da concorrência 
global capitalista agora movida por um amplo processo de financeirização da economia 
mundial, fruto de um ajuste espaço temporal do sistema e sua ligação com a produção 
do espaço, e também representa uma coalizão de interesses entre frações do capital 
nacionais e locais representantes de grupos econômicos ligados ao setor da construção 
civil, via arranjos político-institucionais e espaciais como concessões e parcerias 
público-privadas, financiamentos de longo prazo e participações no capital social de um 
número seleto de empresas do setor da construção pesada ligadas a grandes holdings 
nacionais, agentes  esses capazes  de  manipular  o  fundo público via poder  político  e  
econômico, dentro de um  contexto  de imbricação de escalas  geográficas. 

 

Palavras-chave: Produção do Espaço. Acumulação Rentista-Patrimonial Ampliada. 
Estado. Parcerias Público-Privadas. Grandes Projetos. Metrópole. 
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ABSTRACT 

 

Major companies and economic groups, within the current expanded reproduction 
process of the capital and its accumulation regime with dominance of financial valuation, 
require, increasingly, major business (mega projects, mega-events), and those can only 
be feasible in partnership with the State. This relationship, over time, becomes more 
complex and includes a number of innovations in political-institutional and spatial 
arrangements. Thus, the question has been raised as to whether great works connected 
to the restructuring process of the metropolitan space implemented in the Metropolitan 
Region of Recife – MRR could be considered as expressions of an expanded patrimonial 
rentier accumulation among the State and different fractions of the capital, amplifying the 
contradictory unity between ‘’fix and flows’’ peculiar of the reproduction of the 
contemporary capital. To solve this question efforts have been made to demonstrate the 
actions of the State and its role regarding the concentration and centralization of the 
capital in the hands of economic oligarchies, in this case, national economic groups 
connected to space production (building construction) and to the financial capital, and to 
assure important economic and extra-economic conditions for accumulation, using 
public funds, subsidized credit, tax incentives, lands and others. It has been identified 
that sectors such as building construction gain from the growth of the national economy, 
leading to the search for investments in fixed capital, which also occurs in times of 
economic crises of the capitalist system. It has been chosen a qualitative, explanatory, 
documentary and bibliographic type of research. It is based here on the understanding 
that urbanization, modernization, economic policy and planning are social realities, and 
that all social reality is spatially and historically determined. In the organization of the 
thesis exhibition it was chosen to follow the regressive-progressive method of H. 
Lefebvre. It is understood in this research that the big businesses of production of the 
space have as main beneficiaries the great contractors "The National Champions". The 
major projects have been analyzed: The Cup City/Itaipava Arena; Rota dos Coqueiros e 
Cidade Saneada as representative of a ‘’new’’ articulation between public and private 
within the process which we call expanded patrimonial rentier accumulation between 
State and capital. Thus, the study focused on the economic and spatial restructuring of 
the MRR linked to those projects and concluded that this process is the result of global 
capitalist competition now driven by a broad process of financialization of the world 
economy, result of an space-time adjustment of the system and its link with the 
production of the space, and also represents a coalition of interests among national and 
local fractions of the capital which represent economic groups connected to the 
construction industry, via political-institutional and spatial arrangements such as 
concessions and public-private partnerships, long-term debt and shares in the social 
capital of a select number of companies from the heavy construction sector linked to 
great national holdings, being those agents able to manipulate the public fund via political 
and economic influence, in an overlay context of geographic scales. 

Keywords: Space Production. Expanded patrimonial rentier accumulation. State. Public-
Private Partnerships. Large projects. Metropolis. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

“The manner of exit from one crisis 
 contains within itself the seeds of crises to come”. (Harvey, 2014). 

 

“O capitalismo só tem êxito quando começa a ser identificado com o Estado, quando ele é o 
próprio Estado”.  

(Fernand Braudel, 1996) 

 

 

Entende-se nesta tese que o capital é, ao mesmo tempo, processo 

(fluxo) e forma material (fixo), como defende Harvey (2014) em seu livro 

“Seventeen Contradictions and the End of Capitalism”, onde afirma que “The 

unity of the capital circulating continuously as a process and a flow on the one 

hand and the different material forms it assumes (primarily money, production 

activities and commodities) on the other make for a contradictory unity.” 

(HARVEY, 2014, p.70-71).  

Essa unidade contraditória exprime os movimentos do capital, pois 

esses se apresentam como o ponto principal em sua definição, como um fluxo 

contínuo de valor através de vários momentos e entre as várias transições de 

uma forma material para outra. Ou, no dizer de Arrighi (1996), fases de expansão 

material (fases Dinheiro-Mercadoria de acumulação do capital) e fases de 

expansão financeira (fases Mercadoria-Dinheiro’ e Dinheiro-Dinheiro’). Em um 

momento, o capital toma a forma de dinheiro, já em outro é um estoque de meios 

de produção (incluindo a terra ou uma rodovia) ou pode ser, também, uma massa 

de trabalhadores trabalhando.  Aí o capital está envolvido num processo de 

produção concreto, mas depende da realização da mercadoria em produção cujo 

valor latente ainda não está realizado (trabalho social), de modo que sua mais-

valia está congelada. Quando essa mercadoria é realizada, o capital retorna 

novamente para a sua forma dinheiro. Assim, neste fluxo contínuo, tanto o 

processo como as coisas são contingentes um sobre as outras. (ARRIGHI, 1996; 

BRAUDEL, 1996; HARVEY, 2014). 
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Tal processo e as coisas que produz, entretanto, têm importantes 

consequências espaciais, como procura demonstrar Swyngedouw (1999), 

referindo-se ao período de liberalização do sistema financeiro, ao final dos” Trinta 

Gloriosos”. Para o autor, “El dinero como expresión de un valor en movimento y 

el capital como un derecho sobre el tiempo (de trabajo) futuro crearon un 

escenario para las atividades financeiras frenéticas. La especulación sobre 

valores futuros y la compra de tiempo avanzaron a través de la creación de 

nuevos espacios y relaciones espaciales”. (SWYNGEDOUW, 1999, p. 34). É 

nesta perspectiva que procuraremos observar no presente trabalho a circulação 

dos ativos (capitais fixos) de empresas estatais ou parcerias público-privadas 

(PPPs) que se ligam a uma produção futura (plataformas e sondas para a futura 

exploração do Pré-sal; casas futuramente servidas com esgotamento sanitário), 

mas que já circulam nos mercados de capitais na forma de ativos financeiros 

Harvey (2013), em “Os limites do Capital”, estuda o problema da 

instabilidade e dos meios que tem o capital de se mover, fugindo das crises, no 

espaço e no tempo, apontando para o crédito1 como uma das formas de o capital 

excedente fluir de uma esfera de menor valorização para outra de valorização 

maior em momentos específicos. Para o autor esse trânsito não pode abdicar da 

dimensão espacial.  

Isso enquadra-se dentro de uma suposta solução espacial (spatial fix) 

(HARVEY, 2013), contexto no qual se destaca a relocalização como forma de 

superação de crises de sobreacumulação no capitalismo. Tem-se, assim, que o 

emprego de tecnologias “superiores” pode-se levar à necessidade de 

localizações “superiores” que podem compensar as perdas produzidas em 

outros lugares, isso além de propiciar a expansão dos mercados e da redução 

de custos relativos. (FERNANDES, 2011). 

A importância do espaço para a acumulação de capital é objeto de 

reflexão de Lefebvre (1999), para quem, o papel do urbanismo se traduziria 

numa estratégia de manutenção dos ganhos da classe capitalista no setor 

imobiliário, encobrindo as operações realizadas pelo setor público como forma 

                                                           
1 Podemos destacar formas de crédito tais como: debêntures, hipotecas, ações, dívida pública, 

isenções fiscais. 
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de auxílio à reprodução do capital. No presente estudo procuraremos demonstrar 

que tal estratégia, no momento atual, se dá, crescentemente, por parte de 

grandes negócios ligados à reestruturação do espaço, onde as condições 

adequadas de disponibilidade de crédito, renda e capacidade de investimento 

público estiverem disponíveis. 

O Estado, por sua vez, age de forma a minimizar os obstáculos ao 

investimento dos setores imobiliário e da construção civil no meio urbano sem 

colocar em questão a existência da propriedade privada, pelo contrário, 

salvaguardando-a de qualquer ameaça. Atualmente, o risco2 e sua gestão se 

tornam um campo maior do político e da arte de governar, como se tentará 

demonstrar com a análise da articulação atual entre Estado e mercado de 

capitais (BOTELHO, 2007; HARVEY, 2003; OLIVEIRA, 1988; 1998). 

Ligada a essa arte de governar, recorre-se à análise de Francisco de 

Oliveira em sua teoria do antivalor, através da qual se podem observar que 

mudanças no processo de acumulação são acompanhadas por mudanças no 

padrão de ação do Estado, como as da última década. Oliveira argumenta que 

cresce o papel das políticas originalmente anticíclicas de inspiração keynesiana, 

constituindo um padrão de financiamento público da economia capitalista 

contemporânea. (BEHRING, 2007; OLIVEIRA, 1988; 1998; SALVADOR, 2008). 

Sobre tal padrão, o autor afirma que este pode ser sintetizado em “[...] uma 

esfera pública onde, a partir de regras universais e pactuadas, o fundo público, 

em suas diversas formas, passou a ser o pressuposto do financiamento da 

acumulação de capital, de um lado, e, de outro, do financiamento da reprodução 

da força de trabalho, atingindo globalmente toda a população por meio dos 

gastos sociais”. (OLIVEIRA, 1988, p. 08). 

Para Oliveira (1988), o fundo público passa a ser um ersatz (espécie 

de substituto inferior) do capital financeiro. Sobre isso, e com relação à 

abordagem perseguida neste trabalho, o autor afirma: “Na forma dos títulos 

                                                           
2 Neste trabalho, entende-se que todas as transações financeiras são em alguma medida 

condicionais, no sentido de que estão sujeitas a risco. Para Singer (2000), “O risco é inerente à 
vida humana e aos empreendimentos humanos: devedores ricos ou que têm renda elevada 
podem perder a fortuna ou a renda; empresas devedoras que estão em expansão podem entrar 
em crise e falir; garantias materiais — imóveis, jóias, obras de arte — podem perder valor”. 
(SINGER, 2000, p.20). 
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públicos e dos vários tipos de incentivos e subsídios, é o fundo público que 

agiliza a circulação do capital, e, em muitos casos, cumpre o papel da famosa 

ponte invisível keynesiana entre quem poupa e quem investe”3. (OLIVEIRA, 

1988, p. 14). Essa função de ponte invisível é a que se pretende analisar no 

presente trabalho, a qual constitui elemento fundamental para o processo que 

denominamos de acumulação rentista-patrimonial ampliada entre Estado e 

grandes empreiteiras ligadas a grandes projetos de reestruturação 

metropolitana. 

Expressão deste processo, temos, assim, os casos das concessões 

e parcerias público-privadas (PPPs), nas quais são associados fundos de 

investimento (Fundo de Investimento do  Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FI-FGTS) e de pensão, bancos públicos de fomento (Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Banco do Nordeste – BNB e 

Caixa Econômica Federal – CEF) e grandes empresas ligadas ao ramo da 

indústria da construção civil pesada (Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo 

Corrêa, OAS e Andrade Gutierrez, entre outras). No contexto de tal processo de 

acumulação, as grandes empreiteiras travam lutas por hegemonia e criam 

hierarquias de poder e de comando, formando trustes e oligopólios, ao mesmo 

tempo que produzem espaço via grandes projetos de investimento (VAINER, 

2007) carregados de intencionalidades (SANTOS, 2002). 

Qualquer semelhança com o que está acontecendo nas metrópoles 

de países emergentes4 não é mera coincidência. A capital do estado de 

                                                           
3 Podemos entender essa “ponte invisível” com Paul Singer (2000) quando afirma que “Os não-

ricos com sua poupança viabilizam (sem saber) os sonhos de alguns ricos. [...]. No mundo 
prosaico dos negócios não se fala de sonhos mas de projetos e o esforço dos aspirantes a crédito 
é de realçar suas características racionais, suas probabilidades bem calculadas de êxito. Não 
obstante, cada projeto não passa dum sonho, duma construção de espírito, como o favo na 
cabeça do pior dos mestres-de-obras de Marx. O mundo financeiro é o lugar em que confluem 
os rendimentos não utilizados pelos que sabem que não tendo riqueza não têm chance de obter 
crédito para realizar os seus próprios sonhos; e os projetos dos que têm posses que podem 
funcionar como garantias. As poupanças da sociedade estão concentradas nas mãos de grandes 
bancos e fundos, cujo trabalho consiste em examinar pedidos de crédito, reunir informações que 
permitam analisá-los, avaliar suas chances de sucesso e os riscos de que malogrem. (SINGER, 
2000, p. 09). 
4 Segundo o dicionário Houaiss, a primeira acepção do substantivo feminino (“ato ou efeito de 

emergir”) seria “situação grave, perigosa, momento crítico ou fortuito; contingência”. Emergente 
seguindo a mesma fonte, na terceira acepção do adjetivo de dois gêneros (“que emerge, que 
surge”), “que ou o que se encontra supostamente no rumo do desenvolvimento”. O termo em 
inglês, emerging markets, aparentemente surge no vocabulário dos aplicadores financeiros 
internacionais no início da década de 1990, época em que, dentro das suas carteiras, algumas 
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Pernambuco não fica de fora desse processo e, nos últimos anos, depois de 

mais ou menos duas décadas de estagnação econômica, puxada por um 

conjunto de iniciativas estaduais e federais de cunho “novo desenvolvimentista”5 

(BRESSER-PEREIRA, 2010; NOVY, 2009) com grande apoio do Governo 

Federal, passou a disputar um lugar no hall das metrópoles periféricas 

emergentes, promovendo a produção e o consumo desigual de seu espaço 

urbano. 

Percebe-se que o país, na primeira década do século XXI, tem vivido 

uma nova conjuntura de crescimento decorrente de  políticas públicas  baseadas 

em alguns pilares, tais como: programas sociais de redistribuição de renda; 

melhor inserção na economia global e recuperação da capacidade do Estado de 

investir e induzir o crescimento; e uma  regulação  mais  prudente  de  seus  

aparelhos  fiscal  e  financeiro,  os  quais favoreceram  saídas  satisfatórias  à  

última  crise financeira  do  sistema  (FERNANDES; NOVY, 2010). 

No contexto dessas políticas federais, na última década, os ventos 

sopraram a favor do Nordeste e de Pernambuco. A região Nordeste, em 2012, 

respondia por 28% dos brasileiros e 14% do PIB nacional, e vem crescendo 

desde 2002 mais do que o Brasil. Isso se deve a fatores como: os aumentos 

reais no salário mínimo; as aposentadorias rurais e urbanas para não 

contribuintes da previdência; os programas de transferência direta de renda para 

as populações mais pobres; e o aumento do crédito. Assim, temos um grande 

crescimento da demanda agregada6, principalmente através do aumento do 

poder de compra. (ARAÚJO, 2013). 

                                                           
praças exóticas passaram a se destacar pelos altos retornos proporcionados, além dos riscos 
também elevados. 
5 Segundo os autores analistas do “Novo Desenvolvimentismo” na estratégia “novo 

desenvolvimentista” o Estado continua tendo papel de destaque, porém com funções distintas 
daquelas exercidas no período anterior. Dentre suas principais funções, destacam-se: ter 
capacidade para regular a economia, estimulando um mercado forte e um sistema financeiro a 
serviço do desenvolvimento e não das atividades especulativas; implementar políticas 
macroeconômicas defensivas e em favor do crescimento; adotar políticas que estimulem a 
competitividade industrial e melhorem a inserção do país no comércio internacional. Sendo que 
essas funções são assumidas em diferentes proporções e de forma variada nos diferentes 
projetos políticos de, também, diferentes matizes ideológicas. 
6 Demanda agregada é o conjunto dos gastos realizados pelos distintos agentes econômicos, 

quais sejam: (i) consumo, que é o gasto com bens e serviços finais realizado pelas famílias; (ii) 
investimento que aqui significa a formação bruta de capital fixo (máquinas e equipamentos 
diversos, bem como a construção civil de bens residenciais, de imóveis utilizados pelas empresas 
para a instalação dos seus negócios, da infraestrutura física de uma economia [estradas, portos, 
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Grande parte do crescimento do PIB do Nordeste é fundamentada no 

setor de serviços tendo como base o consumo das famílias.  Segundo o Banco 

Central um dos propulsores para a manutenção do crescimento médio do PIB 

nordestino acima dos 4% entre 2004 e 2010 foi o crédito. Ele é o suporte do 

consumo de bens da indústria de transformação, com valor agregado mais alto, 

e agente básico na oferta de recursos de longo prazo. Olhando os dados de 2006 

a 2011, o crescimento do crédito no Brasil e no Nordeste foi de 22,4% e 27,5%, 

respectivamente (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2010).  A expansão do crédito 

na região ficou cinco pontos acima da média do Brasil. 

Entende-se que, através do crédito, os agentes econômicos podem 

obter os recursos necessários para a realização dos seus projetos e planos de 

gastos. As famílias podem aumentar o seu consumo (normalmente restringido 

pela renda) e as empresas conseguem realizar investimentos produtivos, sem a 

necessidade de possuir a totalidade do capital, e até segregando seu risco, como 

iremos analisar no caso de projetos como o da Arena Itaipava feito via Project 

Finance. A concessão de crédito é portanto um instrumento eficaz para o 

crescimento econômico de um país, pois contribui para elevar a demanda efetiva 

da economia e, consequentemente, aumentar o volume da produção e do 

emprego7. Daí a importância de sua análise neste trabalho. 

Destaca-se, aqui, a relação do crédito público (e privado) com o 

grande capital como no financiamento de inversões industriais, comerciais ou 

tecnológicas, as fusões e aquisições de empresas e a cisão de outras, as 

                                                           
usinas de energia, etc.]) e a variação de estoques (bens destinados ao consumo final das famílias 
e que não foram vendidos e estão à espera de serem consumidos); (iii) gastos governamentais, 
que são a parcela de bens e serviços que está sendo adquirido pelos entes públicos; e (iv) 
exportações líquidas: a diferença entre o montante que os residentes do resto do mundo gastam 
com bens e serviços produzidos no país em análise – as exportações – e aquilo que os residentes 
deste gastam com o que está sendo produzido no exterior – as importações. (Fundação 
Alexandre de Gusmão, 2008). 
7 Segundo dados do Plano Plurianual de Pernambuco de 2012-2015, “O potencial representado 

pela demanda insatisfeita de amplas camadas da sociedade brasileira estimulou o consumo de 
alimentos, vestuário e calçados, mas surpreendeu a muitos ao dinamizar o consumo de bens 
duráveis (motos, máquinas de lavar, DVDs, televisor a cores, geladeiras) acionando a produção 
de segmentos importantes da indústria moderna que o país implantara na segunda metade do 
século XX. Neste quadro, entre 2004 e 2010, criam‐se 12,6 milhões de empregos formais, 
chegando a um contingente de ocupados formalmente 40,3% maior que no início do período, ao 
mesmo tempo em que a renda per capita brasileira cresce mais de 25% em termos reais, a taxa 
de desemprego nas áreas metropolitanas caiu mais que a metade entre 2003 (10,9%) e 2010 
(5,3%), registrando uma redução relativa de 37% da pobreza”. (PERNAMBUCO, 2011). 
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oscilações do valor das ações nas bolsas de valores, a fixação de nova taxa 

básica de juros pelo Banco Central, o lançamento de novos fundos de 

investimento, de novas loterias, de novas modalidades de seguro e assim por 

diante. (SINGER, 2000). 

Como consequência, temos o crescimento do mercado de bens 

duráveis de consumo. O qual, por sua vez, propicia novos atrativos para 

investimentos para atender a mercados crescentes, como também maior 

necessidade de provisão de infraestruturas de toda sorte8. Ainda segundo dados 

do Plano Plurianual de Pernambuco 2012-2015, o principal vetor das mudanças 

é, sem dúvida, o bloco de investimentos públicos e privados que o Estado foi 

capaz de atrair nos últimos anos. São investimentos9 na base produtiva de 

Pernambuco, na infraestrutura econômica, urbana e educacional.  Destacam-se, 

aqui, os investimentos e inversões financiadas com operações de crédito – que 

implicam dispor de contrapartida (do Estado, caso não ofereçam oportunidades 

de lucro): pulam de um patamar médio de R$ 82,2 milhões em 2003‐2006 para 

uma média de R$ 840 milhões em 2009‐2010, como no caso da Arena Itaipava 

(PERNAMBUCO, 2011). 

O Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior 

(MDIC), segundo a Renai10, estima em US$ 33 bilhões o montante de 

investimentos anunciados para Pernambuco entre 2011 e 2014. A Empresa 

SUAPE anuncia, só na área do seu complexo, investimentos da ordem de US$ 

                                                           
8 Todo esse crescimento atraiu também a atenção dos Fundos de Investimentos que passam a 

atuar de maneira mais incisiva na região. A atuação de investidores financeiros como 
financiadores de empresas vem crescendo no Brasil. Os private equity, que são um tipo de fundo 
que compra participações em empresas, são um exemplo. Como demonstra matéria vinculada 
no Jornal O Povo, “O Nordeste está atraindo cada vez mais a atenção dos fundos de 
investimentos, que estão de olho em empresas de pequeno, médio e grande porte com potencial 
de mercado. Segundo a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) [...] 
‘Alguns setores são prioritários para a gente, como o de serviço de apoio à indústria, que é um 
setor que engloba empresas que têm seu crescimento atrelado aos polos de Pecém (CE), Suape 
(PE) e Camaçari (BA)’, afirma Luiz Medeiros, gestor do Fundo Rio Bravo Nordeste II. ‘Nesses 
Estados, acreditamos existirem as melhores oportunidades’”. Disponível em: 
http://www.opovo.com.br/app/opovo/economia/2012/08/30/noticiasjornaleconomia,2909692/fundos-
de-investimento-miram-empresas-do-ceara.shtml.  Acesso em: 20 jan. 2014. 
9 Cabe destacar que, para Keynes (1996), investimento significa aquisição de equipamentos do 

setor produtor de bens de capital, ampliação da capacidade produtiva e, finalmente, expansão 
da produção corrente de bens de capital. Não significa aquisição de bens físicos ou financeiros 
pré-existentes e não-reproduzíveis pelo sistema econômico, a exemplo de terra. Isso já faz parte 
de uma ação de caráter patrimonialista ou rentista, tão presente em nossa sociedade. 
10 Rede Nacional de Informações sobre o Investimento. Disponível em: 

http://investimentos.mdic.gov.br/conteudo/index/item/22. Acesso em: 02 fev. 2015. 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/economia/2012/08/30/noticiasjornaleconomia,2909692/fundos-de-investimento-miram-empresas-do-ceara.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/economia/2012/08/30/noticiasjornaleconomia,2909692/fundos-de-investimento-miram-empresas-do-ceara.shtml
http://investimentos.mdic.gov.br/conteudo/index/item/22
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22 bilhões. Por sua vez, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

destina a Pernambuco R$ 62,3 bilhões, para investimentos na infraestrutura 

logística, energética e urbana/social (PERNAMBUCO, 2011). Segundo dados do 

BNB (2013) sobre as Contratações de Crédito de Longo Prazo com Recursos do 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em 2012, 

Pernambuco obteve 63.053 operações de crédito desse tipo, com valor de 2.837 

(R$ Milhões Nominais), o que representou aproximadamente 25% do valor geral 

destinado desse fundo, que foi de R$ 11.206 milhões. Foi o estado que mais 

recebeu. 

Daí, surge a temática enfocada neste estudo, que é o processo de 

produção e consumo de um espaço abstrato (LEFEBVRE, 2006) que ocorre no 

modo de produção capitalista contemporâneo11 como parte do atual ciclo 

sistêmico de acumulação do capital (ARRIGHI, 1996), mais especificamente a 

aliança entre o Estado e diferentes frações do capital ligadas à produção do 

espaço da metrópole (capital financeiro, industrial e mercantil) e sua relação com 

o processo de reestruturação urbana-regional capitaneado por grandes 

negócios. Essa relação, com o tempo, vem se tornando mais complexa, 

envolvendo uma série de inovações em arranjos econômicos, político-

institucionais e espaciais.  

Tal processo de produção e consumo de espaço associado a grandes 

negócios está ligado à reestruturação do espaço nacional, urbano e regional, 

ligados a um capitalismo do tipo rentista ou, como chamado por Chesnais (2005), 

um capitalismo patrimonialista, bem adaptado à nossa sociedade, cujas raízes 

são fundadas no patrimonialismo (FAORO, 2001). Tal capitalismo rentista, na 

definição de Paulani,  

é, portanto, o avesso do mercado, da concorrência, do risco capitalista, 
da ausência do Estado. Paradoxalmente, é esse tipo de capitalismo 
que hoje predomina. Em alguns aspectos, ele lembra os inícios do 
capitalismo, a época da acumulação primitiva, quando os Estados 
nacionais se formavam como grandes negócios e a acumulação 
capitalista passava diretamente pelo poder desses Estados. 
(PAULANI, 2010, p. 131). 

                                                           
11 Para Lefebvre “a principal contradição espacial da sociedade é a confrontação entre espaço 

abstrato, ou a exteriorização de práticas econômicas e políticas que se originam com a classe 
capitalista e com o Estado, e espaço social, ou espaço de valores de uso produzidos pela 
complexa interação de todas as classes na vivência diária” (GOTTDIENER, 1997, p. 131). 
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É neste debate que se situa a questão central deste estudo: Mesmo 

na condição de periferia e baixo dinamismo econômico verificado historicamente 

na RMR, pode-se dizer que grandes obras ligadas à reestruturação daquele 

espaço metropolitano implementadas recentemente na RMR são expressões de 

uma acumulação rentista-patrimonial ampliada entre o Estado e diferentes 

frações do capital (financeiro, industrial, mercantil e imobiliário), amplificando ali 

também a unidade contraditória entre fixos e fluxos própria da reprodução 

contemporânea do capital? 

Neste contexto, argumentamos no presente trabalho que o Estado 

exerce importante papel nos processos de concentração e centralização do 

capital, a partir da observação do caso de grupos econômicos nacionais ligados 

à produção do espaço - onde destacamos o setor da construção civil - 

associados ao capital financeiro, tão caro à fase monopolista do sistema 

(OLIVEIRA, 1988; JESSOP, 2009). O Estado, com o tempo, passa a assegurar 

condições econômicas e extraeconômicas indispensáveis para a acumulação 

(HIRSCH, 1975; JESSOP, 2009), entre os quais a forma como são operados 

fundos públicos, créditos subsidiados e incentivos fiscais (BEHRING, 2007; 

HIRSCH, 1975; OLIVEIRA, 1988), que podem levar à construção de um “nexo 

Estado-finanças” bem próprio ao período atual. (HARVEY, 2011). 

Temos como hipótese de trabalho a de que os investimentos em 

grandes projetos ligados à reestruturação espacial urbana-regional da metrópole 

de Recife se dão na produção de um ambiente construído e moldado para/por 

interesses de grandes agentes privados, tanto na produção de capital fixo de 

larga escala como de bens de consumo, como a habitação, em vista dos 

expressivos investimentos públicos e transferências governamentais ali 

realizados na última década. Agentes esses que agem por meio de verdadeiros 

oligopólios, sob a forma de um capitalismo rentista e patrimonialista, na 

construção civil articulados de formas complexas com o Estado via concessões, 

parcerias público-privadas, isenções fiscais, doação de terrenos, contratos de 

alto risco (para o governo), participações no capital social de empresas ligadas 

aos projetos, entre outras. A participação do estado é crucial tanto na elevação 

da renda das famílias, por propiciar a criação ou expansão do mercado 

imobiliário orientado aos grandes projetos, quanto na disponibilização do crédito 
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aos investidores, reduzindo-lhes os riscos e ampliando-lhes a taxa de retorno, 

ou com inovações jurídicas e administrativas como: o Programa Estadual de 

PPPs e a Secretaria Executiva de Desapropriações12.  

Como parte do cenário do atual dinamismo da economia do estado de 

Pernambuco, chamou-nos a atenção a emergência de um conjunto de grandes 

obras ligadas a diferentes fins (infraestruturas viárias, de saneamento, 

equipamentos de lazer, requalificação urbana de áreas “degradadas”, projetos 

imobiliários, entre outras). Esses grandes negócios necessitam de investimento 

muito alto, o que, diante da “falta” de poupança do Estado para neles investir 

diretamente, impele-o em direção a políticas de cunho neoliberal como as PPPs. 

Milton Santos (2007 [1977]) demonstrou processo correlato ao 

analisar a difusão de ideias, no pós Segunda Guerra, que facilitavam a 

penetração do capital nos países subdesenvolvidos como o Brasil, através da 

ideologia do planejamento (regional) e da produção dos grandes projetos para 

melhorar sua eficiência e racionalidade produtivas, que justificavam o uso de 

mais e maiores capitais, e a recorrência a empréstimos e investimentos diretos 

externos (IED). Sendo, para nós, o diferencial do atual processo se dá no grau e 

que o regime de acumulação financeirizado assume na economia mundial - no 

volume dos recursos concentrados e centralizados, no aumento do papel de 

agentes como os fundos de pensão e investimento - e no crescente 

estreitamento da relação entre o Estado e as frações do capitais envolvidas na 

produção do espaço, como a que se dá via a participação do estado no capital 

social das grandes empreiteiras. 

Esta pesquisa objetiva analisar como grandes obras ligadas à atual 

reestruturação do espaço urbano-regional da metrópole de Recife têm sido 

implementadas como expressões de uma acumulação rentista-patrimonial 

ampliada entre o Estado e diferentes frações do capital (financeiro, industrial e 

imobiliário), caracterizando a produção de um espaço fragmentado e articulado 

                                                           
12   Agilizar os processos de desapropriação do Governo do Estado, impulsionando as obras 

estruturadoras em Pernambuco. Com esse objetivo, foi criada a Secretaria Executiva de 
Desapropriações, vinculada à Procuradoria Geral do Estado (PGE). 
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(BRENNER, 2014; LEFEBVRE, 2006; NORMA, 2012), fruto de um regime de 

acumulação financeirizado. (PAULANI, 2010; CHESNAIS, 1996; 2005). 

No sentido de ampliar a compreensão sobre essas novas dinâmicas 

que envolvem a reprodução da metrópole, formularam-se as seguintes questões 

auxiliares: O que seria essa “nova” forma de acumulação rentista-patrimonial 

ampliada entre o Estado e os capitais ligados à construção civil e ao mercado de 

capitais, e o que representa para o sistema capitalista? O que são esses grandes 

negócios da reestruturação do espaço, e que empresas estão à frente deles no 

Brasil e na RMR? Quais as formas de implementação desses grandes negócios, 

e sua relação com um capitalismo do tipo rentista ou patrimonialista? Quais 

dessas formas foram implementadas na RMR? Quais as atuais características e 

tendências da economia do estado de Pernambuco que possibilitam a 

implementação desses grandes negócios da reestruturação do espaço urbano?  

A reprodução das metrópoles passa a ser, cada vez mais, comandada 

por agentes e processos ligados a capitais (imobiliários, comerciais e financeiros 

com origem em diversas escalas) em parceria com o Estado via novos arranjos 

econômicos, político-institucionais e a produção de novos arranjos espaciais que 

representam uma articulação complexa entre atores públicos e privados 

hegemônicos com seus consequentes projetos de modernização seletivos e 

funcionais aos interesses rentistas, além dos novos atributos de caráter 

financeiro da “spatial fix” (solução espacial). (FERNANDES, 2001; HARVEY, 

2011,2013, 2014). 

Tudo isso leva a metrópole a operar como um campo de extração de 

excedentes econômicos por capitais mobilizados de amplos setores (SINGER, 

2000), coordenado pelo atual regime de regulação financeira (PAULANI, 2010; 

CHESNAIS, 2005), onde o Estado desempenha um papel primordial (HIRSCH, 

1975; OLIVEIRA, 1988; 1998; LEFEBVRE, 1978; 2006; POULANTZAS, 1977; 

HARVEY, 2011). Caracteriza-se, assim, uma espécie de máquina de 

crescimento rentista ligada à produção do espaço e à circulação dos excedentes 

e dividendos imbricados em sua produção, com o apoio de inovações financeiras 

que permitem recolocar mais rapidamente o capital fixo dentro do processo de 

circulação geral do capital. 
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Como objetivos específicos, temos a necessidade de compreender as 

determinações políticas e econômicas por trás dessa nova forma de acumulação 

rentista-patrimonial ampliada entre o Estado e os capitais ligados à construção 

civil e ao mercado de capitais, e o que isso representa para o sistema capitalista. 

Entender como nos últimos anos grupos econômicos privados, atuando 

particularmente nos setores de commodities e infraestrutura, foram se 

constituindo e aumentando seu poder dentro de uma relação ampliada com o 

Estado brasileiro. Alavancados pelo investimento público desde o período 

desenvolvimentista, esses grupos consolidaram-se com a transferência de 

patrimônio público nas privatizações, concessões e PPPs, e expandiram-se pela 

transferência massiva de recursos públicos na última década, via grandes 

financiamentos de longo prazo advindos do Tesouro Nacional e participações do 

Estado no capital de empresas ligadas a este processo. 

Daí, cabe analisar, o que são esses grandes negócios da 

reestruturação do espaço, e que empresas ou coalisão de grupos econômicos 

estão à frente deles na RMR, investigar as formas de implementação desses 

grandes negócios no mundo e no Brasil, e analisar sua relação com um 

capitalismo do tipo rentista ou patrimonialista. E, por fim, cabe identificar quais 

dessas formas foram implementadas na RMR. 

Para tanto, deve-se refletir sobre as atuais características e 

tendências de desenvolvimento da economia do estado de Pernambuco, como 

forma de entender como a mesma possibilita, atualmente, a implementação 

desses grandes negócios da reestruturação do espaço urbano na RMR. E, 

assim, pode-se compreender se tal implementação faz parte de algum tipo de 

ajuste espaço-temporal da economia capitalista à procura de valorização do 

capital excedente em novas praças econômicas. 

Escolhemos como objeto empírico três dos grandes projetos de 

investimento realizados ou em fase de realização, que envolvem a participação 

de diferentes escalas de governo e suas associações, como também grupos 

econômicos privados financiados (direta ou indiretamente) pelo Estado. Os 

projetos foram escolhidos em função dos seguintes critérios: pelo seu fator de 

impacto no desenvolvimento urbano-regional da metrópole de Recife; pela 

complexidade de sua engenharia financeira que demonstra ligação com uma 
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certa fluidez do capital fixo incorporado e relações entre capitais públicos e 

privados (FII-FGTS, BNDES, BNB e certo grupo de empresas), e por 

representarem segmentos diferentes como infraestruturas viária, de 

saneamento, e equipamento de lazer e cultura, importantes no atual quadro de 

reestruturação produtiva da metrópole de Recife. Assim, temos: projeto de 

infraestrutura viária - Rota dos Coqueiros (concessão patrocinada para 

exploração da ponte de acesso e sistema viário do conjunto empresarial, 

residencial e destino de turismo e lazer Praia do Paiva); projetos ligados ao 

saneamento ambiental - PPP do Saneamento da Região Metropolitana do 

Recife; e, por fim, o projeto relacionado a equipamento de lazer e cultura - Arena 

Itaipava. Analisaremos os projetos perante seu impacto e poder de reordenação 

do território, quanto à escala de seus investimentos, e formas sofisticadas de 

financiamento e relações entre o público e o privado. 

Deve-se advertir, de início, que não está no escopo deste trabalho 

analisar esses projetos, planos e ações de forma exaustiva ou no seu âmago, e 

sim ver se/como sua gênese, metas, objetivos, ações e desdobramentos afetam 

a área de estudo (RMR) e representam, de alguma forma, paradigmas e/ou 

teorias como as de ajuste espaço-temporal; do Antivalor; da fragmentação do 

espaço urbano-regional; de financeirização da economia;  das  “novas” formas 

da relação do Estado com a iniciativa privada ou do “nexo Estado-finanças; como 

também se esses são expressões do atual papel do financiamento público e 

privado e suas formas correlatas no apoio a grupos econômicos – “Campeãs 

Nacionais” -  e sua ligação com a modernização do espaço da metrópole de 

Recife. 

Sobre os estudos de caso, cabe tecer algumas considerações. Assim, 

começamos pela Arena Itaipava, que se originou da companhia Arena 

Pernambuco Negócios e Investimento S.A., uma Sociedade de Propósito 

Específico - SPE de capital fechado, constituída em 31 de maio de 2010, cujo 

objeto social específico é a exploração da concessão administrativa da Arena 

Multiuso da Copa 2014, mediante condições do Contrato de Concessão firmado 

entre o Estado de Pernambuco, por intermédio do Comitê Gestor do Programa 

Estadual de Parcerias Público-Privadas – CGPE e a Arena Pernambuco 

Negócios e Investimento S.A, pelo prazo de 33 anos. 
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Associado à Arena, o governo de Pernambuco lançou o 

megaempreendimento imobiliário (uma cidade planejada), denominada “Cidade 

da Copa”, com uma estimativa de absorver aproximadamente 60 mil novos 

habitantes, procurando criar uma nova centralidade urbana/metropolitana. A 

ideia era que no máximo em 25 anos o local teria residências, hotéis, shopping 

centers, edifícios comerciais e universidade e que, segundo seus idealizadores, 

se transformasse numa verdadeira cidade inteligente (Smart City)13, cujos pilares 

moradia, educação, trabalho e lazer estariam conjugados num mesmo local. Os 

envolvidos estimavam que o projeto estaria a todo vapor em 2025. O masterplan 

(plano geral urbanístico) foi feito pela Aecom, que também assina o do Parque 

Olímpico Rio-2016. Esta empresa representa a expertise internacional no 

planejamento urbano contemporâneo. (SANCHEZ, 2011). 

A Arena, elemento-chave do Projeto Cidade da Copa, deveria atuar 

como indutor de desenvolvimento urbano em direção ao município de São 

Lourenço da Mata e seus municípios circunvizinhos - Camaragibe e Jaboatão 

dos Guararapes –, propiciando a criação de uma nova centralidade urbana na 

Região Metropolitana de Recife e ordenando a expansão metropolitana no 

sentido do interior do estado. Temos a proposta de produção de um novo espaço 

e um front de expansão geográfica do mercado imobiliário na RMR. 

Diferentemente de outras sedes onde as arenas estão na capital da metrópole, 

a de Recife tomou área até então rural com a intenção de transformá-la num 

verdadeiro vetor de empreendimentos para o mercado imobiliário, liberando o 

ativo terra para a especulação (HARVEY, 2011). 

Nestes projetos, observa-se a relação entre o Estado e grupos 

econômicos como a Odebrecht S.A e sua participação (direta e indireta) em 

vários grandes negócios ligados à reestruturação urbano-regional pelo país, 

                                                           
13 Strapazzon (2010), em artigo intitulado Smart Cities, define as mesmas como a etapa mais avançada do 
relacionamento entre convergência tecnológica, gestão de cidades, qualidade de vida e competitividade.  
Um caso brasileiro de destaque é o da cidade de Piraí, no Rio de Janeiro, com 23 mil habitantes, 
distribuídos por 520 quilômetros quadrados, totalmente cobertos por uma rede que usa, inclusive na zona 
rural, uma rede sem fio e a cabo que transmite dados, voz e imagem em alta velocidade. Em Piraí, a 74 
quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, já há 500 estações de trabalho com acesso à internet em escolas, 
quiosques e residências. A cidade recebeu, entre outros, o prêmio Top Seven Intelligent Communities de 
2005, ficando entre as sete cidades mais inteligentes do mundo, segundo o Intelligent Community Forum 
sediado em Nova Iorque. 
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inclusive nos objetos de análise estudados aqui. Relações que se dão também 

com o Estado e com o capital financeiro nacional e internacional. 

Sob esse grupo, temos também o projeto viário ligado à “mobilidade” 

urbana, que é capitaneado pela Concessionária Rota dos Coqueiros S.A. Em 

contrato firmado em 28 de dezembro de 2006 entre o Comitê Gestor do 

Programa Estadual de Parcerias Público-Privada (CGPE) e a Companhia, 

estabeleceu-se como objeto a exploração do sistema viário composto pela praça 

de pedágio de Jaboatão dos Guararapes, a ponte de acesso sobre o Rio 

Jaboatão (Ponte do Paiva), a via principal da Reserva do Paiva (Residencial 

Multiuso) e a praça de pedágio do Cabo de Santo Agostinho, precedida de obras, 

mediante a prestação de serviço pela concessionária pelo prazo de 33 anos, 

podendo esse ser prorrogado até o máximo de 35 anos. (Concessionária Rota 

dos Coqueiros S.A, 2014). 

Essa concessionária formada pela SPE – Via Parque S.A. que é 

composta pelas empresas Odebrecht Transport e o Grupo Cornélio Brennand, é 

a primeira PPP do estado de Pernambuco, e pioneira na região Nordeste no 

segmento rodoviário. Liga o sul de Recife ao Cabo de Santo Agostinho. Destaca-

se que. em agosto de 2011, o FII – FGTS passa a fazer parte do capital social 

da Odebrecht Transport, o que representa uma injeção de capital na mesma e 

em seus projetos, como a Rota dos Coqueiros, e uma maior ligação desta com 

o fundo público. 

Por fim, temos a PPP de Saneamento da RMR. A metrópole de Recife 

possuía até 2012 apenas 30% das residências com saneamento básico, 

segundo dados da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), que 

desenhou e articulou uma parceria público-privada (PPP), para elevar esse 

índice de cobertura para 90%, no prazo de 12 anos. A PPP do Saneamento 

pretende investir R$ 4,5 bilhões, recursos públicos e privados, para realizar obras 

de ampliação do esgotamento sanitário em 15 municípios14. Em 23 de julho de 

2013, a Companhia iniciou as operações dos serviços de coleta e tratamento de 

                                                           
14 Disponível em: http://www.compesa.com.br/noticias/ppp-de-pernambuco-maior-projeto-de-

saneamento-do-pais. Acesso em: 22 fev. 2014. 

http://www.compesa.com.br/noticias/ppp-de-pernambuco-maior-projeto-de-saneamento-do-pais
http://www.compesa.com.br/noticias/ppp-de-pernambuco-maior-projeto-de-saneamento-do-pais
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esgoto, incluindo serviços complementares, na Região Metropolitana do Recife 

e no município de Goiana, na zona da Mata Norte do Estado. 

Para realizar esse megaempreendimento, a Caixa Econômica Federal 

fechou acordo, em maio de 2014, com a empresa Foz do Atlântico Saneamento 

S.A. braço da Odebrecht Ambiental em sistemas de água e esgoto, para financiar 

uma parte deste ambicioso projeto de saneamento básico em Pernambuco, 

considerado o maior projeto de saneamento do país, com empréstimo aprovado 

de R$ 700 milhões, está entre os maiores já concedidos pelo banco neste 

segmento15. 

A Foz do Atlântico Saneamento S.A., constituída sob a razão social 

Foz Pernambuco Participações S.A., assinou em 22 de outubro de 2012 uma 

PPP com a COMPESA que tem como objetivo exclusivamente a exploração e 

operação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, incluindo serviços 

complementares, na Região Metropolitana do Recife e no município de Goiana, 

na zona da Mata Norte do Estado. 

Assim, entre os objetivos do presente trabalho, busca-se analisar o 

papel do sistema de crédito viabilizado pelo Estado (BNDES/BNDESPar, Caixa 

Econômica Federal/FII-FGTS e BNB), nesses projetos, algo que não era 

possível há algumas décadas, devido à contínua situação de emergência 

econômica do país. Com a estabilização da economia e retomada do 

investimento passa-se a viabilizar crédito para produção de capital fixo de larga 

escala, dando margem ao financiamento público de megaprojetos, como os 

ligados ao megaevento Copa de 2014. 

Tudo isso vem permitindo o encontro de interesses entre agentes 

locais e internacionais para reestruturar o espaço urbano de metrópoles em 

benefício da expansão da valorização dos capitais envolvidos.  Este encontro se 

dá na forma de PPPs, participações, consórcios e sociedades de propósito 

específico (SPE), como já mencionado. 

                                                           
15 Disponível em:  
http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/Default.aspx?newsID=669.  Acesso em: 20 
fev. 2015. 

http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/Default.aspx?newsID=669
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Sobre esse papel de financiamento dos bancos públicos, como o 

BNDES, e fundos de investimento como FI-FGTS para projetos de larga escala 

cabe-nos perguntar: De onde vem esse dinheiro? Como também tentar 

compreender como o dinheiro público e de poupança compulsória de 

trabalhadores pode ser usado em empreendimentos de alto custo e risco, muitos 

desses sem garantias materiais, e quais as consequências disso para o maior 

endividamento do Estado (Dívida Pública). 

Sobre o papel de empréstimos, como este, Swyngedouw afirma que 

“el éxito de um préstamo depende de la realización de alguna forma futura de 

actividad y de trabajo. Así, el dinero yace em el centro de la ‘geometría del poder’ 

de las relaciones socio-espaciales y de su compleja red de relaciones de 

dominación y subordinación” (SWYNGEDOUW, 1999, p. 21). 

Não é intuito deste trabalho negar a importância do crédito para a 

sociedade e a economia, pois sabemos que o processo de acumulação de 

capital, que move a economia, de forma geral, exige financiamento, isso porque 

seria oneroso demais transacionar os meios de produção todos à vista. Temos 

que a economia capitalista exibe dinamismo exatamente porque os detentores 

de capital se dispõem a correr riscos, a apostar no futuro. (SINGER, 2000). A 

questão seria apostar com quê? De onde vem esse dinheiro das apostas no 

futuro? E como o mesmo representa custos de oportunidade para o restante da 

sociedade tão carente de investimentos em áreas sociais, ambientais e 

culturais? E atentar para o papel desse crédito no processo de concentração e 

centralização do capital e no agravamento das desigualdades sociais. 

Assim, analisa-se um pouco a realidade como tendência, e o que 

aponta o futuro, pois segundo Santos (1990, p. 121) “A realidade aponta para o 

futuro como tendência. Os futuros (no plural, pois, na verdade, em cada 

momento, os futuros são muitos) podem apenas ser reconhecidos pelas 

tendências, que são manifestações do real orientadas às mudanças”. 

Fundamenta-se aqui na compreensão de que urbanização, 

modernização, política econômica e o planejamento são realidades sociais, e 

que toda realidade social é (espacialmente) historicamente determinada. 
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Acredita-se de acordo com Kosik (1976) que o conhecimento tem suas 

dimensões teóricas, interpretativa e avaliativa. Para este 

[…] O conhecimento da realidade histórica é um processo de 
apropriação teórica – isto é, de crítica, intepretação e avaliação dos 
fatos – processo em que a atividade do homem, do cientista é condição 
necessária ao conhecimento objetivo dos fatos. Essa atividade que 
revela o conteúdo objetivo e o significado dos fatos é o método 
científico (KOSIK, 1976, p. 45). 

Dessa forma, quanto ao método de interpretação e análise utilizado 

nesta pesquisa, baseia-se primeiramente em uma abordagem de cunho 

marxista, onde se elegeu a mesma por possuir uma série de princípios e 

preocupações não encontrados – para o autor – em outras abordagens, tais 

como: análise de objetos e da relação entre eles; avanço da aparência 

(paisagem) à essência (espaço relacional); possuir como instrumentos 

essenciais de análise: produção, reprodução, consumo, troca, propriedade, 

Estado etc.; entender a cidade: como expressão da sociedade moderna; analisar 

os processos de fragmentação, homogeneização e hierarquização; análise de 

categorias como: acumulação, circulação e ciclo do capital. 

Com a revisitação das obras de Marx ou de base marxista, pretendeu-

se não elevá-las ao status de única resposta, mas estendê-las e adaptá-las às 

complexidades de nossa época, com a ajuda de teóricos como D. Harvey, H. 

Lefebvre, G. Arrighi, F. Oliveira entre outros. O próprio Harvey fala da 

importância dessa tarefa e mostra como Marx nos Grundrisse delineou 

diferentes “momentos” que precisavam ser integrados na teoria geral do capital, 

pois possuíam um “interação mútua” dentro de um “todo orgânico”. Alguns 

desses “momentos” fazem parte de nossas intenções de pesquisa ou de nossos 

questionamentos e dúvidas. Sobre isso, Harvey, citando Marx, assinala 

1) as determinações universais abstratas, que, por essa razão, 
correspondem mais ou menos a todas as formas de sociedade […]. 2) 
As categorias que constituem a articulação interna da sociedade 
burguesa e sobre as quais se baseiam as classes fundamentais. 
Capital, trabalho assalariado, propriedade fundiária. As suas relações 
recíprocas. Cidade e campo. As três grandes classes sociais. A troca 
entre elas. Circulação. Sistema de crédito (privado). 3) Síntese da 
sociedade burguesa na forma do Estado. Considerada em relação a si 
mesma. As classes “improdutivas”. Impostos. Dívida pública. Crédito 
público. A população. As colônias. Emigração. 4) Relação internacional 
da produção. Divisão internacional do trabalho. Troca internacional. 
Exportação e importação. Curso do câmbio. 5) O mercado mundial e 
as crises. (MARX apud HARVEY, 2013, p. 17, grifos do autor) 



   31 
  

Procura-se entender os processos de urbanização e reestruturação 

urbana e regional da metrópole de Recife como um desses “momentos”, como 

uma realidade social, compreendendo que toda realidade social é espacialmente 

e historicamente determinada, apresentando assim suas particularidades 

resultantes do encontro de horizontalidades e verticalidades (SANTOS, 2002), 

das ordens próxima e distante (LEFEBVRE, 1991), que conformam uma 

formação sócio-espacial única16.  

Como método, escolheu-se o método regressivo-progressivo de 

Lefebvre por acreditarmos na sua adequação à pesquisa, como podemos 

observar na citação de Soja (1993), falando sobre a retomada da dialética na 

obra de Henri Lefebvre. O mesmo diz: 

A dialética está novamente em pauta. Mas já não se trata da dialética 
de Marx, tal como a de Marx não era mais a de Hegel (...). A dialética 
de hoje já não se apega à historicidade e ao tempo histórico, ou a um 
mecanismo temporal como ‘tese-antítese-síntese’ ou ‘afirmação-
negação-negação da negação’ (...). Reconhecer o espaço, reconhecer 
o que ‘está acontecendo’ ali e para que é usado, é retomar a dialética; 
a análise revelará as contradições do espaço. (Lefebvre, 1976 apud 
Soja, 1993, 14-17). 

Como algumas das políticas públicas estudadas e seus projetos 

correlatos encontram-se em fase de implementação esta análise pautou-se, 

sobretudo, na capacidade ordenadora dessas políticas no que se refere aos 

territórios por elas abrangidos, pois acreditamos que é possível interpretar os 

conteúdos em movimento examinando a dialética entre a forma e o conteúdo, ou 

entre a realidade e a tendência. Para tanto, baseamo-nos nos quadros de 

referência teórica e empírica disponíveis da abordagem marxista e de outras 

perspectivas que se mostrem elucidativas de nossa problemática, e que nos 

permitam inferir sobre possibilidades e limites desses processos. Pois para Marx, 

em O Capital, “Toda forma desenvolvida”, deve ser captada “no fluxo do 

movimento”, e é isso que a dialética tem de fazer. (HARVEY, 2013). 

Quanto às teorias utilizadas, temos a da Produção do Espaço de Henri 

Lefebvre a qual servirá para a análise da produção contínua do espaço e sua 

                                                           
16 Neste trabalho, apoiamo-nos na concepção de totalidade de Kosik, pois a mesma apreende a realidade 
em suas leis e estruturas internas e se esforça por descobrir as conexões internas íntimas e necessárias 
sob a superficialidade e contingência dos fenômenos, opõe-se à concepção empírica, que se atém às 
formas fenomênicas e contingentes, nunca chegando a aprender os processos da realidade (KOSIK, 1976). 
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ligação com o seu principal produtor na cidade, que é o Estado (CARLOS, 2011; 

GOTTDIENER, 1997; LEFÉBVRE, 1978, 1991, 1999), relação essa que possui 

características próprias e segue metas, sendo a principal compatibilizar a 

produção do espaço com a reprodução das relações capitalistas de produção, 

em um jogo de seguidos reordenamentos. 

Sobre essa relação, Lefebvre afirma 

(...) O espaço produzido pelo Estado deve dizer-se político, com 
características próprias e metas específicas. Ele reorganiza as 
atribuições (sociais de produção) em função do suporte espacial; ele 
reencontra e choca o espaço econômico pré-existente: polos de 
crescimento espontâneos, cidades históricas, comercialização do 
espaço fracionado e vendido em lotes, etc. Ele tende a reconduzir não 
somente as atribuições sociais inerentes à produção industrial, mas as 
atribuições de dominação inerentes à hierarquia dos grupos e dos 
lugares. No caos das classes, ele tende a impor uma racionalidade, a 
sua, que tem o espaço por instrumento privilegiado (LEFÉBVRE, 1978, 
s/p). 

Analisamos na RMR essa reorganização das forças produtivas e 

relações de produção em função do suporte espacial, procurando ver como as 

políticas públicas gestadas em diferentes escalas e tempos reencontram e 

chocam espaços econômicos, desfazem e refazem velhas hierarquias espaciais. 

Fazem surgir ou consolidam polos econômicos espontâneos, ou não. Como 

também reorganizam e hierarquizam os espaços da produção e do consumo nas 

cidades contemporânea de acordo com a racionalidade do capital. E tudo isso, 

agora mais do que nunca, com uma presença marcante do capital financeiro. 

Destaca-se, aqui, o pensamento de Harvey relacionado a isso quando 

diz que “O ambiente construído que constitui um vasto campo de meios coletivos 

de produção e consumo absorve enormes quantidades de capital tanto na 

construção quanto na manutenção. A urbanização é uma forma de absorver o 

excedente de capital” (HARVEY, 2011, p. 75). E de como o mesmo vê a relação 

entre Estado e capital financeiro na contemporaneidade, expressado no seu 

conceito de “nexo Estado-finanças”. (HARVEY, 2011). 

A tese de Harvey é provar como os processos gerais de produção do 

espaço são presas de processos de formação e resolução de crises. Para tanto, 

o mesmo utiliza a ideia de ordenação espaço-temporal que aborda a absorção 

dos excedentes de capital e trabalho, que são características do processo de 

sobreacumulação, em um dado tempo, em um sistema territorial pelos seguintes 
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fatores: deslocamento temporal via investimentos  de capital de longo prazo ou 

gastos sociais, para retardar a circulação de valores de capital; deslocamentos 

espaciais por meio da abertura de novos mercados, novas capacidades 

produtivas e de recursos, sociais e de trabalho (HARVEY, 2003), algo que se 

tentou demonstrar aqui via a análise da reestruturação da metrópole do Recife. 

Chamamos a atenção também para a compreensão do processo 

histórico de desenvolvimento do sistema capitalista esboçado nas obras de G. 

Arrighi, I. Wallerstein e F. Braudel, para a compreensão das mudanças e 

permanências ligadas aos processos e às estruturas aqui estudadas. E da 

necessidade de se analisar esses processos em escalas temporais e espaciais 

diversas. 

É de suma importância, neste estudo, a análise do papel do Estado 

na contemporaneidade, sua relação com o mercado, uma avaliação da relação 

atual entre política e economia. Para tanto, apoiamo-nos em alguns autores nos 

quais encontramos contribuições relevantes e próximas da discussão 

perseguida neste trabalho. Temos assim: A. Lipietz (1988, 1989, 1996), 

Boaventura S. Santos (2005; 2008), C. Brandão (2007, 2010), Henri Lefebvre 

(1978; 2008; 2009), M. Carnoy (1995), Robert Kurz (1995, 2003), N. Poulantzas 

(1977) K. Marx (2011a, 2011b, 2012), F. Engels (1878, 1984), J. M. Keynes 

(1996), K. Polonyi (2000), E. Hobsbawn (1977), A. F. Carlos (2011), D. Harvey 

(2003; 2005), A. Novy (2002; 2009; 2010), D. North (1991), R. Faoro (2001), F. 

de Oliveira (1988; 1998; 2003; 2008; 2010), Behring (2007), G. Mantega (1984), 

J. L. Fiori (1994; 1995; 1998; 1999; 2009), J. HIRSCH (1975), Mª C. Tavares 

(1970;1982; 1993; 1999; 2012) e E. Mandel (1977; 1982) e G. Alves (2001; 2004; 

2008), S. Leal (1990), G. Dupas (2005a; 2005b), Holloway (1992), L.C. Bresser-

Pereira (1995; 2010a; 2010b) e E. Sader, T. B. Araújo (2013), A. C. Fernandes 

e A. Novy (2010), R. Gonçalves (2008; 2013), A. Boito Jr. (2005; 2006; 2007; 

2013), C. N. Coutinho (1996; 1988; 1979) E. Salvador (2008; 2010).  

Sobre o processo de financeirização da economia e a discussão em 

torno do regime de acumulação financeirizada e das mudanças recentes no 

sistema capitalista ligadas, ou não, a discussão sobre a produção do espaço e 

sua reprodução ampliada, elencamos alguns autores e suas obras que vão 

nortear essas discussões. Assim, temos: D. Harvey (2003; 2005a; 2005b; 2011; 
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2012; 2013; 2014a; 2014b), K. Marx (1987, 1988), G. Arrighi (1996); I. Mészáros 

(2011; 2015), F. Chesnais (1998; 2000; 2002; 2005), F. Jameson (2006), E. Soja 

(1993), M. Fix (2011); L. Paulani (2005; 2006; 2009; 2010a; 2010b; 2011), T. 

Genro (2014); A. Palhares (org.) (2014), J. Grespan (2012), R. Brenner (2003), 

E. Wood (2003; 2007), E. Swyngedouw (1995; 2007), P. C. X. Pereira (2004; 

2011), A. Botelho (2007; 2012), C. Paiva (2007), P. Nakatani (1987), L. Dobow, 

L. G. Belluzzo e J. L. Fiori (2014), B. Jessop (2009), L.G. Belluzzo (1979, 2012, 

2013), P. Singer (2000), M. Bruno (et. al) (2011), E. Melazzo (2006, 2013) e R. 

Grunn (2004; 2011). 

No tocante às relações entre a produção do espaço urbano e a 

reprodução ampliada do sistema capitalista, somada à análise dos megaeventos 

e perpassando pela análise da metrópole contemporânea quanto a sua 

produção, desenvolvimento e gestão, baseamo-nos em autores como: M. Santos 

(1990; 2005; 2007), F. Sanchez (2007; 2013), F. Moulaert, E., Swyngedouw, e 

A. Rodríguez, (2001), H. Molotch (1976), G. Mascarenas, G. Bienenstein e F. 

Sánchez (2011), E. Maricato (2011; 2014), H. Lefebvre (1999; 2001; 2003; 2006; 

2008), D. Harvey (1980; 1982), M. Gottdiener (1997), A. C. Fernandes (2001), D. 

Cota (2013), R. L. Correa (2010), R. Compans (2005), A. F. Carlos (2011), J. 

Barclay (2009), O. Arantes, C. Vainer e E. Maricato (2009), Bitoun et al. (2010), 

Souza (2012), N. Brenner (2014), Bernardino & Lacerda (2014), Reynaldo et 

al.(2013), Lacerda (2012) e Leal (2006; 2011; 2012). 

Optamos por uma pesquisa do tipo qualitativa, tendo por base 

conhecimentos teórico-empíricos que lhe deem sua cientificidade, tendo a 

metrópole de Recife como ambiente e fonte de dados permanentes e o 

pesquisador como instrumento chave. Sendo que para a avaliação dos projetos 

e políticas públicas, necessita-se avaliar dados (variáveis) estatísticos 

secundários, fazendo uma triangulação entre pesquisa qualitativa e quantitativa, 

sabendo que as duas não se excluem mutuamente. Quanto ao objetivo da 

pesquisa, a mesma é do tipo explicativa, entendendo a mesma com base em Gil 

(2007) como aquela centrada na preocupação de identificar fatores 

determinantes ou contributivos ao desencadeamento dos fenômenos, sendo a 

relação espaço e tempo fundamental neste tipo de pesquisa. 
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Quanto aos instrumentos de coleta de dados, a pesquisa é 

duplamente bibliográfica e documental. Neste ponto, realizar-se-á uma busca de 

fontes de dados secundários (internos e externos). Primeiramente, foi feita uma 

pesquisa bibliográfica e cartográfica, procurando identificar a maioria dos 

projetos e literatura que contemplem a(s) área(s) estudada(s). Esta pesquisa se 

realizou nas Universidades, bibliotecas, jornais e demais acervos públicos. Com 

isso, deu-se início à construção da base teórica e empírica norteadora da 

pesquisa. 

Foi necessário, também, uma pesquisa documental em órgãos 

públicos e instituições responsáveis pelo planejamento econômico e gestão das 

cidades (IBGE; Condepe/Fidem) ou de outras escalas (governo do estado ou 

federal – BNB, BCB, BNDES, CAIXA, ministérios) envolvidos com os projetos 

estudados, como também em documentos das empresas envolvidas (relatórios, 

demonstrações financeiras etc.) onde pesquisamos sobre os projetos, 

programas e ações para as subáreas, seus devidos andamentos, riscos, a 

existência de conflitos, ou não, de interesses e outras informações que achamos 

pertinentes, acompanhamento em sites especializados de notícias sobre o 

mercado (ações, imobiliário etc. [BM&FBovespa; CVM), como também de 

instituições patronais (CBIC; ABECIP etc.) e de trabalhadores (DIEESE), ou não, 

representativas de setores econômicos, sociais e políticos.  

Fizemos, quando possível, visitas ao campo com documentação 

escrita e fotográfica e, com isso, pudemos ter uma verdadeira apreensão da 

realidade. Nessas visitas, foram feitas observações do tipo assistemáticas, 

procurando seguir o objetivo da pesquisa sem se ater a uma periodicidade 

definida, onde foram observadas as características do solo urbano quanto ao 

seu uso e ocupação (andamento das obras; obstáculos a mobilidade; 

infraestrutura; disposição e uso dados aos equipamentos coletivos). 

Destaca-se também que, pela transitoriedade e dinâmica do objeto e 

tema, a pesquisa não apresenta um caráter linear de utilização de passos de 

pesquisa fixos, sendo mais processual, variando com as possibilidades 

concretas que se colocaram diante do autor. Dessa forma, a pesquisa 

apresentou um processo de idas e vindas, à medida que novas informações 

foram coletadas e novas situações se colocaram, dando uma nova luz aos seus 
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objetivos e à realidade a qual se estudou, o que pode ser justificado pelo caráter 

dinâmico da produção científica, da política econômica e do mundo dos 

negócios.  

Com base em (MASCARENHAS, BIENENSTEIN & SÁCHEZ, 2011) 

tomou-se como recurso metodológico para a compreensão das possíveis 

transformações nas áreas estudadas e base para sua comparação uma tipologia 

de análise desses investimentos e a tendência de realização de impactos 

correlatos aos mesmos, dentro de uma perspectiva socioespacial, tendo como 

enfoque revelar em que medida os investimentos públicos realizados podem 

contribuir para a redução ou agravamento das desigualdades socioespaciais e 

processos de integração/fragmentação do tecido urbano. Dessa forma, tomamos 

algumas categorias ou eixos considerados importantes para esta análise: 

investimentos realizados (públicos e privados); engenharia financeira (análise 

dos agentes e dos fluxos de capitais); abertura de novas fronteiras imobiliárias e 

polo de negócios, e a relação entre os projetos com seus entornos e o 

desenvolvimento do estado.  

Ainda do ponto de vista metodológico e comparativo, o trabalho 

intentou realizar uma reflexão transdimensional da problemática estudada e sua 

inserção nas subáreas analisadas baseada em Mascarenhas, Bienenstein e 

Sáchez (2011),  F. Moulaert, E., Swyngedouw, e A. Rodríguez, (2001) e H. 

Molotch (1976) buscando articular algumas dimensões de análise que orientam 

a pesquisa, que são: política (contexto político, coalizões, divisão de 

responsabilidades entre entes federados); institucional (investiga os processos 

decisórios, modos de implementação dos projetos – parcerias, inserção de 

novos dispositivos legais e institucionais, as disputas [políticas, econômicas e 

simbólicas] nas diversas escalas); dimensão socioambiental: aborda, sobretudo, 

aspectos relativos ao acesso social e controle público dos equipamentos, as 

relações entre os espaços públicos e privados; dimensão econômico-financeira 

(analisar panoramicamente os valores investidos, os montantes investidos pelos 

agentes públicos e privados, se houve alterações de valores dos projetos para a 

conclusão das obras, fraudes etc.. (MASCARENHAS, BIENENSTEIN & 

SÁCHEZ, 2011). Atente-se que, algumas vezes, no decorrer da pesquisa em seu 

andamento, privilegiou-se algumas dessas dimensões, cientes do risco de se 
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terem perdido em rigor e totalidade, pois, como demonstrado em trabalhos de 

seus mentores, as dimensões são complementares e interdependentes. 

Com a intenção de compreender a dimensão espacial do processo de 

desenvolvimento capitalista no estado e em sua metrópole, entendemos com 

Brandão (2007; 2010; 2011) e Santos (2005) que a categoria divisão social e 

territorial do trabalho seja básica na investigação da dimensão espacial do 

desenvolvimento, posto que permeia todos os seus processos em todas as 

escalas, sendo a mesma também capaz de revelar as mediações e as formas 

concretas em que se processa e manifesta a reprodução social do espaço, 

expressando a constituição socioprodutiva interna aos subespaços estudados. 

Na organização da exposição da tese, optamos por seguir o método 

regressivo-progressivo de H. Lefebvre, pois o mesmo ao considerar que uma 

determinada formação econômico-social possui um desenvolvimento desigual 

de suas dimensões sociais, o que significa que as forças produtivas, as relações 

sociais, as superestruturas (políticas, culturais) não avançam igualmente, 

simultaneamente, no mesmo ritmo histórico. E, assim, tem-se o uso de um 

método que pretende captar essa coexistência de tempos históricos em um 

determinado espaço, onde deduzimos, por meio deste, a existência de diferentes 

temporalidades históricas no presente (MARTINS, 1996) como poderemos ver 

com as análises comparativas de fenômenos e relações patrimonialista e rentista 

no decorrer de nossa história. 

Assim, segundo essa concepção teórica e metodológica da realidade, 

existem,   por um lado, as distinções existentes no presente, por intermédio do 

que Lefebvre chamou de complexidade horizontal, que podem e devem ser 

reconhecidas na descrição do visível (pseudoconcreto – Kosik (1976) / Paisagem 

-  Santos [1982]), onde o pesquisador, com um olhar teoricamente informado, 

reconstrói a diversidade das relações sociais, identificando e descrevendo o que 

ver - 1ª momento  do  método  –  descrição),   não ocorreria aqui a identificação 

do tempo de cada relação. (KOSIK, 1976; SANTOS, 1982). 

No segundo momento do método, o mesmo é analítico-regressivo, 

onde se identificam as diferentes datas das relações do passado, encontrando-

se assim a complexidade vertical da vida social (sociedade total ou formação 
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econômico-social – Santos [1982]) a da coexistência das relações sociais que 

tem datas desiguais.   E, mais do que isso, desvendam-se, assim, as aparências 

da realidade, com a decomposição da mesma. Dessa forma, o que é simultâneo 

e contemporâneo é descoberto como remanescente de época específica.  

Assim, relações e conflitos como os entre capitalistas financeiros e capitalistas 

ligados à produção industrial não são apenas confrontos entre classes sociais 

no presente e sim formas manifestas de contradições sociais históricas. 

(MARTINS, 1996) 

O 3º momento do método é o histórico genético, momento onde o 

pesquisador procura o reencontro do presente, “mas elucidado, compreendido, 

explicado” (totalidade concreta – KOSIK, 1976). Esse retorno ao presente ou 

superfície fenomênica da realidade social elucida o percebido (paisagem) pelo 

concebido teoricamente (formação socioespacial; teorias e conceitos das 

ciências parcelares) e define as condições e possibilidades do vivido 

(transducção; virtualidades, utopia). (MARTINS, 1996). 

Acreditamos que não se pode explicar o presente pela análise pura e 

simples do que temos hoje.   É preciso voltar no passado, datar as origens, para 

poder mostrar as contradições e suas possibilidades de superação. 

É necessário também ver a importância de se analisar o jogo de 

escalas que envolve a produção do espaço social atual, onde as diferentes 

frações do capital atuam junto com os demais agentes produtores do espaço. 

(BRENNER, 2013; BRANDÃO, 2011; SMITH, 1988). Entendemos, nesse 

trabalho, a escala como categoria analítica e da práxis política. Para Brandão 

(2010), escalas são “elaborações sociais conflituosas, são produções humanas 

coletivas, dinâmicas, multidimensionais, contando com variados agentes e 

trajetórias históricas em disputa, em movimento processual e em aberto”. 

(BRANDÃO, 2010, p. 03). 

Daí começamos nosso texto com um capítulo que pretende realizar 

uma análise conjuntural do estado de Pernambuco e um visão de sobrevoo sobre 

a realidade atual da metrópole de Recife, mas sem olvidar de expor uma 

realidade mais ampla à qual a mesma pertence, que é das outras escalas que a 

contêm.  
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No segundo capítulo, passamos a tentar compreender, a partir da 

investigação e reflexão, o entendimento do Estado como fruto da ampliação da 

divisão social do trabalho e da luta de classes e das teorizações sobre a relação 

entre este e o capital no decorrer da história, chegando a conformarem um par 

dialético da modernidade e procurando compreender essa relação dentro de 

uma nova conjuntura, que é a do atual regime de acumulação com dominância 

financeira, e numa escala temporal maior, que é a do atual Ciclo Sistêmico de 

Acumulação do Capital (ARRIGHI, 1996).  

No terceiro capítulo, analisamos a relação intrínseca entre o processo 

de acumulação do capital, o Estado e suas formas e ações, e a produção do 

espaço, procurando demonstrar, com o auxílio de teóricos como D. Harvey e H. 

Lefebvre, que essa relação é profícua para o sistema capitalista, principalmente, 

em seus momentos de crise de superacumulação. Analisamos o papel da 

produção de capital fixo no processo de reprodução ampliada do capital como 

“fuga para frente” do sistema que apenas faz com que o mesmo contorne suas 

contradições de forma temporária. E terminamos com uma análise do Brasil nas 

últimas décadas, com destaque para as políticas desenvolvimentistas, e sua 

relação com esse processo. 

 Na quarta parte deste estudo, partimos na contramão das teses que 

acreditam que vivemos na época de um Estado mínimo e no auge da 

concorrência capitalista. Para isso, lançamos e analisamos a chamada, por nós, 

acumulação rentista-patrimonial ampliada estre Estado e capital como parte do 

desenvolvimento do processo de concentração e a centralização do capital, e as 

contradições advindas do mesmo. Para tanto, baseamo-nos nas relações que se 

afunilam entre fundos públicos (Tesouro Nacional / Bancos Públicos / Empresas 

Públicas), Fundos de Pensão e Investimento e grandes grupos econômicos, com 

destaque para os atuantes no setor da construção civil como representantes de 

frações do capital que capturam o Estado via uso de seus recursos econômicos 

ou demais bens (ex. terras públicas). Assim, pretendemos chegar ao final deste 

capítulo concluindo que vivemos o tempo do Estado máximo e do antimercado, 

identificando-se e destacando-se o papel das grandes empreiteiras (As 

Campeãs Nacionais) nessa conjuntura e mostrando-se a origem e ascensão do 

grupo Odebrecht, e suas ligações intrínsecas com o Estado. 
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No quinto capítulo, analisamos a origem e o papel dos grandes 

projetos de investimento em infraestruturas e de reestruturação do espaço 

metropolitano. Vemos quais são os grandes negócios da produção do espaço 

em Pernambuco, identificando-se seus principais beneficiados como as grandes 

empreiteiras, com destaque para a participação do grupo Odebrecht. 

Analisamos, aqui, como se forma e quais são os principais arranjos político-

institucionais e espaciais construídos para a produção e funcionamento destes 

grandes negócios, as parcerias público-privadas – PPPs e as concessões.  

Fizemos, também, a análise de alguns estudos de caso, voltando à 

metrópole do Recife como espaço onde tudo que refletimos anteriormente se 

encontra. Os estudos de caso, ao nosso ver, são representativos de uma nova 

articulação entre o público e o privado dentro do processo chamado por nós de 

acumulação rentista-patrimonial ampliada entre Estado e capital. Para tanto, 

escolhemos como objeto empírico três dos grandes projetos realizados ou em 

fase de realização, que envolvem a participação de diferentes escalas de 

governo e suas associações, como também os grupos privados financiados pelo 

Estado. Analisaremos os mesmos perante seu impacto e poder de reordenação 

do território, quanto à escala de seus investimentos e formas modernas de 

financiamento, sendo os seguintes os projetos analisados: A Cidade da Copa; 

Rota dos Coqueiros e Cidade Saneada. 

Por fim, apresentamos nossas conclusões preliminares onde 

refletimos sobre o jogo dialético entre o espaço – e o Estado territorial - e o capital 

irrestrito em seu movimento crescente e frenético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   41 
  

 

Capítulo 1 – PANORAMA DA DINÂMICA SOCIAL E ECONÔMICA 

DO ESTADO DE PERNAMBUCO E DE SUA METRÓPOLE RECIFE 

 

“Seria supérfluo se a manifestação e a essência das coisas 
coincidissem imediatamente” (K. Marx) 

 

Nas últimas décadas, o estado de Pernambuco e sua capital e 

metrópole Recife procuram assumir um novo papel na divisão social e territorial 

do trabalho no Brasil e passarem a ser considerados como frações dinâmicas do 

espaço total do planeta, cada vez mais abertos às influências exógenas e aos 

novos signos contemporâneos. Pernambuco e Recife são territórios marcados 

visivelmente por uma reestruturação econômica e espacial com objetivos claros 

de inserirem-se no circuito da produção e do consumo globalizados. 

A primeira parte deste trabalho, aborda uma visão geral sobre a área 

de estudo.  Apresentam-se seu quadro social, sua estruturação urbana e regional 

atual, os principais setores da economia, e sua participação específica na 

economia da região e do pais. Também se esboça uma análise sobre seus atuais 

polos de desenvolvimento e espaços mais dinâmicos de seu processo de 

crescimento econômico vigente. 

A categoria formação socioespacial17 é de fundamental importância 

para o desenvolvimento deste trabalho, residindo no fato de a mesma explicitar 

teoricamente que uma sociedade só se torna concreta por meio de seu espaço, 

do espaço que ela produz e, por outro lado, o espaço só é inteligível por meio da 

sociedade. Sociedade e espaço não são coisas separadas que nós reuniríamos 

a posteriori, mas sim uma formação socioespacial. Assim para Santos  

A localização dos homens, das atividades e das coisas no espaço 
explica-se tanto pelas necessidades ‘externas’, aquelas do modo de 
produção ‘puro’, quanto pelas necessidades ‘internas’, representadas 
essencialmente pela estrutura de todas as procuras e a estrutura das 
classes, isto é, a formação social propriamente dita (SANTOS, 2005, 
p. 28). 

                                                           
17 Santos trabalha, muito bem, esta categoria em sua obra “Da totalidade ao lugar” (2005). 
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Quanto à questão do método, partimos de um caminho baseado no 

materialismo histórico-dialético e no método regressivo-progressivo, já citado, 

para a análise, onde  se considera aqui neste capítulo a Região Metropolitana 

de Recife/RMR a partir de seu presente, e sua condição de metrópole envolta 

em uma estratégia “novo desenvolvimentista” de desenvolvimento 

socioeconômico no contexto estadual e regional que lhe confere destaque 

inclusive nacional. 

Quanto a questão da RMR, cabe destacar o papel da inserção da 

mesma na rede urbana, pois esta influi na sua formação e reestruturação. Para 

Santos (2005), uma rede urbana é um conjunto de aglomerações produzindo 

bens e serviços junto com uma rede de infraestrutura de suporte e com os fluxos 

que, por meio desses instrumentos de intercâmbio, circulam entre as 

aglomerações.  

No atual processo de urbanização brasileira, verifica-se uma 

reestruturação socioespacial caracterizada pela descentralização das 

tradicionais formas de concentração urbana e a criação de novas formas 

espaciais, que comportam novas territorialidades de grupos sociais e frações do 

capital, sendo que, na escala interurbana e regional, são produzidos novos 

processos de desconcentração e reconcentração espacial da população, das 

atividades econômicas e da informação sobre o território.  

Isso se refere ao fato relatado por Neil Brenner (2014) quando afirma 

que as geografias da urbanização, que foram concebidas durante muito tempo 

com respeito às populações densamente concentradas e aos entornos 

construídos das cidades, estão adquirindo morfologias novas e de maior 

envergadura, que perfuram, atravessam e fazem explodir a antiga divisão entre 

o urbano e o rural.  Lefebvre (1991), observando esse fenômeno, chamou-o de 

implosão/explosão da cidade18.  

                                                           
18 Sobre o conceito de Lefebvre de implosão/explosão da cidade e suas transescalaridade 

Brenner (2014) afirma que “Como reconheceu Lefebvre (2003 [1970]), esse processo de 
destruição criativa (em seus termos, “implosão-explosão”) não se limita a nenhum lugar, território 
ou escala de tipo específico; gera uma “problemática”, uma síndrome de condições, processos, 
transformações, projetos e lutas emergentes, que se conecta a generalização desigual da 
urbanização em escala planetária”. (BRENNER, 2014, p. 12). 
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Portanto é nesse contexto contemporâneo que pretendemos 

apresentar a estruturação urbana da metrópole do Recife - RMR e sua ligação 

com um contexto escalar maior – estadual, regional e nacional, contexto onde 

as oportunidades estratégicas que cidades e regiões oferecem ao capital são 

evidenciadas em lugares onde as tendências de urbanização se manifestam em 

diversas escalas e formas espaciais. 

Destaca-se, também, um novo padrão de relacionamento e 

organização dos espaços. Sassen (2002) fala da emergência de uma arquitetura 

organizacional da economia baseada em fluxos transfronteiriços, que possui 

escalas e articulações bem diferentes do sistema de Estados previamente 

estabelecido. (IBGE, 2014)19. 

Procura-se demonstrar, neste estudo, o conflito entre o território como 

ente fixo do Estado e a liberdade do capital via mercado, cada vez mais 

globalizado, em que se pode interpretar a “porosidade” das fronteiras como 

também aplicável às hinterlândias tradicionais: as regiões de influência de 

cidades clássicas, formando áreas estanques, definidas pelo encadeamento de 

hierarquias entre os centros urbanos que passa a ser apenas uma das formas 

de organização do território engendrado pelo funcionamento da economia de 

mercado, sendo a projeção de redes e fluxos sobre estes territórios uma outra 

forma impulsionadora de uma reestruturação dos mesmos.  

Portanto, torna-se necessária também a compreensão dos 

relacionamentos que se estabelecem a distância, porque a mobilidade 

aumentada do capital – com multilocalização das unidades produtivas, dos 

negócios e investimentos a distância – necessita ser refletida e compreendida. 

Essas atividades são frequentemente atreladas aos lugares onde existe um 

ambiente econômico e institucional propício para que elas floresçam. Daí a 

necessidade de entender as redes de gestão do território que as conectam e 

verificar se o território da RMR apresenta tais características. 

 

                                                           
22 Em “Redes e Fluxos do Território” estudo do IBGE (2014) aborda-se o tema das redes e fluxos 
do território em uma de suas dimensões imateriais, porém com grande força de organização 
espacial: os fluxos de gestão, incorporando ordens, hierarquias, informações, poder e dinheiro 
entre os agentes que se organizam de forma multilocalizada. 
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1.1 Pernambuco no início do Séc. XXI: uma análise conjuntural ou um 

estudo sobre sua complexidade horizontal 
 

Pernambuco está localizado na costa do Nordeste brasileiro, tem uma 

área de 98.311,62 km² onde reside uma população de 8.984 mil habitantes em 

2.993.825 domicílios distribuídos em 184 municípios e um Distrito Estadual.  

Desse total 2.390.427 estão situados em área urbana e 603.398 são domicílios 

rurais (IBGE, 2010).  

Por suas características fisiográficas, Pernambuco possui três 

Mesorregiões (Mata, Agreste e Sertão) como mostra o mapa abaixo (Figuras 1). 

As três Regiões Fisiográficas do Estado estão divididas, para fins de 

planejamento, em 12 Regiões de Desenvolvimento (RD).  A RD Metropolitana é 

a mais populosa.  Essa região, além da Região Metropolitana do Recife (RM 

Recife), inclui o Território Estadual de Fernando de Noronha. 

 

Figura 1- Pernambuco e suas mesorregiões de desenvolvimento, segundo as Regiões 
Fisiográficas 

 

Fonte: Agência Condepe/Fidem 

 

Segue-se a apresentação de alguns dados gerais sobre o estado de 

Pernambuco onde se pode destacar que este, como já afirmado, possui uma 

população de 8.984 milhões de pessoas, sendo que 7.406 milhões vivem em 
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ambiente urbano. O estado possui uma densidade demográfica (Hab./Km2) de 

91,5. Quanto à população por situação de domicílio, Pernambuco é o estado que 

tem o maior percentual de pessoas vivendo em domicílios em área urbana do 

Nordeste, com 82,4%. (IBGE, 2014). (Tabela 1). 

O Estado de Pernambuco situa-se na 7ª posição entre os estados 

mais populosos, em 2000 e 2010, embora sua participação venha decrescendo 

no contexto da população brasileira, ao longo do século, passando na última 

década de 4,7% para 4,6%. A Região Metropolitana do Recife (RM Recife) é a 

5ª região mais populosa entre as RM brasileiras, concentra 3.690.485 habitantes 

que residem em 1.247.497 domicílios.  42,6% da população metropolitana está 

domiciliada na capital Recife, o polo da metrópole. 

Tabela 1- Dados Gerais sobre a População do Nordeste – 2011 (mil pessoas) * 

 

Fonte: BNB (2013)  
*Destaque para as três principais capitais quanto a força econômica.  
 

Em 2010, o PIB setorial de PE estava dividido em: Agropecuária (R$ 

3.662 milhões); Indústria (R$ 18.077 milhões) e Serviço (R$ 59.891 milhões), 

confirmando a predominância do setor de serviços em Pernambuco, e sua 

metrópole Recife como polo regional desse setor. Seu PIB per capita em 2010 

foi de R$ 10.822, e quanto à Remuneração Média Nominal em dezembro/2011 

tem-se o valor de R$ 1.487, acima, um pouco, da média regional, que é de R$ 

1.452, e abaixo da Nacional, que é R$ 1.827, ficando, por exemplo, atrás de 

estados como Rio Grande do Norte, Sergipe e Bahia.  (BNB, 2013). Podemos 
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observar a evolução da participação desses setores na economia do estado, 

analisando a tabela abaixo, que traz a participação das distintas atividades 

econômicas no valor adicionado20 de Pernambuco entre 2002 e 2012. (Tabela 

2). 

Tabela 2- Participação (%) das atividades econômicas no valor adicionado bruto a 
preços básicos, de Pernambuco - 2002-2012* 

 

Fonte: Condepe/Fidem 

 

Podemos destacar que, nas últimas duas décadas, surgem alguns 

focos de resistência da situação de grande dificuldade enfrentada pelo estado 

desde a segunda metade do  século XX, onde emergem novos segmentos da 

economia pernambucana  como: o  complexo hortifruti-vinícola na região do sub-

médio São  Francisco,  um  importante  polo  de  confecções  em  diversas  

cidades  do Agreste, o polo gesseiro, na região do Araripe, a germinação do 

complexo de Tecnologia da Informação (TIC) que se consolida no Porto Digital, 

um polo  de  serviços  modernos  (saúde,  serviços  às  empresas,  serviços  

ligados  ao turismo, cultura e entretenimento, entre outros) e a recuperação da 

sua antiga função de polo de logística/distribuição.  

                                                           
23 Valor Adicionado Bruto é o valor que a atividade agrega aos bens e serviços consumidos no 
seu processo produtivo (IBGE). Tinoco & Moraes (2008) o definem “O valor adicionado bruto ou 
agregado – VAB – significa que para exercer sua atividade toda empresa deve procurar no 
mercado bens e serviços. Ela utiliza os equipamentos e outros ativos fixos, matérias-primas, 
insumos, o trabalho de seus assalariados e dos gestores, para produzir outros bens e serviços, 
que por seu lado serão vendidos. A empresa se coloca, pois entre dois mercados e agrega valor 
pela operação de transformação, via simples distribuição que opera. (Vendas – Compras = Valor 
Adicionado Bruto (VAB))” (TINOCO & MORAES, 2008, p. 03). 
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Segundo a pesquisa Contas Regionais do Brasil 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pernambuco foi a 10ª economia do 

país e participou com 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. O estado 

de Pernambuco é a segunda maior economia do Nordeste, com participação de 

18,8% do Produto Interno Bruto (PIB) da região. Nos oito anos analisados, a 

soma das riquezas produzidas pelos municípios pernambucanos subiu de R$ 

35,25 bilhões para R$ 95,18 bilhões, o maior valor desde o início da série 

histórica, em 2002. O PIB da Região Nordeste cresceu, no período 2003-2010, 

a uma taxa média anual de 4,5% com destaque para o Maranhão (5,7%) e o 

Piauí (5,4%). Nos 3 maiores estados, o crescimento médio anual foi de 4,4% 

para a Bahia, de 4,2% para o Estado de Pernambuco e de 4,6% para o Estado 

do Ceará. (IBGE, 2014).   

Nos últimos cinco anos, a atividade econômica no estado cresceu em 

ritmo superior à média nacional (4,7% a.a. ante 2,6% a.a.), segundo dados do 

IBGE e estimativas do Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de 

Pernambuco (Condepe/Fidem) para 2012 e 2013. (BCB, 2014). A estrutura de 

produção estadual, de acordo com o Valor Agregado Bruto mensurado pelo 

IBGE em 2011, tem maior participação do setor de serviços, comparativamente 

à média do Nordeste e do Brasil, respectivamente, 72,6%, 69,9% e 67,0%.  

Temos também o comportamento da participação do PIB industrial 

das regiões metropolitanas nos estados selecionados, que indica o crescimento 

da participação da RMR no PIB de Pernambuco como consequência da 

implantação dos projetos e plantas industriais recentes. Mesmo assim a mesma 

ainda continuou atrás de Região Metropolitana e Fortaleza, que, num período 

anterior ao da RMR, passou por intenso processo de reestruturação de sua 

economia. (Tabela 3) 

Tabela 3 - Participação do PIB industrial das regiões metropolitanas nos estados 
selecionados – valor adicionado a preços básicos R$ 2000 
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Fonte: IPEADATA (2014). 

Pernambuco, em 2010, teve o crescimento de seu PIB na ordem de 

9,3%, situando-se acima do nacional que também, nesse ano, apresentou seu 

maior crescimento na década chegando a 7,5%. Nesse mesmo ano, o 

crescimento do PIB da China foi de 10,3%, o que demonstra o nível de evolução 

econômica deste estado. Sabe-se, é claro, que não temos nada que justifique os 

argumentos de padrão chinês de crescimento, mas os investimentos estatais 

realizados nos últimos anos, agregado a um maior consumo das famílias surtiu 

certo resultado nesses indicadores econômicos. Temos a construção de um 

novo perfil produtivo no estado, onde o bloco de investimentos produtivos 

sinalizam para um novo ciclo econômico puxado pela indústria e setores como 

naval & offshore; petróleo & gás; petroquímico; farmoquímico; automobilístico e 

siderúrgico, onde surgem novas especializações produtivas. (SANTOS, 2001). 

Contudo, os principais segmentos industriais de Pernambuco, de 

acordo com a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE de 2013, são: alimentos e 

bebidas, que representavam 34,7% do valor da transformação industrial (VTI); 

químico, 16,3% e minerais não metálicos, 15,7%.  Comparando-se com a média 

nacional, observa-se que as atividades de veículos automotores, refino de 

petróleo e álcool e máquinas e equipamentos que, em conjunto, respondem por 

aproximadamente um quarto da produção industrial nacional, ainda são pouco 

expressivos no estado. (BCB, 2014), ver tabela abaixo (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Produção Industrial Geral e setores selecionados 

 

Fonte: Conjuntura Econômica Pernambucana em Perspectiva – BCB (2014) 

 

Destaca-se que os saldos da balança comercial de Pernambuco nos 

últimos anos têm sido negativos como o do ano de 2012, que foi de US$ -5.272 

milhões, o maior saldo negativo do Nordeste (o estado da Bahia teve saldo 

positivo, no mesmo ano, de US$ 3.506 milhões), retratando a não maturação 

dessa reconstrução de seu perfil produtivo (BNB, 2013), como também 

relaciona-se com a condição histórica de praça comercial regional da metrópole, 

e a grande importação de bens de capital para a instalação das várias indústrias 

e projetos. 

Segundo dados do Banco Central do Brasil – BCB (2014), as 

importações do estado cresceram 22,6% a.a. no período de 2008 a 2013 e são 

compostas essencialmente por combustíveis, 43,3% do volume total das 

importações, bens intermediários, 32,4%, e bens de capital, 14,4%.  

O grau de abertura da economia pernambucana situou-se entre 6,2% 

e 12% nos últimos cinco anos, aproximadamente metade do indicador nacional. 
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As perspectivas são de elevação da abertura comercial de Pernambuco, com 

ampliação da capacidade de operações do Porto de Suape. (BCB, 2014). Esse 

fato pode relacionar-se também com o grau de articulação da economia 

nordestina e pernambucana com o comércio exterior. Sobre isso, Galvão (2012) 

afirma que  

Tome-se, apenas como exemplo, três unidades de grande porte em 
implantação em Pernambuco: a refinaria, o estaleiro e o polo 
petroquímico. Embora todos possam revelar expressivo potencial 
exportador (para o exterior do país) incluindo as cadeias produtivas que 
podem derivar dessas unidades, será o mercado doméstico o destino 
predominante da produção dessas unidades, pelo menos nas próximas 
duas décadas. Isto, em virtude do fato, de conhecimento geral, de que 
a cadeia petroquímica no país ainda é responsável por volumosas 
importações do exterior, para atender à demanda doméstica 
insatisfeita e de que os navios e as plataformas de exploração de 
petróleo também deverão atender a uma forte carência desses 
produtos da parte da Petrobrás. (GALVÃO, 2012, p. 18). 

Contudo, mudanças importantes ocorrem na realidade 

pernambucana na primeira década do século XXI, associadas, sobretudo, à 

retomada de políticas nacionais ‐ muitas delas favoráveis às regiões mais pobres 

do país, às alterações em duas políticas da Petrobrás (a de refino e a de compras 

– epicentro da crise política atual), à redefinição do padrão de crescimento da 

economia nacional, entre outras. Pernambuco também é impactado 

positivamente pelo avanço das políticas de transferência de renda, pela 

importante elevação real do salário mínimo, pela ampliação e democratização 

do crédito ao consumidor, que estimulam o consumo das famílias, em especial, 

o consumo popular.  A partir de 2004, passa a apresentar elevadas taxas de 

crescimento das vendas no varejo, medidas pela Pesquisa Mensal do Comércio, 

do IBGE (7,2% em 2004, 14% em 2005, 6,2% em 2006, 9,9% em 2007). 

(ARAÚJO, 2013; PERNAMBUCO, 2011).  

Sobre essas políticas, Tânia Bacelar aborda o padrão de crescimento 

nacional recente e destaca os ganhos sociais advindos desse período  

A mudança política promovida pela chegada, em 2003, de Luiz Inácio 
Lula da Silva ao poder e o amplo pacto social por ele construído 
permitiu não somente aproveitar um momento ainda favorável do 
ambiente externo, mas sobretudo retomar a trajetória de crescimento 
do país em novas bases. A experiência mais importante foi a de romper 
com o padrão de crescimento que dominou durante o século XX: 
quanto mais a renda nacional crescia, mais se concentrava. Na 
primeira década do século XXI, o Brasil, num contexto de hiperinflação 
domada, experimentou elevar o ritmo de crescimento da renda de uma 
fatia importante da sociedade: os extratos que vivem com a menor 
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renda. Com a ampliação significativa de políticas públicas de 
transferência direta de renda e a promoção da elevação rápida e 
corajosa do salário-mínimo real, em ambiente de inflação baixa, houve 
um aumento do poder de compra de parcela significativa dos 
brasileiros de menor poder aquisitivo. Isso, associado à expansão do 
crédito oferecido a prazos alargados, promoveu um importante 
estímulo ao mercado interno de massa, um potencial adormecido do 
país, posto que não valorizado pelos conservadores. O consumo 
insatisfeito da maioria se revelou e chamou a atenção por se dirigir 
especialmente a bens duráveis de consumo. (ARAÚJO, 2013, p. 161). 

O potencial representado pela demanda insatisfeita de amplas 

camadas da sociedade brasileira estimulou o consumo de alimentos, vestuário 

e calçados, mas surpreendeu a muitos ao dinamizar o consumo de bens duráveis 

(motos, máquinas de lavar, DVDs, televisor a cores, geladeiras), acionando a 

produção de segmentos importantes da indústria moderna que o país implantara 

na segunda metade do século XX.  

Para o estado de Pernambuco, segundo dados do IBGE, a expansão 

do crédito às pessoas físicas também contribuiu para o aumento do consumo, 

como sugere o fato de o saldo das operações de crédito acima de R$1mil haver 

crescido em média 26,3% a.a.  em Pernambuco, no período de 2008 a 2013, 

enquanto, no país, expandiram 22,6% a.a.. Nesse contexto, as vendas do 

comércio ampliado, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE, 

expandiram-se em média 8,0% a.a.  em Pernambuco de 2008 a 2013 (7,4% a.a.  

no Brasil).  Ressalte-se o desempenho de combustíveis e lubrificantes e de 

material de construção – importantes para nossa análise, acumulando, 

respectivamente, 12,4% a.a. e 10,9% a.a. (IBGE/BCB, 2014). 

Segundo dados do IBGE entre 2004 e 2010, criam‐se 12,6 milhões de 

empregos formais, ao mesmo tempo em que a renda per capita brasileira cresce 

mais de 25% em termos reais, a taxa de desemprego nas áreas metropolitanas 

caiu mais que a metade entre 2003 (10,9%) e 2010 (5,3%), registrando uma 

redução relativa de 37% da pobreza.  

Mesmo com essa anunciada redução do desemprego na região, cabe 

uma análise mais atenta a esses empregos gerados. No caso de Pernambuco 

quanto aos rendimentos dos trabalhadores, segundo dados do IBGE sobre 

mercado de trabalho e força de trabalho, temos, na primeira década do século 

XXI, a redução do número de trabalhadores com rendimentos maiores (mais de 

3 a 5 salários mínimos a maior mais de 20 salários mínimos) e o aumento e 



   52 
  

concentração de empregados com rendimento nas classes de rendimento 

menores (mais de ½ a 1 salário e mais de 1 a 2 salários mínimos), como se pode 

observar na tabela a seguir (Tabela 5).  

Tabela 5 - Empregados com rendimento no trabalho principal, por classes de rendimento 
mensal (em sal. min.) 2001-2011 

 
Fonte: IBGE – Séries históricas e estatísticas 

 

O gráfico 1 também mostra de forma mais ilustrativa o hiato que existe 

entre as faixas altas e baixas de rendimento no estado de Pernambuco, e o 

crescimento da faixa representativa dos rendimentos de mais de ½ a 1 salário 

mínimo nos últimos anos, o que mostra o tipo de emprego, que mais cresceu 

com o crescimento econômico recente do estado, e seus limites. 

 

Gráfico 1 - Empregados com rendimento no trabalho principal, por classes de 
rendimento mensal (em sal. min.) 2001-2011 

 
Fonte: IBGE: Séries históricas e estatísticas 
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Apesar deste recente dinamismo quando comparamos a taxa de 

crescimento de empregos formais na indústria de Pernambuco com outros 

estados do Nordeste no período de 1995 a 2010, observamos que este não teve 

essa mesma dinâmica pujante com relação à criação de empregos neste setor, 

como se observa no gráfico abaixo (Gráfico 2). 

Gráfico 2– Taxa de crescimento do Emprego Formal da Indústria no Nordeste 2010 
em relação a 1995 (%) 

 

Fonte: GEPETIS/DEPEC – UFRN, a partir dos dados da RAIS/MTE. Elaborado por Pereira et al. 

(2014). 

Observa-se, na tabela 6, que Pernambuco detém mais empregos 

formais na indústria no ano de 1995 à frente de seus dois principais concorrentes 

na “guerra de lugares”, que são os estados do Ceará e da Bahia, sendo que, aos 

poucos, o mesmo é, basicamente, alcançado pelo primeiro e ultrapassado pelo 

segundo. Isso se alia ao já citado declínio da economia pernambucana a partir 

da segunda metade dos anos 1970 quando o estado vivenciou um ciclo de perda 

de dinamismo econômico, resultante de investimentos realizados nos demais 

estados da região Nordeste a exemplo do Polo Petroquímico de Camaçari, do 

Polo mínero-metalúrgico de São Luís e do III polo industrial no Ceará, além da 

redução da função de entreposto comercial que o estado exercia. 
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Tabela 6– Emprego formal da Indústria no Nordeste brasileiro - 1995-2010 

 

Fonte: GEPETIS/DEPEC – UFRN, a partir dos dados da RAIS/MTE. Elaborado por Pereira et al. (2014). 

 

Entretanto, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego (Caged/MTE) sobre a 

geração de emprego geral relacionados ao atual ciclo de expansão dos 

investimentos, o emprego formal em Pernambuco cresceu 3,7% a.a. de 2008 a 

2013 (2,9% a.a. no Brasil). Nesse período, foram gerados 303,9 mil novos postos 

de trabalho no estado, destacando-se construção civil, com 73,1 mil novas 

posições, 24,1% do total, e comércio 59,6 mil, 19,6% do total (Gráficos 3 e 4). 

Como foi dito, esses números são de destaque em comparação com 

os números nacionais da geração de empregos na construção civil no estado, 

corroborando com a ênfase dada neste trabalho a esse setor na economia do 

estado e seu poder de reestruturação do espaço de sua metrópole. Enquanto 

que no Brasil o setor foi responsável, no período destacado, pela geração de 

11,4% dos empregos no Brasil, no estado de Pernambuco, o mesmo foi 

responsável por 24,1%, gerando mais empregos do que a tradicional atividade 

do comércio para o estado, mas com baixos rendimentos algo bem 

representativo deste setor. 
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Gráfico 3– Participação dos setores na geração de empregos em Pernambuco (2008 a 2013) 

 
Fonte: Caged/MTE/BCB 

 

Gráfico 4– Participação dos setores na geração de empregos no Brasil (2008 a 2013) 

 

Fonte: Caged/MTE/BCB 

 

Tem-se, também, que Pernambuco não engatara bem no período do 

II Plano Nacional de Desenvolvimento, da era Geisel – período em que começa 

a ascensão do grupo Odebrecht estudado aqui. Ao contrário de estados como a 

Bahia, Ceará e Maranhão, que sediaram investimentos de porte, já citados, 

Pernambuco teve que pensar uma alternativa própria onde encontramos a 

origem do Complexo Portuário‐Industrial de SUAPE.  
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Soma-se a isso a abertura comercial rápida ‐ e consequente 

acirramento da concorrência, em especial com a China, que arrasta outros 

segmentos, como o têxtil e confecção, o mesmo sobrevive, hoje, graças a uma 

estratégia de informalização no Polo do Agreste do Estado. A crise de sua base 

industrial permite falar numa nítida tendência a desindustrialização após todo o 

esforço feito pela SUDENE.  Isso se torna mais claro, analisando-se o peso da 

indústria de transformação, que declina fortemente na economia estadual (de 

25% em 1985 para 11% em 2005). (PERNAMBUCO, 2011). Isso como veremos 

vai de encontro aos massivos investimentos que continuam a se instalar no 

estado e de suas probabilidades de realização. 

Na primeira década do século XXI, o conjunto dos estados do 

Nordeste passam a apresentar forte dinamismo no consumo das famílias 

(lideram, junto com os do Norte, as vendas no comércio varejista. Segundo 

dados do IBGE/PMC), os mesmos obtêm taxas de crescimento do emprego 

formal superiores à média nacional (6,3% contra 5,4%, entre 2003 e 2010), a ver 

o valor do rendimento médio real das pessoas de 10 anos ou mais de idade 

apresentar taxa anual de crescimento (6,2% entre 2004 e 2009 contra 4,5% da 

média nacional) segundo a PNAD 2009, produzida pelo IBGE. 

Sobre os investimentos para a região, segundo dados da ETENE/BNB 

sobre os investimentos previstos21, somando-se os anunciados e divulgados 

pela RENAI nos relatórios dos anos de 2011, 2012 e 2013, temos investimentos 

que totalizam US$ 41,41 bilhões, predominando os setores da Indústria da 

Transformação (33,6%), Produção e Distribuição de Eletricidade, Gás e Água 

(29,7%) e Indústrias Extrativas (19,0%). Entre os estados da Região Nordeste, 

predominam, na captação de investimentos, a Bahia (33,3%), Pernambuco 

(14,8%) e Ceará (14,1%), ou seja, as três maiores economias da Região. 

(Gráfico 5). (ETENE/BNB, 2014). 

 

 
 

                                                           
21 No presente documento, são apresentados os anúncios de investimentos anunciados e 

divulgados pela RENAI nos relatórios dos anos de 2011, 2012 e 2013, cuja implantação, caso a 
informação esteja disponível, esteja prevista para ocorrer de 2014 em diante. 
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Gráfico 5 - Distribuição % dos Investimentos Privados Anunciados por Estado do 
Nordeste (2011-2013) 

 
Fonte: RENAI. Elaboração: BNB/ETENE/CEP 

 

Dentre esses investimentos, destaca-se para o nosso trabalho 

investimentos na RMR que envolvem o setor de construção civil e a fração do 

capital mercantil como os apresentados na tabela abaixo, que foram 

selecionados por nós dentre os demais, a título de exemplificação, em que 

encontramos capitais estrangeiros, assim como algumas das principais 

empresas do ramo que atuam na metrópole do Recife. (Quadro 1). 

Quadro 1 - Pernambuco: Investimentos Anunciados 2011 a 2013 (selecionados) 
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Fonte: RENAI. Elaboração: BNB/ETENE/CE (Adaptado pelo autor). 

 

Tivemos, nos últimos anos, um impacto muito grande que o setor da 

construção civil produziu nas taxas do PIB de Pernambuco, com projetos como 

Estaleiro Atlântico Sul, Petroquímica Suape e Refinaria Abreu e Lima, mais o 

crescimento do setor imobiliário. Esses projetos, que serão analisados mais à 

frente, com suas contradições, não deixam de ter uma importância fundamental 

para o estado. 

Existe um fator, um pouco esquecido, que vem ajudando os números 

gerais da indústria de transformação do estado graças à formatação de um 

parque industrial, que abriga importante número de indústrias de produtos 

destinados ao setor da construção e que se beneficiaram deste “boom” 

econômico. Falamos de setores beneficiados com o boom de obras de grande 

porte dentro da cadeia produtiva instalada para o setor, como, por exemplo, a de 

minerais não metálicos – vidros, cimento, artefatos de concreto, fibrocimento, 

gesso, cal e produtos cerâmicos como pias, banheiras e bacias, pisos e 

revestimentos. Outro setor que apoia a elevação do PIB ligado à construção civil 

é o de metalurgia básica, onde os setores de siderurgia, tubos, metalurgia de 

não ferroso e fundição estabelecem relação direta com o setor. Por fim, 

Pernambuco abriga, no segmento de produtos químicos, o setor de tintas e 

vernizes. Portanto a indústria local se beneficiou diretamente com a implantação 

desses projetos e os que vêm junto deles. 

Esse fenômeno estaria ligado ao princípio da causação circular 

cumulativo. Tal princípio mostra que os retornos crescentes presentes na 

indústria de transformação permitem que o aumento da produtividade na 

indústria exerça um efeito de aumentar a produtividade de toda a economia. O 

desenvolvimento econômico, entendido como um processo de causação 

circular, é explicado pela interação entre fatores de oferta e demanda, que se 

reforçam cumulativamente. (BNB, 2012).  

Mais recentemente, o estado de Pernambuco teve uma evolução 

positiva, como no ano de 2013, que resultou no crescimento do PIB, de 3,5%, 
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em relação a 2012. Os setores que mais contribuíram para essa expansão foram: 

serviços (3,9%), indústria (3,1%), conforme a tabela abaixo (Tabela 7) 

apresentada. Fato que nos chama a atenção, para os objetivos desta pesquisa, 

é o crescimento da atividade industrial, com a liderança da indústria de 

construção civil, que apresentou taxa de crescimento significativa quando 

comparada com a taxa nacional, onde temos valores de 9,8% e 1,9% 

respectivamente, como também com os valores dos outros setores para o ano. 

O setor de comércio (7,8%) e serviços de transporte, armazenagem e correio 

(5,6%) foram os outros destaques. (SEBRAE, 2014). 

Tabela 7- – Brasil e Pernambuco – Taxa de Crescimento do PIB acumulado no ano 
por setor/2013 

 

Fonte: CONDEPE/FIDEM-PE. Elaboração CEPLAN 

 

Na Tabela 8, temos a participação (%) de Pernambuco no valor 

adicionado bruto a preços básicos do Brasil, por atividade econômica no período 

de 2002 a 2012, onde destacamos, mais uma vez, as atividades de construção 

civil e de produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza 
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urbana, que tiverem participações nacionais maiores do que atividades 

tradicionais do estado como comércio, indústria e administração, saúde e 

educação públicas e seguridade social. As mesmas, por sua vez, estão ligadas 

aos grandes negócios da reestruturação urbano-regional, que se realizam na 

RMR, assuntos nos quais iremos nos aprofundar em outros capítulos.  

Tabela 8 - Participação (%) de Pernambuco no valor adicionado bruto a preços básicos 
do Brasil, por atividade econômica no período de 2002 a 2012 

 

 

Quanto ao financiamento de todo esse crescimento, fator importante 

para o nosso estudo, destaca-se o desembolso de empréstimos concedidos para 

o estado de Pernambuco pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) no ano de 2013. O BNDES desembolsou R$ 3,6 bilhões para 

Pernambuco no ano de 2013. O valor, referente a 20,5 mil operações, é 13% 

superior ao do ano de 2012. Os recursos foram destinados, em grande parte, a 

projetos de infraestrutura, com investimentos públicos e privados, e aos 

industriais, incluindo o setor de medicamentos. (BNDES, 2014)22. 

Outro fator importante para nossa análise é a evolução, ou não, dos 

rendimentos dos trabalhadores. O que se observa no estado de Pernambuco é 

                                                           
22 BNDES desembolsou R$ 3,6 bi para Pernambuco em 2013, com alta de 13%. Disponível em: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2014/I
nstitucional/20140213_pernambuco.html. Acesso: 03 jan. 2015. 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2014/Institucional/20140213_pernambuco.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2014/Institucional/20140213_pernambuco.html
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uma predominância de baixos salários. De acordo com a PNAD, 2012, no estado 

de Pernambuco, 50,3% dos trabalhadores recebem até 1 salário mínimo e 38,6% 

entre 1 e 3 salários mínimos. Para a RMR - Região Metropolitana do Recife, há 

uma pequena melhora nessa distribuição já que 39,2% recebem até 1 salário 

mínimo; 46,7% recebem de 1 a 3 salário. Apenas 14% dos trabalhadores na 

RMR recebem acima de 3 salários mínimos, o que pode ser analisado no gráfico 

abaixo (Gráfico 6). (SEBRAE, 2014).  

Gráfico 6 - Pernambuco – Distribuição dos Trabalhadores por Classe de Rendimento 

 
Fonte: SEBRAE (2014) 

 

Termina-se com um balanço da economia de Pernambuco nos 

últimos anos onde podemos destacar que a mesma apresentou um forte 

dinamismo com crescimento do PIB bem acima da média do PIB do país. 

Ocorreu uma recuperação da indústria depois de um longo período de perda de 

importância desta atividade em matéria de contribuição para o PIB nacional, 

como vimos com o recorde do ano de 2010. Segundo a CEPLAN (2014), tem-se 

o predomínio de micro e pequenas empresas na estrutura econômica estadual, 

inclusive na indústria.  

O estado também vem passando por uma mudança na estrutura 

industrial, no médio prazo, fruto da onda de investimentos recentes, 

notadamente na região de SUAPE e no Litoral Norte do estado, mas apresenta 

como barreira a baixa produtividade de sua força de trabalho. A produtividade da 

economia estadual é superior à da Região Nordeste, mas ambas, tanto a 
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estadual e a regional são menores do que a do país. (CEPLAN, 2014). Como 

podemos ver na Tabela 9, chama-se a atenção para a relação NE/BR versus 

PE/BR quando se comparam: as relações para a indústria de transformação e a 

agropecuária, temos com principais causas para essas discrepância: baixa 

escolaridade, deficiente infraestrutura, falta de inovação em produtos e 

processos. 

Tabela 9  – Nordeste e Pernambuco: Razão entre as produtividades do trabalho 
(VAB/POC) por setor de atividade - 2010 

 
Fonte: Contas Regionais-IBGE e Censo Demográfico-IBGE. 

 

Entretanto, em meio a todos os investimentos abrigados em solo 

pernambucano, um, com certeza, destaca-se, que é o Complexo Industrial 

Portuário de Suape. O mesmo surge como oportunidade para a materialização 

dos demais e como motor impulsionador da economia do estado e de processos 

como o da reestruturação urbana e regional da RMR. SUAPE vem se 

destacando como um grande e importante polo de atração de negócios23 no 

                                                           
23 F. Perroux um dos teóricos que mais influenciou a temática da regionalização em seus estudos de 
polarização argumentou que as regiões podem ser classificadas de acordo com o espaço econômico que 
as caracterizam. Assim, pode-se classificar as regiões da seguinte maneira: a) regiões homogêneas; b) 
regiões polarizadas; e c) regiões de planejamento. O Complexo Industrial Portuário de Suape enquadra-
se no tipo regiões plano, sobre elas Andrade (1987) escreve “(...) A região plano resulta mais diretamente 
do arbítrio humano, de vez que é o espaço submetido a uma decisão. É, como ensina Boudeville, ‘um 
instrumento colocado nas mãos de uma autoridade, localizada ou não região, para atingir um fim 
econômico determinado.’ Essa conceituação regional de Perroux vem sendo aceita e empregada por 
economistas, geógrafos, sociólogos, matemáticos e homens de negócios, dos mais diversos países, desde 
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Nordeste brasileiro, e vem alavancando a economia do estado, resultado da 

soma de investimentos de diversos setores como: petroquímico, biotecnológico, 

construção civil, TIC, farmacêutico, automotivo, indústria naval etc. A posição 

geográfica de Pernambuco, no centro da Região Nordeste, transforma Suape 

em um centro concentrador e distribuidor de cargas. A localização também torna 

o porto de Suape vocacionado como um porto internacional concentrador de 

cargas (hub port) para toda a América do Sul. (Figura 2). 

Figura 2 – Distâncias marítimas e localização estratégica do Porto de SUAPE

 
Fonte: AD-Diper. 

 

No Nordeste, Pernambuco concentrou o maior investimento do 

governo federal, somando R$ 72 bilhões, entre 2011 e 201424. Em 2013, a 

empresa Suape – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros 

registrou o maior faturamento dos últimos 13 anos. Foram R$ 89,5 milhões ante 

R$ 77,9 milhões em 2012, alta de aproximadamente 15%. O lucro líquido chegou 

                                                           
que se tem tentado aplicar a sua teoria de pólos de desenvolvimento à planificação regional”. (ANDRADE, 
1987, pp. 45-46) 
24 Destacam-se investimentos como o do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
e do governo de Pernambuco que assinaram, em outubro de 2012, contrato no valor de R$ 920,3 milhões 
para implantação do Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura de Áreas Portuárias no Complexo 
Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros (Suape). Assinado pelo governador de Pernambuco, 
Eduardo Campos, e pelo presidente do BNDES, Luciano Coutinho, o projeto contempla intervenções 
portuárias, rodoviárias, ferroviárias, retroportuárias e de pesquisa ambiental no Complexo de Suape. 
Disponível em: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-10-23/bndes-e-governo-de-
pernambuco-assinam-contrato-de-quase-r-1-bilhao-para-obras-no-complexo-de-suape. Acesso: 14 de 
dez. 2014. 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-10-23/bndes-e-governo-de-pernambuco-assinam-contrato-de-quase-r-1-bilhao-para-obras-no-complexo-de-suape
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-10-23/bndes-e-governo-de-pernambuco-assinam-contrato-de-quase-r-1-bilhao-para-obras-no-complexo-de-suape
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a R$ 8,7 milhões, subindo 300% em relação aos R$ 2,9 milhões em 2012. Trata-

se do segundo melhor resultado da estatal administradora do Complexo desde 

2007. O primeiro foi em 2011, quando Suape lucrou R$ 18,1 milhões. Os dados 

são do balanço de 2013 publicado no Diário Oficial do Estado (30/04/2014). A 

empresa Suape é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de 

Pernambuco25.  

Em matéria do jornal Folha de São Paulo (24/06/2014), o mesmo 

destaca “Com faturamento de 89 milhões, porto de Suape dinamiza economia 

de Pernambuco”, Na reportagem, a economista e Tânia Bacelar afirma que o 

porto é responsável pelo dinamismo da economia do estado e diz “É um porto 

moderno, com uma área industrial modernizada, isso foi uma estrutura que jogou 

a favor de Pernambuco.”26 

Em 2010, o Instituto de Logística Supply Chain (ILOS) classificou 

Suape como o melhor porto público do Brasil.  Sua infraestrutura portuária 

também foi eleita a melhor do Brasil em 2011, pela revista inglesa The New 

Economy. Suape estará interligado a todos os setores produtivos do Nordeste 

através da Ferrovia Transnordestina. 

São mais de 150 empresas em operação, criadoras de mais de 25 mil 

empregos diretos, e outras 50 em fase de implantação. Entre elas, indústrias de 

produtos químicos, metal-mecânica, naval e logística, que tendem a fortalecer 

os polos de geração de energia, granéis líquidos e gases, alimentos e energia 

eólica, além de abrir espaços em outros segmentos como metal-mecânico, grãos 

e logística. Tudo isso, segundo a Suape Global, somado supera os 40 bilhões 

de reais em investimentos e gera mais de 40 mil empregos na construção civil27. 

(IPEA, 2013). 

Chama-se a atenção, especialmente, para a temática de nosso 

trabalho a análise de Souza (2012) sobre a geração de empregos na região de 

                                                           
25 Disponível em: http://www.sdec.pe.gov.br/noticias/faturamento-de-suape-e-o-maior-dos-
ultimos-13-anos/. Acesso: 12 de dez. 2014. 
26 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/06/1475311-com-faturamento-de-
r-89-mi-porto-de-suape-dinamiza-economia-de-pe.shtml. Acesso: 12 de dez. 2014. 
27 Site da Suape Global. Disponível em: 

http://www.suape.pe.gov.br/institutional/institutional.php#. Acesso em: 15 dez. 2014. 

http://www.sdec.pe.gov.br/noticias/faturamento-de-suape-e-o-maior-dos-ultimos-13-anos/
http://www.sdec.pe.gov.br/noticias/faturamento-de-suape-e-o-maior-dos-ultimos-13-anos/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/06/1475311-com-faturamento-de-r-89-mi-porto-de-suape-dinamiza-economia-de-pe.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/06/1475311-com-faturamento-de-r-89-mi-porto-de-suape-dinamiza-economia-de-pe.shtml
http://www.suape.pe.gov.br/institutional/institutional.php
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Suape e o papel dos grandes grupos nacionais ligados à construção civil. Sobre 

isso, a mesma afirma 

A criação desses postos de trabalho na região Suape abre as portas 
para novos atores sociais que se deslocam para a região de Suape, 
seja alimentando um movimento pendular para o trabalho, seja 
constituindo novas dinâmicas migratórias, inclusive relacionadas a 
estratégias dos grupos de empresas nacionais (Queiroz Galvão, 
Odebrecht, Camargo Correia, entre outras) que trazem mão-de-obra 
experiente de empreendimentos similares. Tais estratégias podem 
indicar, inclusive, mudança de destino migratório para os migrantes 
nordestinos, que, anteriormente, tinham o sudeste do país como a 
principal região brasileira para o lugar da migração. (SOUZA, 2012, p. 
05).  

Segundo Lima, Sicsú e Padilha (2007, p. 532): “Nota-se ainda que 

Suape agrega uma multimodalidade de transportes, com rodovias e ferrovias 

internas, aliadas a um porto de águas profundas com redes de abastecimento 

de água, energia elétrica, telecomunicações e gás natural instaladas em todo o 

complexo [...]”. Toda essa estrutura impulsiona o advento de grandes indústrias 

estimuladas pela tendência à concentração espacial das atividades e, 

consequentemente, dos equipamentos e infraestruturas necessárias. O mesmo 

tem cerca de 9% dos seus 13.500 hectares ocupados por empresas. Sem contar 

que essa estrutura é fruto de investimentos e ações das empresas em órgãos do 

Estado que vamos detalhar. 

Lima, Sicsú e Padilha (2007) ressaltam que os projetos estruturadores 

para a RMR têm forte sustentação na área do conhecimento e se apresentam 

como novos desafios para a formação de recursos humanos, destacando-se, 

assim, a importância das universidades, das instituições de pesquisa e das 

agências de planejamento estratégico, como é o caso da Agência Nacional de 

Petróleo (ANP), que, em seu relatório de 2002, recomendou investimentos no 

sentido de levar à região Nordeste, alternativas de refino local, na perspectiva de 

redução dos custos de importação extrarregional do produto. A polêmica criação 

do projeto da Refinaria Abreu e Lima S.A. (RNEST) é resultado desse processo. 

Além da ampliação do porto de Suape, há outros investimentos em 

processo de implementação ou anunciados, que totalizam aproximadamente R$ 

60 bilhões (Tabela 10).  Esses investimentos, além de impactarem diretamente 
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a construção civil28 e no mercado de trabalho, devem promover maior 

diversificação e expansão industrial nos anos subsequentes. Os mesmos 

representam Grandes Projetos de Investimento. (VAINER, 2007). Esses serão 

mais analisados posteriormente.  

Quanto à infraestrutura, destacamos, também, obras ligadas à 

expansão da malha viária: 04 rodovias federais duplicadas até 2014 (BRs 101, 

232, 408 e 104); 03 rodovias estaduais duplicadas até 2014. Temos obras 

ligadas à oferta de energia elétrica: 94 subestações e mais de 18.000 km de 

linhas nas tensões de 69, 138, 230 e 500 kV., transmitidas pela Companhia 

Energética de  Pernambuco (Celpe). (AD-Diper, 2014).  

Tabela 10 - Principais investimentos recentes em Pernambuco

 

Fonte: Conjuntura Econômica Pernambucana em Perspectiva – BCB, 2014 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Um indicador dos efeitos sobre a construção civil é o consumo aparente de cimento. De acordo 

com o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC), o aumento do consumo no estado 
situou-se em 11,3% a.a. de 2008 a 2013, comparativamente à média de 6,7% a.a. no país. 
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1.2 A metrópole do Recife: um sobrevoo 

 

A Região Metropolitana do Recife, onde está o Complexo Industrial 

Portuário de SUAPE, fica numa localização estratégica quando se visualiza a 

escala intra-regional. A 300 km do Recife, encontram-se quase 20 milhões de 

pessoas e gera-se mais de 1/3 do PIB do Nordeste. A 800 km (1 hora de avião) 

tem-se cerca de 40 milhões de pessoas e gera-se 90% da economia regional. 

(SOUZA, 2012). (Figura 3). 

 
Figura 3 – Visão da localização estratégica da RMR

 

Fonte: AD-Diper 

 

Sobre essa importância da localização estratégica, nos estudos 

geográficos, deve-se procurar analisar e refletir sobre a estrutura urbano-

regional e técnico-produtiva expressa geograficamente por certa distribuição das 

atividades de produção. Santos reflete sobre esse assunto quando diz 

(...) A realização prática de um dos momentos da produção supõe um 
local próprio, diferente para cada processo ou fração do processo; o 
local torna-se assim, a cada momento histórico, dotado de uma 
significação particular. A localização num dado sítio e num dado 
momento das frações da totalidade social depende tanto das 
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necessidades concretas de realização da formação social quanto das 
características próprias do sítio. O uso produtivo de um segmento de 
espaço num momento é, em grande parte, função das condições 
existentes no momento inicial. (SANTOS, 2005, pp. 30-31). 

Assim, temos a RMR que, se situa no centro da faixa litorânea 

nordestina e integra as seis regiões metropolitanas brasileiras que, além 

daquelas que envolvem as megacidades de São Paulo e Rio de Janeiro, 

possuem população acima de 3 milhões de habitantes. Representa cerca de 3% 

da área do território pernambucano onde se insere, porém concentra, em torno 

de, 42% da população e mais da metade do PIB estadual, apresentando os 

melhores indicadores sociais e nível de escolaridade, bem como as maiores 

potencialidades e condições efetivas de crescimento do Estado de Pernambuco. 

(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2009).29 

A concentração espacial das atividades econômicas na capital 

pernambucana mostra o quanto as relações espaciais no estado são desiguais, 

e o quanto as mesmas dependem do estado de evolução da economia dos 

lugares. Por isso, somos levados a concordar com Santos (2005) quando diz 

As relações entre cidade e o que ainda hoje se chama sua zona de 
influência, assim como as relações mantidas entre cidades, dependem 
do estágio da economia, desde o da economia “natural” até as 
diferentes formas de economia capitalista. Nos primeiros estágios, os 
fatores “naturais” aparecem como uma influência dominante. Com o 
desenvolvimento econômico, os fatores “artificiais”, a tecnoestrutura 
vão aumentando seu papel na determinação das relações espaciais. 
(SANTOS, 2005, pp. 68-69). 

Como já apresentado anteriormente, a expansão da economia 

pernambucana foi influenciada, sobretudo, pelo desempenho do setor industrial, 

em especial, a atividade da construção civil, seguida da indústria de 

transformação. (Figura 4), onde parte importante da explicação desse 

dinamismo tem a ver com as repercussões do ciclo de desenvolvimento ocorrido 

na economia brasileira desde os anos iniciais do século XXI, com as 

características apontadas por Araújo (2010).  Com esse impulso, houve a 

expansão da indústria de bens de consumo duráveis, serviços e comércio; 

                                                           
29 Em 2009, foi lançado o resultado de um estudo realizado pelo Observatório das Metrópoles 
que visava realizar um diagnóstico de aspectos da vida social no espaço metropolitano do Recife, 
visando caracterizar as desigualdades sociais e urbanas na escala intrametropolitana, 
focalizando áreas de concentração de segmentos da população que vive em situação de 
acúmulo de privações. Buscou, também, uma avaliação do quadro institucional de gestão 
metropolitana, bem como dos municípios que compõem a região, identificando ações de 
cooperação intermunicipais nas políticas setoriais e apresentando indicadores do desempenho 
fiscal dos municípios da metrópole do Recife. (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2009). 
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sobretudo a ampliação da infraestrutura e a implantação de novos grandes 

empreendimentos no entorno metropolitano e a ampliação de projetos já 

existentes.  

Figura 4 – Distribuição dos investimentos na RMR e sua coroa urbana

 
Fonte: Agência Condepe/Fidem 

 

Contudo, se observarmos os números sobre a participação relativa do 

PIB da RMR no estado de Pernambuco e Nordeste entre 2000 e 2010 (Tabela 

11), veremos que a mesma, apesar de toda essa dita pujança, apresenta um 

equilíbrio e pouca evolução. Isso pode estar relacionado ao fato de que a região 

Nordeste toda apresentou também um crescimento alto no período. 

Tabela 11 - Participação relativa do PIB da RMR no estado de Pernambuco e 
Nordeste entre 2000 e 2010

 

Fonte: IPEADATA 

 

Segundo Censo de 2010, a população da RMR divide-se em 

3.589.674 habitantes residentes da zona urbana (51% da população urbana em 

PE) e 101.383 habitantes moram na zona rural (5,81 % da população rural do 
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Estado). Com 218km², a capital Recife representa 7,2% da área metropolitana e 

concentra 41,6 % dos habitantes dessa região. (IBGE, 2010). 

De acordo com Bitoun et al. (2010), a RMR exibe um padrão de 

ocupação espacial caracterizado, ora por uma malha contínua que ultrapassa 

limites político-administrativos municipais, ora por incorporar núcleos urbanos 

isolados que apresentam pouca integração à sua dinâmica de fluxos, funções e 

relações socioeconômicas. Nas últimas décadas, a participação relativa da 

população do Recife na RM é decrescente. Sofreu uma redução de 44 % (1991) 

para 42,6% (2000) e para 41,64% (2010). Por sua vez, a população do seu 

entorno cresceu 237.412 habitantes (IBGE, 2010). 

A alta densidade demográfica e seu reduzido espaço territorial trazem 

sérios problemas socioambientais. Do ponto de vista geológico, a RMR assenta 

seus aglomerados urbanos sobre uma faixa litorânea sedimentar, permeada de 

rios e riachos, formando áreas encharcadas e manguezais. Oito dos catorze 

municípios da Região Metropolitana do Recife são litorâneos e sofrem com a 

erosão marinha e o avanço do mar em sua orla, além da urbanização intensa de 

casas de veraneio, resorts turísticos e hotéis próximos à linha de praia. Em terras 

mais continentais, os resquícios de mata atlântica perdem cada vez mais 

espaços para as plantações de cana-de-açúcar e pela expansão urbana. 

(BENTES & NOGUEIRA, 2010). 

A criação da Região Metropolitana do Recife (RMR), em 1973, está 

relacionada a um contexto técnico e político específico, marcado fortemente pela 

utilização do planejamento como estratégia de organização do território nacional. 

A Lei Complementar no. 14, de 8 de junho de 1973, estabeleceu, pela primeira 

vez, a criação de oito Regiões Metropolitanas: São Paulo, Belo Horizonte, Porto 

Alegre, Curitiba, Belém, Recife, Salvador e Fortaleza, submetidas a controle e 

orientação estadual. 

Ainda em 1973, a Região Metropolitana do Recife era formada por 

nove municípios: Recife (capital do Estado de Pernambuco), Cabo, Igarassu, 

Itamaracá, Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata. A 

justificativa do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU, 1972) 

para a criação da Região Metropolitana do Recife se deu pelo avançado estágio 

de integração funcional e econômica do Recife com os municípios vizinhos, além 

da conurbação existente entre o Recife e Olinda. Desde a década de 1950, 
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estudos indicavam o Recife como núcleo importante de uma região 

transmunicipal. (BALTAR, 1951; OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2009). 

Sobre a criação da região metropolitana do Recife, destaca-se que, apesar de 

sua origem institucional datar dos anos 70, a identificação do fenômeno 

metropolitano remonta ao início da segunda metade do século XX, quando o 

urbanista pernambucano Antônio Baltar (1951) caracteriza o Recife – município 

sede e núcleo da região – como cidade transmunicipal / cidade conurbada / 

cidade metropolitana. 

Sobre essa expansão e a consequente maior concentração das 

atividades econômicas na área da região metropolitana na década de 70, Bentes 

& Nogueira (2010) afirmam  

Na década de 1970, o dinamismo econômico da área metropolitana do 
Recife conheceu um impulso, no esteio do “milagre brasileiro” e dos 
investimentos em industrialização, realizados pela Sudene, seguindo 
as orientações do II Plano Nacional de Desenvolvimento. Mas naquele 
momento outros Estados começavam a rivalizar com a economia 
pernambucana, como a Bahia e o Ceará, devido à existência de 
reservas de recursos minerais (petroquímica, por exemplo). Isso levou 
a um processo de concentração na Região Metropolitana do Recife, 
por um lado, do setor de serviços e à desconcentração econômica 
industrial do Nordeste devido ao processo de redefinição das plantas 
industriais (em Fortaleza, Salvador, Camaçari, Alagoas, etc.). 
(BENTES & NOGUEIRA, 2010, p. 34). 

O crescimento econômico e populacional, nas décadas de 1980 e 

1990, teve como consequência a expansão dos municípios formadores da RMR.  

Em 1994, com a aprovação da Lei Estadual Complementar nº 10, a RMR é 

redefinida, incorporando os municípios de Camaragibe, Ipojuca, Itapissuma e 

Abreu e Lima.  Posteriormente, em 1996, é anexado o município de Araçoiaba. 
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Figura 5 - Evolução e vetores da ocupação territorial da RMR

 

Fonte: Agência Condepe/Fidem 

 

Observando-se a Figura 5 quanto à evolução da ocupação territorial 

da metrópole, podemos perceber uma densa concentração no amplo raio de 

entorno do centro da capital, adentrando os municípios limítrofes e se 

estendendo em várias direções na forma de braços, que se formam das 

principais vias de conexão do centro histórico com os antigos núcleos urbanos 

da periferia metropolitana.  

Isso se dá pelo crescimento do fluxo de pessoas, mercadorias, 

capitais e ordens pelo espaço. Sobre esse fluxo e seu papel, podemos lembrar-

nos de Harvey (2003), quando fala sobre a produção de uma economia do/no 
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espaço. Para o mesmo uma economia do espaço surge de processos de 

acumulação. A propósito disso Harvey escreve 

As trocas de bens e serviços (incluindo a força de trabalho) quase 
sempre envolvem mudanças de localização. Elas definem desde o 
começo um conjunto em interseção de movimentos espaciais que 
criam uma geografia peculiar da interação humana. Esses movimentos 
espaciais estão sujeitos à fricção da distância e, por conseguinte, os 
vestígios que deixam na terra registram invariavelmente os efeitos 
dessa fricção, fazendo na maioria das vezes que as atividades se 
agreguem no espaço de formas que minimizem a fricção. As divisões 
territoriais e espaciais do trabalho (sendo a distinção entre cidade e 
campo uma das mais evidentes modalidades iniciais) surgem desses 
processos interativos de troca no espaço. Assim, a atividade capitalista 
produz o desenvolvimento geográfico desigual, mesmo na ausência de 
diferenciação geográfica em termos de dotação de recursos e 
possibilidades, fatores que acrescentam seu peso a lógica das 
diferenciações e especializações espaciais e regionais (HARVEY, 
2003: p.82-83) 

Ainda sobre esse processo de espraiamento e expansão da mancha 

urbana e seus condicionantes, o relatório da pesquisa do IPEA30 “Caracterização 

e Quadros de Análise Comparativa da Governança Metropolitana no Brasil: 

Arranjos Institucionais de Gestão Metropolitana - Região Metropolitana de 

Recife” (2013) aponta que  

O processo de expansão da mancha urbana da RMR foi conduzido por 
três grandes movimentos que se dão complementarmente: a expansão 
do núcleo central, a irradiação pelos eixos de ligação entre centro e 
periferia, e a expansão dos núcleos secundários. O resultado 
registrado no esquema a cima revela uma grande área central quase 
integralmente conectada, fragmentando-se nas porções periféricas: à 
Ilha de Itamaracá e a extremidade sul da RMR, compreendendo parte 
do município do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Atualmente, 
mesmo estas duas áreas estão com grande pressão de ocupação pelo 
dinamismo resultante da implantação do Complexo Portuário de Suape 
e a perspectiva de construção da Fiat e do Polo Farmacoquímico em 
Goiana. Fato que está motivando a construção de novos bairros nos 
municípios metropolitanos e em Goiana (Mata Norte), formando, assim, 
uma nova coroa urbana no entorno do núcleo expandido central. (IPEA, 
2013).  

A RMR contou com vários planos de desenvolvimento e gestão da 

metrópole31. Desde a sua instituição, a mesma conta com um acervo significativo 

                                                           
30 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) é uma fundação pública federal vinculada 
à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Suas atividades de pesquisa 
fornecem suporte técnico e institucional às ações governamentais para a formulação e 
reformulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiros. 
31 A Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (Fidem) foi instituída em 

1975, como órgão vinculado à Secretaria de Planejamento do Estado, com a incumbência de 
funcionar como órgão de apoio técnico e administrativo aos Conselhos Deliberativo e Consultivo 
da RMR instalados. Nesse mesmo ano, foi instituído, o Fundo de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Recife. Em 1999, a Fidem se transforma na Fundação de Desenvolvimento 
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de estudos e planos. (Figura 6). Todavia a concretização de seus objetivos deixa 

muito a desejar, e deixa um espaço a livre para a atuação dos agentes 

produtores do espaço ligados a práticas especulativas do uso e produção do 

ambiente construído, como apontam Bernardino & Lacerda (2014) 

Plano de Organização Territorial(1982), Plano Diretor Metropolitano - 

Metrópole 2010(1998) e Metrópole Estratégica(2005)32. É oportuno 
ressaltar que essa Região ainda conta com um arcabouço institucional: 
o Sistema Gestor Metropolitano, composto pelo Conselho de 
Desenvolvimento da Região Metropolitana (Conderm), com suas 
Câmaras Técnicas, o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano 
(Funderm) e a Agência Condepe/Fidem.  Esta última é responsável não 
apenas pela a elaboração de planos metropolitanos, mas também de 
planos para todas as microrregiões que conformam o Estado de 
Pernambuco. Acontece que arranjos institucionais metropolitanos – em 
um contexto em que os Estados estabelecem as regras do jogo – 
funcionam de acordo com a importância que a gestão estadual a eles 
conferem. No caso da RMR, o seu sistema gestor metropolitano se 
encontra paralisado. O Governo Estadual, desde 2006, não tem 
reunido o Conderm, nem para discutir as intervenções relativas a ações 
com impactos relevantes na estrutura espacial da metrópole recifense, 
como as novas infraestruturas motivadas pela Cidade da Copa 2014.  
Ademais, vem desconsiderando o seu último Plano Diretor – Metrópole 
Estratégica. Tal situação, vem permitindo aos atores privados 
nacionais e internacionais atuarem de forma atomizada no território da 
RMR. (BERNARDINO & LACERDA, 2014, p. 03). 

 

                                                           
Municipal (Fidem), mediante sua fusão com a Fundação de Desenvolvimento Municipal (Fiam). 
Em 2003, transforma-se em Agência de Planejamento e Pesquisa do Estado de Pernambuco – 
Agência Condepe/Fidem, por meio da fusão com o Conselho de Desenvolvimento de 
Pernambuco (Condepe). 
32 O Plano Metrópole Estratégica, elaborado em 2002, constitui o mais recente e completo 

trabalho sobre a Região Metropolitana do Recife. Foi elaborado pela Agência Condepe/Fidem 
em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Cities Allience/Banco 
Mundial e aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife 
(CONDERM). Mas encontra-se abandonado e substituído por projetos ad hoc na metrópole, 
como o projeto Novo Recife. 



   75 
  

Figura 6 – Evolução do planejamento e gestão na RMR

 
Fonte: Seminário Desafios Metropolitanos/Agência Condepe/Fidem 

 

Este planejamento, na maioria das vezes, é um instrumento para 

racionalizar o uso do espaço para a acumulação ampliada do capital, 

simbolizando um marco do sistema capitalista de produção, onde a possibilidade 

de planejamento é dada pelo caráter mesmo das relações de produção e, 

portanto, sociais, que fundam esse sistema: o cálculo econômico, antes mesmo 

de ser reconhecido pela teoria econômica, é o fundamento das decisões dos 

agentes econômicos do capitalismo. (LEFEBVRE, 2006; 2008). 

Dentre os fatores apresentados por Harvey (2011) como ingredientes 

de sucesso de uma gestão do Estado na captação e uso de investimentos, está 

a criação de condições favoráveis a uma elevada qualidade de vida diária de 

seus habitantes.  

Não é o que presenciamos na metrópole de Recife, que se destaca 

negativamente entre as cidades mais desiguais do país, apresentando dados 

preocupantes, como em 2008, ao encabeçar a lista das cidades mais desiguais 

do país em relatório da Organização das Nações Unidas (ONU); e, no mesmo 

ano, apresentando índice de GINI (baseado na Desigualdade de Renda 

Domiciliar per Capita) no valor de 0,6383, figurando na 17ª posição no ranking 
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de desigualdade das 27 capitais brasileiras, organizado pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) (NERI, 2009). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), referente ao ano 

de 2010, mostra uma queda na posição do estado em relação a 2000: caiu da 

14ª para a 18ª posição entre os 26 estados brasileiros.  (NASCIMENTO, 2014). 

No ranking das 50 cidades com maior índice de homicídios do mundo, 

elaborado anualmente pela Organização Não Governamental (ONG) mexicana 

Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, a metrópole de 

Recife se encontra na 39º posição (FAROESTE, 2014). Dessa forma, Recife teria 

muitas outras prioridades para seus gastos públicos em vez de os governos 

estadual e municipal se endividarem para cumprir demandas como as em prol 

da realização da Copa 2014. Destaca-se também que quase 97% dos 

aglomerados subnormais de Pernambuco encontram-se na Região 

Metropolitana do Recife. Essa concentração mereceu destaque no relatório da 

pesquisa Aglomerados Subnormais - Informações Territoriais do IBGE. O 

entorno da capital pernambucana foi um dos cinco que mereceram um tópico 

específico no texto, ao lado das grandes São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e 

Salvador (MOTA, 2013). 

Todavia, atualmente, na sociedade recifense, a grande discussão 

urbana que existe é alusiva a uma batalha em torno da produção do espaço, que 

se consubstancia na luta entre empreendedores urbanos (Construtora Moura 

Dubeux e Queiroz Galvão) e Estado contra grupos e movimentos sociais (Ocupe 

Estelita), sobre o projeto Novo Recife - representante da produção do espaço 

abstrato do capitalismo (Figura 7). Isso fez surgir no Recife um movimento de 

ocupação do espaço público com inspiração no Occupy Wall Strett, que 

convocou todos os descontentes com a forma como se articulou o consórcio 

Novo Recife Empreendimentos a tomar as calçadas dos armazéns do Cais José 

Estelita para impedir sua destruição. (NASCIMENTO, 2015). 
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Figura 7 – Perspectiva eletrônica do projeto Novo Recife publicada no site da construtora

 

Fonte: Página do Grupo Direitos Urbanos33 (2012).  

Com apoio de diversos segmentos da sociedade, o Ocupe Estelita 

não se opôs apenas à criação, na região central do Recife, de, pelo menos, 12 

torres, algumas com mais de 40 andares. O movimento também busca manter 

vivo o debate sobre o modelo de ocupação verticalizado que a cidade adotou 

nas últimas décadas, encampado por grandes construtoras. Também esteve no 

alvo do movimento a controversa construção de quatro viadutos sobre a Avenida 

Agamenon Magalhães.  Além de semelhanças com o Occupy Wall Street, como 

a falta de programa e a coordenação difusa, o Ocupe Estelita aproxima-se de 

mobilizações como o movimento paulistano Baixo Centro, associando ações 

culturais ao discurso político. Tem-se aqui as contradições e lutas em torno de 

um grande projeto de desenvolvimento urbano - GPDUs no ambiente urbano, e 

os efeitos dessa produção do ambiente construído sem planejamento indo de 

encontro a políticas públicas para um real desenvolvimento das cidades. 

Para Arantes (2010), a arquitetura contemporânea está ligada ao polo 

mais dinâmico e próspero da economia, que, na atualidade, é o capital na sua 

forma financeira e, em particular, com a indústria do entretenimento e a “nova 

economia do acesso” com base na renda. Sendo que para este autor esta “[...] 

                                                           
33 Disponível em: http://direitosurbanos.wordpress.com/2012/05/13/respostafolhasp/. Acesso: 04 dez. 2014. 
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arquitetura rentista abdica de certos conteúdos em benefício de usos 

‘improdutivos’, próprios à esfera da circulação e do consumo (terminais de 

transporte, shoppings centers, hotéis, estádios, museus, salas de concerto, 

parques temáticos etc.). Seu desejo não é mais a seriação e massificação, mas 

de diferenciação e exclusividade”. (Arantes, 2010, p. 164). Tudo isso passa a 

chegar ao Recife como resultado dos últimos anos de crescimento econômico 

relatados. 

Entende-se neste trabalho que o desenvolvimento possui relação 

intrínseca com a (re)produção do espaço, e essa está intimamente ligada as 

ações do Estado, mas que ações? Ações como a legislação de regulamentação 

de usos do solo e do espaço público, a direção dada aos investimentos (SUAPE, 

Arena Pernambuco, FIAT), a construção de infraestruturas (Arco Metropolitano; 

Ponte do Paiva [Rota dos Coqueiros], PPP do Saneamento), e os planos de 

revalorização de áreas urbanas degradas como a do projeto “Novo Recife” e 

“Porto Novo” são exemplos de atuação do Estado, que tem, por fim, a 

valorização dos capitais investidos no setor imobiliário e da construção civil, em 

particular, e do capital em geral, incluindo-se o fictício (BOTELHO, 2007; 

LEFEBVRE, 2006). 

Iremos, agora, tentar compreender o entendimento do Estado como 

fruto da ampliação da divisão social do trabalho e da luta de classes, e sob as 

teorizações sobre a relação entre este o capital no decorrer da história, chegando 

a conformarem um par dialético da modernidade. Procura-se, assim, 

compreender essa relação dentro de uma nova conjuntura, que é a do atual 

regime de acumulação com dominância financeira, e numa escala temporal 

maior, que é a do atual Ciclo Sistêmico de Acumulação do Capital (ARRIGHI, 

1996). E dentro dessa escala temporal da longa duração, temos o papel de uma 

de suas facetas mais atuais, que é a Internacional do Capital Financeiro. 

(DOWBOR, 2014; GENRO; 2014). 
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CAPÍTULO 2 – A ERA DO CAPITAL: ECONOMIA, POLÍTICA E A 

TEORIA DOS CICLOS SISTÊMICOS DE ACUMULAÇÃO DO 

CAPITAL 
 

“Em alguma passagem de suas obras, Hegel comenta que todos 

os grandes fatos e todos os grandes personagens da história mundial 

são encenados, por assim dizer, duas vezes. Ele se esqueceu de 

acrescentar: a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa”. 

(Karl Marx) 

 

Procura-se, neste capítulo, analisar as origens e as formas em que se 

deram/dão as relações intrínsecas entre o Estado e o Mercado, a Economia e a 

Política, o capital e o fundo público para buscar compreender suas mudanças na 

história e, principalmente, entendê-las na contemporaneidade e na sua ligação 

com a produção do espaço social, onde a tríade capital, terra e trabalho 

assalariado guardam papel fundamental, como também a luta de classes. É 

objetivo nosso procurar desvendar a diferença dessa relação na 

contemporaneidade e suas novas nuances a partir do último quartel do século 

XX, pois acreditamos que tanto o capital como o próprio Estado passam por 

metamorfoses e a última identificada por uma série de autores começa neste 

período, mas guarda semelhanças com outros períodos históricos. (ARRIGHI, 

1996; BRAUDEL, 1996; LEFEBVRE, 2006; 2009; HARVEY, 2005; 2009; 

HOBSBAWN, 1977; POLANYI, 2000; FIORI, 1999; HIRSCH, 1975).  

Não está no escopo deste trabalho, fazer uma análise pormenorizada 

da relação entre economia e política/Estado e mercado, pois a mesma é muita 

complexa e, ainda, encontra-se em discussão em diferentes campos das 

ciências humanas. Pretende-se, sim, analisar a origem e as características dos 

dois campos deste par moderno, e como o mesmo se apresenta no decorrer da 

história, e nos diferentes lugares. Tudo isso para que possamos compreender 

como se realizam, atualmente, os financiamentos de grandes projetos de 

desenvolvimentos urbanos, os quais, neste estudo, iremos analisar pela ótica do 

que denominamos grandes negócios da reestruturação metropolitana, que se 

apresentam ligados aos processos de mundialização e acumulação ampliada do 

capital em tempos de crise sistêmica. 

Quanto ao surgimento e amadurecimento do sistema capitalista, para 

R. Kurz (1994) e I. Mészáros (2011), esse, se dá, com a criação de alguns 
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princípios ou relações sociais, que desde a modernidade, vêm se comportando 

como pares dialéticos como o mercado e o Estado, a economia e a política, e 

assumindo variadas formas e relações durante a consolidação do sistema e 

diante de suas contradições que hora a hora vêm à tona. Levando de acordo 

com nossas leituras, há uma imbricação cada vez maior e mais complexa entre 

esses pares. 

Para Mészáros (2011), o Estado é essencial à própria existência do 

capital, pois, sem o Estado, as contradições inerentes ao sistema do capital 

gerariam tendências à fragmentação que não seriam compensadas por impulsos 

opostos no curso da reprodução social, levando à desagregação da 

sociabilidade sob a regência do capital. Assim, para esse autor, o Estado 

moderno é inconcebível sem o capital, que é o seu real fundamento, e o capital, 

por sua vez, precisa do Estado como seu complemento necessário. 

(MÉSZÁROS, 2011). Partindo-se da premissa histórico-estrutural de que quanto 

mais a economia de mercado se expandiu estruturalmente, abrangendo toda a 

reprodução social e tornando-se o modo de vida universal, tanto mais a atividade 

do Estado precisou ser expandida. Portanto, estamos diante de uma relação 

indubitavelmente recíproca. (KURZ, 1994). 

Não é nossa intenção aqui rever todas as teorias sobre o Estado, mas 

sim encontrar uma nova maneira de compreender este no seu devir e na sua 

relação com a produção do espaço, refletindo o mesmo dentro de uma 

perspectiva de sua relação com o mercado dentro do processo de acumulação 

do capital, sendo objetivo também mostrar como diferentes pontos de vista sobre 

o Estado implicam políticas sociais e econômicas diferentes, que se balizam 

entre dois polos: o da visão das ações do Estado como feitas para o “bem 

comum” e o das análises críticas marxistas ou não de sua ação. 

Outro aspecto que procuraremos demonstrar é a ascensão e domínio 

da forma monopolista do sistema capitalista, e seus reflexos nos processos de 

acumulação, concentração e centralização do capital, como também sua ligação 

com a internacionalização do capital. Tentar-se-á, neste capítulo, observar o 

papel do Estado quanto a processos já citados de concentração e centralização 

do capital, que levam esses capitais para as mãos de um número cada vez 

menor de oligarquias ou grupos econômicos, sendo objetivo dessa discussão 
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fundamentar nossa análise quanto à relação do Estado no Brasil com os grupos 

econômicos nacionais ligados à produção do espaço (construção civil) e ao 

capital financeiro, tão caro à fase neodesenvolvimentista nacional e monopolista 

do sistema. 

 

2.1 O Estado como fruto da ampliação da divisão social do trabalho e da 

luta de classes: uma análise histórica da origem do Estado Moderno 

 

Segundo Dupas (2005), o filósofo grego Tucíades teria sido o primeiro 

a abordar uma teoria racional de Estado a partir da concepção mítica de história, 

seguido de Platão que como Sócrates acreditava que a filosofia começava com 

o problema do homem, mas que seria impossível prosseguir sem alargar o 

campo da investigação filosófica para além dos limites da sua vida individual. 

Pois, segundo Dupas, em Platão, a alma do indivíduo está ligada à natureza 

social, onde vida pública e privada são interdependentes. Platão utiliza a tríade 

razão-legalidade-ordem como princípio tanto do mundo físico como do mundo 

ético. Dessa forma, Platão começa seu estudo da ordem social com o conceito 

de justiça e define como finalidade mais alta do Estado a administração da 

justiça. (DUPAS, 2005). 

Istvan Mészáros afirma que estaria em Hegel a primeira concepção 

global da história, tentando sintetizar a dinâmica histórica em sua integridade 

como processo de “autodesenvolvimento”, oferecendo uma narrativa de eventos 

e transformações reais da história em termos das necessidades subjacentes de 

uma história do mundo que se desenrolava. Mas, segundo Mészaros, Hegel 

assim como os grandes economistas políticos ingleses e escoceses se 

identificava com o ponto de vista do capital, com todas as suas inevitáveis 

limitações. (MÉSZÁROS, 2011). Desse modo, os determinantes ideológicos de 

sua posição estipulavam a necessidade de conciliação com o presente, apesar 

de todas as suas contradições, e daí o arbitrário encerramento da dinâmica 

histórica no quadro da “sociedade civil” capitalista e de sua formação do Estado, 

sem pensar em sua transformação. 

E continua Mèszáros (2011, p. 61): “A necessidade ideológica de 

justificar tal encerramento da história levou Hegel à identificação de 
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racionalidade com realidade, de onde poderia derivar a equação de realidade e 

positividade, harmonizada com inevitável resignação”. Assim, temos a 

concepção de Hegel de um Estado como verdade universal e produto da razão, 

onde o mesmo afirma 

Na história do mundo, só podemos observar os povos que formam um 
Estado. Devemos entender que este último é a realização da 
Liberdade, ou seja, da meta final absoluta, que existe para si mesmo. 
Deve-se ainda entender que todo o mérito que possua o ser humano – 
toda a realidade espiritual –, ele só o possui por meio do Estado. ... 
Pois a Verdade é a Unidade da Vontade subjetiva universal; e o 
Universal será encontrado no Estado, em suas leis, em seus arranjos 
universais e racionais. O Estado é a presença da Ideia Divina na Terra. 

(HEGEL apud MÉSZÁROS, 2011, p. 61). 

É de se destacar que, para essa concepção, todas as formas 

anteriores de sociedade e de Estado, todas as ideias tradicionais, deveriam ser 

postas à margem como contrárias à razão, o mundo, até então, governara-se 

por mitos, ritos e puros preconceitos, todos juntos com o passado deveriam ser 

esquecidos. E, no futuro, toda sorte de superstição, injustiça, privilégios e a 

opressão seriam substituídas pela verdade eterna, pela razão, e justiça eterna, 

como também por uma igualdade baseada na natureza e por todos os direitos 

inalienáveis do homem. Engels (1878) no “Anti-Dürhring” em uma análise crítica 

e histórica mostra o que, realmente, representava essa concepção e de quem 

ela era tributária. Assim diz  

Sabemos, hoje, que esse reinado da razão era apenas o reinado 
idealizado pela burguesia; a justiça eterna corporificou-se na justiça 
burguesa; a igualdade reduziu-se à burguesa igualdade perante a lei; 
os direitos essenciais dos homens, proclamados pelos racionalistas, 
tinham, como representante, a sociedade burguesa, e o Estado da 
razão, o contrato social de Rousseau, ajustou-se, como de fato só 
podia ter-se ajustado, à realidade, convertido numa República 
democrático-burguesa. Os grandes pensadores do século XVIII, 
sujeitos às mesmas leis de seus predecessores, não podiam romper 
os limites que sua própria época traçava. Ao lado do antagonismo entre 
a nobreza feudal e a burguesia, mantinha-se o antagonismo geral entre 
os exploradores e os explorados, entre os ricos ociosos e os pobres, 
criadores da riqueza. E foi precisamente esse fato que permitiu aos 
representantes da burguesia apresentarem-se como representantes, 
não de uma classe determinada, mas de toda a humanidade sofredora. 
(ENGELS, 1878, p. 09). 

Sobre a visão do Estado de Hegel ligada à sua concepção de tempo 

histórico e a consequente produção do espaço ou território nacional dominado 

por um Estado, e visto como local de realização da razão e da própria história, 

Lefebvre em “A Produção do Espaço” comenta 
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Segundo o hegelianismo, o Tempo histórico engendra o Espaço onde 
se estende e sobre o qual reina o Estado.  A história não realiza o 
arquétipo do ser racional num indivíduo, mas num conjunto coerente 
de instituições, de grupos e de sistemas parciais (o direito, a moral, a 
família, a cidade, o ofício etc.) ocupando um território nacional 
dominado por um Estado.  O Tempo, portanto, se congela e se fixa na 
racionalidade imanente ao espaço.  O fim hegeliano da história não 
acarreta o desaparecimento do produto da historicidade.  Ao contrário:  
esse produto de uma produção animada pelo conhecimento (o 
conceito) e orientada pela consciência (a linguagem, o Logos), esse 
produto necessário afirma sua suficiência.  Ele persevera não por sua 
própria potência.  O que desaparece é a história, que se modifica de 
ação em memória, de produção em contemplação.  O tempo?  Não tem 
mais sentido, dominado pela repetição, a circularidade, a instauração 
de um espaço imóvel, lugar e meio da Razão realizada. (LEFEBVRE, 
2006, p. 43). 

Deriva disso, termos, em nossa análise, os fixos ligados a lógica 

territorial do capital como representações da racionalização, do planejamento ou 

ordenamento territorial em conflito com os fluxos, que os perpassam ligados a 

lógica dos capitais irrestritos. 

Engels (1878) traz a discussão para o lado das necessidades sociais 

e materiais surgidas na sociedade ligadas à ampliação da divisão social do 

trabalho, levando a consequente criação do embrião da instituição chamada 

Estado. Esse autor demonstra de forma sintética as evoluções e necessidades 

sociais que levaram à criação do Estado. Para ele os homens, ao se desligarem, 

originariamente, do reino animal, passaram a conviver em uma certa igualdade 

de níveis de vida, uma espécie de igualdade no que concerne à posição social, 

não existindo, ainda, nenhuma das classes em que depois se divide a sociedade. 

Dentro dessas coletividades, existem, logo de início, determinados interesses 

comuns, cuja defesa se entrega a determinados indivíduos. Esses, todavia, 

estão sob o controle da coletividade, entre estes temos: administração da justiça, 

repressão de atos ilegítimos, inspeção do regime de águas, principalmente nos 

países tropicais e, finalmente, toda uma série de funções religiosas, derivadas 

do primitivismo selvagem dessas sociedades. Para Engels 

Tais fenômenos de distribuição de competências se encontram, nas 
coletividades naturais de todas as épocas [...] [E] trazem consigo, como 
é lógico uma certa amplitude de poderes e representam as origens do 
Estado. Pouco a pouco, as forças produtivas se vão intensificando, a 
densidade cada vez maior de população cria interesses. [...] fazem 
nascer uma nova divisão do trabalho, criando os órgãos necessários 
para cuidar dos interesses harmônicos e para defender-se contra os 
interesses hostis. Tais órgãos, que ocupam já, como representantes 
dos interesses comuns de todo o grupo, uma posição especial frente a 
cada coletividade particular, até mesmo inclusive inimiga, vão 
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adquirindo dia a dia maior independência, devido, em parte, ao caráter 
hereditário de suas funções. (ENGELS,1878, p. 103). 

Cabe destacar, como mostra Engels, que, com essa ampliação da 

divisão social do trabalho, temos um processo de formação de classes, ambos 

ligados a uma separação entre os responsáveis pelas funções sociais e a 

sociedade como um todo, os primeiros adquirindo paulatinamente maior 

liberdade e respeito perante a sociedade. Sobre isso, Engels continua  

Não é necessário que examinemos aqui o modo como esta 
independência da função social frente à sociedade foi convertendo-se, 
com o correr dos tempos, numa verdadeira hegemonia sobre a própria 
sociedade, o modo como os primitivos servidores da sociedade, nos 
lugares onde as circunstâncias lhes foram propícias, foram-se erigindo 
paulatinamente em senhores dela própria e, finalmente, o modo como, 
de acordo com o ambiente, esses mesmos senhores se instauraram, 
no Oriente, como déspotas ou sátrapas, na Grécia, como príncipes de 
linhagem, entre os celtas, como chefes de clã, e assim por diante. 
Deixaremos de tratar, além disso, até que ponto, para se entronizar 
desse modo, tiveram eles que se servir exclusivamente da violência, 
ao mesmo tempo em que, finalmente, os diversos indivíduos 
entronizados foram-se agrupando para formar uma classe dominante. 
A única coisa que nos interessa é patentear que a hegemonia política 
teve por base, em todas as partes, o exercício de uma função social, 
podendo garantir-se tão somente enquanto preenchesse a função 
social em que se fundamentava. (ENGELS, 1878, p. 103). 

Tem-se que o nascimento do Estado é o produto da divisão social do 

trabalho. Enquanto essa divisão social de trabalho é apenas rudimentar, todos 

os membros da sociedade exercem, alternada e praticamente, todas as funções 

sociais. Não há Estado. Não há funções especiais de Estado.  Com o surgimento 

do Estado, aos membros da sociedade como um todo, é negado o exercício de 

um certo número de funções; só uma pequena minoria toma o exercício dessas 

funções. 

Há de se lembrar da já citada relação que o autor faz em outra obra 

sobre o Estado ser o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável das 

classes, aparecendo onde e na medida em que os antagonismos de classes não 

podem objetivamente ser conciliados. Existe, assim, a instituição de um poder 

público que já não corresponde diretamente à população e se organiza também 

corno força armada. Esse poder público separado é indispensável, porque a 

organização espontânea da população em armas se tornou impossível desde 

que a sociedade se dividiu em classes. (ENGELS, 1984). 
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Para Lefebvre (2006), Marx e Engels mostraram que não podia haver 

violência “pura” e absoluta, sem base econômica, sem luta de classes, sem 

“expressão” da classe dominante economicamente, porquanto o Estado não 

pode se estabelecer sem apelo a recursos materiais, sem objetivo, repercutindo-

se nas forças produtivas e nas relações de produção, como faces de sua 

soberania e da concorrência interestatal.  

Esse autor afirma que o Estado necessita de um território, não 

podendo existir sem o mesmo, e que neste espaço, aquele da acumulação, se 

desenha a “vocação totalitária” do Estado, sua tendência a proclamar a vida e a 

existência política acima das outras formas (ditas “sociais” ou “culturais”) da 

prática, e nesse mesmo espaço se constitui este “ser” fictício e real, abstrato-

concreto, o Estado. (LEFEBVRE, 2006). 

Destaca-se também que esse poder público se reforça à medida que 

se agravam os antagonismos de classe no seu interior, e à medida que os 

Estados contíguos se tornam mais fortes e mais populosos. Basta considerar a 

Europa do século XIX, onde a luta de classes e a competição entre impérios por 

conquistas territoriais aumentaram o poder público de tal forma que se tornou 

uma ameaça a toda a sociedade europeia. (POLANYI, 2000; HOBSBAWN, 

1977). 

Sobre o Estado e suas transformações devido às lutas de classes e 

competições entre impérios, Lefebvre resume alguns séculos de forma bastante 

interessante  

A partir do século XVI a acumulação quebrou os quadros das pequenas 
coletividades medievais, os burgos e cidades, os feudos e principados.  
Apenas a violência atualiza as possibilidades técnicas, demográficas, 
econômicas, sociais.  O poder soberano estende-se sobre um espaço 
que ele domina militarmente, o mais frequentemente depois de tê-lo 
devastado.  Os Estados mudam-se em Impérios, aquele de Carlos V e 
dos Habsburgos, aquele dos Czares, depois aquele de Napoleão, e 
aquele do qual Bismarck foi o estrategista.  Ora, esses impérios, 
anteriores ao imperialismo, explodem cedo ou tarde, vítimas de seu 
espaço que lhes escapa.  O Estado-nação, baseado sobre um território 
determinado, triunfa ao mesmo tempo sobre a Cidade-Estado (que 
entretanto dura até o século XIX:  Veneza, Florença) e sobre o Estado-
Império, cujas capacidades militares são cedo ou tarde excedidas. 
(LEFEBVRE, 2006, p. 382). 

Mais adiante, veremos a ascensão da sociedade burguesa e as 

transformações do mercado que serviram de base para a evolução das relações 
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capitalista de produção e o nascimento do Estado, cujo desfecho é a articulação 

entre Estado e Capital na contemporaneidade. 

 

2.2 A Era do Capital e as Grandes Transformações da relação entre 

Economia e Política e Estado e Capital  

 

A “sociedade burguesa” se inicia no século XVI e, no século XVIII, dá 

largos passos para sua maturidade. Nessa sociedade da livre concorrência, o 

indivíduo aparece desprendido dos laços naturais, laços esses que, em épocas 

históricas, faziam-no um acessório de um conglomerado humano determinado e 

limitado. Esses são produto, por um lado, da dissolução das formas feudais de 

sociedade e, por outro, das novas forças produtivas desenvolvidas desde o 

século XVI. (MARX, 2011). 

Sobre essas transformações e sua ligação com o desenvolvimento 

dos mercados, Polanyi declara  

Até ao final da Idade Média os mercados não desempenharam [um] 
papel importante no sistema económico – prevaleciam outros padrões 
institucionais.  [Porém,] a partir do século XVI, os mercados passaram 
a ser mais numerosos e importantes. Na verdade, sob o sistema 
mercantil, eles se tornaram a preocupação principal dos governos. 
Entretanto, não havia ainda sinal de que os mercados passariam a 
controlar a sociedade humana. Pelo contrário. Os regulamentos e os 
regimentos eram mais severos do que nunca; estava ausente a própria 
ideia de um mercado auto regulável. Para compreender a súbita 
mudança para um tipo inteiramente novo de economia no século XIX, 
devemos nos voltar, agora, para a história do mercado (POLANYI, 
2000, p. 75). 

Com a “sociedade burguesa”, surge também o Estado Moderno, 

sobre a posição e poder que esta classe social, que foi a burguesia, adquire 

sobre o Estado. Assim, Mandel (1977) afirma 

O moderno parlamentarismo tem a sua origem no grito de guerra que 
a burguesia inglesa lançou com violência ao rei:  "Nada de impostos 
sem a nossa representação!"  Em palavras simples isto quer dizer:  
"Nem um chavo receberás de nós enquanto nada tivermos a dizer 
sobre a maneira como o irás gastar".  Podemos ver imediatamente que 
isto não é muito mais sutil do que a relação entre o senhor feudal e o 
servo nomeado para os estábulos.  E um rei Stuart, Carlos I, morreu 
no cadafalso por não ter respeitado este princípio que se transformou 
em princípio sagrado; todos os representantes, diretos ou indiretos do 
aparelho de Estado, têm tido que lhe obedecer desde o aparecimento 
da moderna sociedade burguesa. (MANDEL, 1977, p. 06).  
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Já para Braudel (1996), o Estado Moderno é uma inovação, tal qual 

seu exército moderno, o Renascimento, o capitalismo, a racionalidade científica. 

Essa inovação quebra as formações e instituições anteriores (estados 

provinciais, cidade-estado livres, os senhorios). Para o autor, o Estado Moderno 

pode ser remodelado, ou até mesmo novo, mas apresenta basicamente o 

mesmo quadro de funções, de poderes diversos, suas funções pouco variam; 

todavia os meios estão sempre mudando. Assim, Braudel apresenta uma síntese 

das principais tarefas desse organismo 

Primeira tarefa: fazer-se obedecer, monopolizar em proveito próprio a 
violência virtual de uma dada sociedade, esvaziá-la de todas as suas 
fúrias possíveis, substituindo-as por aquilo a que Max Weber chama a 
“violência legítima”. Segunda tarefa: controlar de perto ou de longe a 
vida econômica, organizar, com ou sem lucidez, a circulação dos bens, 
sobretudo apropriar-se de uma parte considerável da renda nacional 
para assegurar suas despesas, seu luxo, sua “administração” ou a 
guerra. [...] Última tarefa: participar da vida espiritual, sem a qual 
nenhuma sociedade se mantém. Tirar, se possível, uma força 
suplementar dos poderosos valores religiosos, fazendo uma escolha 
ou cedendo perante eles. Vigiar também, e sempre, os vivos 
movimentos da cultura que muitas vezes contestam a tradição. 
(BRAUDEL, 1996, p. 459-460). 

Sobre a segunda tarefa, a que está mais próxima do foco deste 

estudo, podemos afirmar, com base em Mandel (1977) e Marx (1996), que as 

necessidades monetárias do Estado moderno tornaram-se cada vez maiores, 

desde o século XV em diante.  E o dinheiro dos capitalistas, comerciantes, 

banqueiros, negociantes, que, na maior parte, sustenta o Estado. Dessa forma, 

desde sempre, os capitalistas pagam para manter o Estado, portanto, passam a 

exigir que este se coloque inteiramente ao seu serviço. Isso se torna 

perfeitamente claro, observando-se a própria natureza das leis que promulgam 

e pelas instituições por eles criadas. 

Dentro da teoria marxista do Estado, a obra de Poulantzas possui uma 

exitosa abordagem do tipo capitalista de Estado baseado em uma cuidadosa 

leitura dos clássicos marxistas. Dentre eles, Poulantzas cita o que acredita ser 

uma questão crucial para se passar a refletir sobre o caráter de classe do Estado, 

que é a questão feita pelo jurista marxista russo Pashukanis que diz “Por que, 

para assegurar sua dominação política, a burguesia dispõe de um aparato tão 

específico como o Estado capitalista – o moderno Estado representativo, o 

Estado nacional-popular de classe?” (POULANTZAS, 1977). 
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Sobre a pergunta, o mesmo, em sua obra “Poder político e classes 

sociais”, indica que, enquanto o governo direto de classe deveria ser percebido 

como ilegítimo, mesmo se fosse possível (algo excluído pela competição 

econômica e pela rivalidade política entre os capitais individuais), o Estado 

moderno representativo oferece uma estrutura flexível para unificar os interesses 

políticos de longo prazo de um bloco no poder de outra forma divergentes, para 

desorganizar as classes subalternas e para assegurar o consentimento das 

massas populares. (POULANTZAS, 1977; JESSOP, 2009). 

Bob Jessop (2009) aponta a sistematização que Poulantzas faz das 

principais características e passos para a consecução do tipo capitalista de 

Estado, quando afirma  

Em primeiro lugar, inspirado pelo marxismo althusseriano, ele 
argumentou que a separação institucional entre economia e política, 
típica do modo capitalista de produção, permitiu e requereu uma teoria 
autônoma da região política. Em segundo lugar, dadas essas 
possibilidade e necessidade, ele esboçou conceitos básicos de uma 
teoria jurídico-política para descrever a matriz institucional do tipo 
capitalista de Estado: um Estado territorial soberano hierarquicamente 
organizado, coordenado centralizadamente, baseado no império da lei 
[rule of law] e, em sua forma ideal típica “normal”, combinado com a 
democracia burguesa. Essa forma do regime político é orientada para 
sujeitos políticos como cidadãos individuais mais que como membros 
de classes opostas e, assim, distingue a realidade objetiva da 
exploração econômica e do poder de classe. Em terceiro lugar, 
remanejando a análise gramsciana da hegemonia, ele argumentou 
que, dada essa matriz institucional e os sujeitos políticos 
individualizados, a dominação política depende da capacidade da 
classe dominante de promover um projeto hegemônico que vincule os 
interesses individuais ao interesse nacional-popular, que também 
serve aos interesses de longo prazo da classe capitalista e dos seus 
aliados do bloco no poder. (JESSOP, 2009, p. 132). 

Há que se destacar também que Poulantzas em “Estado, o poder, o 

socialismo” passa de uma teoria do tipo capitalista de Estado, para uma teoria 

mais concreto-complexa do tipo de Estado na presente fase do capitalismo. 

Sendo uma contribuição mais geral para a crítica da Economia Política que não 

apenas percebe o Estado como um elemento integral na dominação política de 

classe, como também insiste em seu papel crucial em assegurar importantes 

condições econômicas e extraeconômicas para a acumulação. (JESSOP, 2009) 

como iremos observar mais à frente com o papel dos fundos públicos, créditos 

subsidiados, incentivos fiscais etc. (BEHRING, 2007; OLIVEIRA, 1988; 1998; 

SALVADOR, 2008; 2010). Poulantzas também enfatiza a centralidade das lutas 
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e do poder de classe para a natureza e o desenvolvimento do processo de 

trabalho, das relações sociais de produção e do Estado. Ao trabalharmos com 

os grupos econômicos ligados à construção civil e ao capital financeiro, veremos 

como isso se dar concretamente. (BOITO Jr., 2006; 2007; 2013; POULANTZAS, 

1977). 

Holloway (1992) acredita que, para se chegar a uma compreensão 

mais adequada das mudanças atuais da organização do Estado, necessita-se ir 

além da categoria Estado, ir além das análises particulares de determinado 

Estado, realizando uma análise mais consciente do contexto mundial e temporal 

dentro do qual estão sendo realizadas as mudanças, ir assim além do separado 

nos diferentes Estados para encontrar a forma de discutir sua unidade. Teorias 

como a de I. Wallerstein (Teoria do Sistema-Mundo) e de G. Arrighi (A Teoria 

dos Ciclos Sistêmicos de Acumulação) são muito valiosas nesse sentido.  

Chama-nos a atenção a leitura sobre o Estado e sua origem e 

desenvolvimento em Holloway (1992). Para o mesmo o Estado é uma forma 

enrijecida de relações sociais. O autor acredita que deve se romper com o 

determinismo econômico e funcionalismo que caracterizam grande parte das 

discussões sobre o Estado e a sociedade capitalista. Isso se daria com a análise 

do mesmo como forma particular das relações sociais.  

Lembremos que o primeiro dos passos para a consecução do tipo 

capitalista de Estado para Poulantzas foi a separação institucional entre 

economia e política, típica do modo capitalista de produção. Sobre isso Holloway, 

questiona sobre o que seria peculiar nas relações sociais no capitalismo para 

originar particularizações das relações sociais em formas como o Estado. 

Certamente, Engels, como já visto, responderia que se trata de uma 

antagonismo irreconciliável de classes próprio deste sistema social, entendendo 

que as relações entre classe se baseiam numa forma de exploração, que se 

realiza veladamente, através da compra e venda livre da força de trabalho como 

mercadoria no mercado. Temos uma forma de relações entre classes que 

pressupõe uma separação entre o processo imediato de exploração, sustentado 

na liberdade da força de trabalho, e o processo de manter a ordem nessa 

sociedade exploradora. (HOLLOWAY, 1992). 
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Sobre isso, Holloway assevera  

Entender o Estado como forma de relações sociais implica, 
obviamente, que seu desenvolvimento somente pode ser entendido 
como momento do desenvolvimento da totalidade das relações sociais, 
ou seja, como parte do desenvolvimento antagônico e sujeito à crise 
da sociedade capitalista. Como uma forma de relações capitalistas, sua 
existência depende da reprodução de tais relações. (HOLLOWAY, 
1992, p. 06). 

O autor afirma que a relação entre o Estado e a reprodução do 

capitalismo é uma relação complexa; portanto, não se pode cair em análises do 

tipo funcionalistas que afirmam que tudo que o Estado faz é do interesse do 

capital, nem que o Estado possa sempre realizar o que é necessário para 

garantir a reprodução da sociedade capitalista. Sobre isso, diz  

A relação entre o Estado e a reprodução das relações capitalistas é 
uma relação de prova e erro. [...] A Existência do Estado implica um 
processo constante de separar certos aspectos das relações sociais e 
defini-los como públicos e, portanto, como distinto do econômico. 
Assim, o antagonismo sobre o qual a sociedade se baseia está 
fragmentando: as lutas sociais são canalizadas em formas políticas e 
econômicas, nenhuma das quais deixa espaço para se colocarem 
perguntas sobre a estrutura da sociedade em conjunto. (HOLLOWAY, 
1992, p. 06).  

Destaca-se que Polanyi (2000) entendia que, em todas as sociedades 

humanas do passado, a economia se encontrava submersa nas relações sociais, 

incrustada (embedded) no sistema social. E que mediante um processo histórico 

a economia se desvincula da sociedade, e emerge o sistema de mercados 

formadores de preços – da troca mercantil enquanto padrão de integração 

dominante na Europa (Inglaterra) do século XIX.  Essa concepção revela-se de 

muita importância, pois uma vez que o mercado (tendencialmente) autorregulado 

se assume como padrão institucional característico da modernidade capitalista, 

como quadro de referência marcado pela “desvinculação” da economia que, 

enquanto esfera separada, passa a dominar e a ditar os destinos da sociedade. 

(POLANYI, 2000). 

Daí, podemos refletir sobre uma dialética da separação - via mercado 

e dinheiro, pois, na sociedade capitalista, a articulação/ligação entre seus 

elementos como Estado, capital, terra e trabalho se dá via separação, cuja 

expressão é o equivalente-geral, pois a ligação entre esses elementos só se dar 

via a mediação das mercadorias, principalmente a que representa o nivelador 

geral, que é o dinheiro, tendo como modo de existência dessa separação a 
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ruptura entre o privado e o social, que no espaço se dá pela produção de uma 

espaço abstrato baseado na propriedade privada. (LEFEBVRE, 1991; 2006).  

Assim, Polanyi ataca o que ele chama de “moinho satânico” da 

economia de mercado, demonstrando a tendência à autodestruição do tecido 

social implícita nas transformações do trabalho, da terra e do dinheiro em 

mercadorias, e tal qual afirma Holloway, acredita que as mesmas se dão fruto de 

separações, como demonstra nos trechos a seguir  

Separar o trabalho das outra atividades da vida e sujeita-lo às leis do 
mercado foi o mesmo que eliminar todas as formas orgânicas da 
existência e substituí-las por um tipo diferente de organização atomista 
e individualista. (POLANYI, 2000, p. 198).  

Aquilo que chamamos de terra é um elemento da natureza 
inexplicavelmente entrelaçado com as instituições do homem. Isolá-la 
e com ela formar um mercado foi talvez o empreendimento mais 
fantástico dos nossos ancestrais. [...] Imaginar a vida do homem sem 
a terra é o mesmo que imaginá-lo nascendo sem mãos e pés. E no 
entanto, separar a terra do homem e organizar a sociedade de forma a 
satisfazer as exigências de um mercado imobiliário foi parte vital do 
conceito utópico de uma economia de mercado. (Op. Cit., p. 214). 

Destaca-se que a origem do capitalismo está baseada em processos 

de separação, como a entre o produtor e os meios de produção, separação entre 

o político e o econômico (WOOD, 2007). Essa separação chega ao extremo de 

termos um paradoxo entre um Estado nacional que age coercitivamente para 

manter um sistema de propriedade (ou da falta de propriedade) numa situação 

de gritante desigualdade, e um capital global (na forma financeira) livre, que se 

beneficia do desenvolvimento desigual e da diferenciação existente nas diversas 

economias do mundo, que proporcionam fontes baratas de trabalho e de 

recursos, enquanto, ao mesmo tempo controlam a mobilidade de capital e da 

mão de obra. (WOOD, 2007). Isso pode levar também a uma fragmentação da 

economia e de seus espaços, e a produção, cada vez maior, de uma espaço 

abstrato produzido como mercadoria, com essa separação vista como abstração 

ou como fragmentação da cidade (LACERDA, 2012), do Estado e ou do espaço 

(LEFEVBRE, 2006; 2009). 

E. Hobsbawn, em seu livro “A era do capital”, declara que, por volta 

de 1860, uma nova palavra entra no vocabulário econômico e político do mundo: 

"capitalismo". Sobre essa ascensão, afirma  
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O triunfo global do capitalismo é o tema mais importante da história nas 
décadas que sucederam 1848. Foi o triunfo de uma sociedade que 
acreditou que o crescimento econômico repousava na competição da 
livre iniciativa privada, no sucesso de comprar tudo no mercado mais 
barato (inclusive trabalho) e vender no mais caro. Uma economia assim 
baseada, e portanto repousando naturalmente nas sólidas fundações 
de uma burguesia composta daqueles cuja energia, mérito e 
inteligência elevou-os a tal posição, deveria – assim se acreditava – 
não somente criar um mundo de plena distribuição material, mas 
também de crescente felicidade, oportunidade humana e razão, de 
avanço das ciências e das artes, numa palavra, um mundo de contínuo 
e acelerado progresso material e moral. (HOBSBAWN, 1977, p. 17). 

O mesmo lembra que esta sociedade já havia completado seu 

aparecimento histórico tanto na frente econômica como na frente político-

ideológica sessenta anos antes de 1848. Para o autor, os anos de 1789 a 1848  

[...] foram dominados por uma dupla revolução: a Revolução Industrial, 
iniciada e largamente confinada à Inglaterra, e a transformação política 
associada e largamente confinada à França. Ambas implicaram o 
triunfo de uma nova sociedade, mas se ela deveria ser a sociedade do 
capitalismo liberal triunfante, ou aquilo que um historiador francês 
chamou "os burgueses conquistadores", pareceu sempre mais incerto 
para os contemporâneos do que para nós. Atrás dos ideólogos políticos 
burgueses estavam as massas, prontas para transformar revoluções 
moderadamente liberais em revoluções sociais. Por baixo e em volta 
dos empresários capitalistas, os "pobres proletários", descontentes e 
sem lugar, que agitavam e se insurgiam. Os anos de 1830 e 1840 foram 
uma era de crises, cuja saída apenas os otimistas ousavam predizer. 
(HOBSBAWN, 1977, p. 18). 

Para uma compreensão de forma mais global e transhistórica das idas 

e vindas da sociedade capitalista, e da correspondente evolução da relação ente 

Estado e capital, nos apoiaremos na obra de G. Arrighi (1996) que, em sua obra 

“O longo século XX”, procura realizar uma síntese do que o mesmo chama de 

“os dois grandes processos interdependentes da era moderna: a criação de um 

sistema de Estados nacionais e a formação de um sistema capitalista mundial”. 

(ARRIGHI, 1996, p. ix). O autor diz que essa obra tem sua inspiração final na 

evolução da crise econômica internacional da década de 1980, que é de suma 

importância para compreensão de nosso objetivo neste estudo. Sobre esse 

período e o que o mesmo representou, Arrighi declara  

Com o advento da era Reagan, a financeirização do capital, que fora 
um dos vários aspectos da crise econômica mundial da década de 
1970, tornou-se o traço absolutamente predominante da crise. Tal 
como acontecera oitenta anos antes, no curso da derrocada do sistema 
britânico, os observadores e estudiosos começaram a anunciar mais 
uma vez que o “capital financeiro” era o último e mais avançado estágio 
do capitalismo mundial [HILFERDING, 1963 [1910]; LÊNIN, 1916]. 
(ARRIGHI, 1996, p. ix, grifos do autor).  
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É neste momento que o autor descobre a obra de Fernand Braudel 

“Civilização material, economia e capitalismo” e seu esquema interpretativo da 

história. Também percebe a forma cíclica com que se dão as crises e expansões 

do sistema capitalista, e sua ligação com a evolução da forma financeira do 

capital. Sobre o que isso representou em seu estudo, o mesmo afirma 

Neste esquema o capital financeiro não é uma etapa especial do 
capitalismo mundial, muito menos seus estágio mais recente e 
avançado. Ao contrário é um fenômeno recorrente que marcou a era 
capitalista desde os primórdios, na Europa do fim da Idade Média e 
início da era moderna. Ao longo de toda a era capitalista, as expansões 
financeiras assinalaram a transição de uma regime de acumulação em 
escala mundial para outro. Elas são aspectos integrantes da destruição 
recorrente de “antigos” regimes e da criação simultânea de “novos”. 
(ARRIGHI, 1996, p. x).  

Arrighi, baseado em Braudel, acredita que o que dá unidade, o que é 

o aspecto fundamental no capitalismo é sua flexibilidade ilimitada, sua 

capacidade de mudança e de adaptação. Sobre a forma cíclica do sistema e sua 

ligação com o nosso objetivo de analisar as relações entre Estado (governo) e 

Capital (empresas), Arrighi entende que cada ciclo marca uma etapa das 

estruturas e das estratégias, tanto dos governos, quanto das empresas.  O 

capitalismo possui fases iniciais de acumulação de capital – nas quais a 

importância do setor produtivo é maior, por gerar essa acumulação – e fases de 

expansão financeira – nas quais o setor financeiro se torna preponderante. 

Essas fases financeiras indicam o auge da maturidade de um ciclo e o início de 

sua decadência. (ARRIGHI, 1996). 

Essa análise leva-nos a tentar compreender a complexa relação atual 

entre os processos de produção e circulação do capital, a chamada unidade 

contraditória entre fixos e fluxos que exprime os movimentos do capital 

(HARVEY, 2014), e sua ligação com o paradoxo apontado por nós entre um 

Estado nacional e seu capital fixo “preso” em seu território, que age 

coercitivamente para manter um sistema de propriedade e ficar atrativo para 

investimentos externos, através de suas leis, regulações, defesa de contratos 

etc. (NORTH, 1991) e um capital irrestrito global (na forma financeira) livre que 

se beneficia do desenvolvimento desigual e combinado e da diferenciação 

existente nas diversas formações socioespaciais do mundo.  
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Para a compreensão desse fenômeno podemos nos apoiar em 

Arrighi, que faz uma análise do processo de reprodução do capitalismo baseado 

na fórmula geral de Marx para o capital: DMD’ onde apresenta  

O capital dinheiro (D) significa liquidez, flexibilidade e liberdade de 
escolha. O capital (M) é o capital investido numa dada combinação de 
insumo-produto, visando ao lucro; portanto, significa concretude, 
rigidez e um estreitamento ou fechamento das opções. D’ representa a 
ampliação da liquidez, da flexibilidade e da liberdade de escolha. [...] A 
fórmula [...] nos diz que, quando os agentes capitalistas não têm 
expectativa de aumentar sua própria liberdade de escolha, ou quando 
essa expectativa é sistematicamente frustrada, o capital tende a 
retornar as formas mais flexíveis de investimento – acima de tudo, à 
sua forma monetária. Em outras palavras, os agentes capitalistas 
passam a “preferir” a liquidez, e uma parcela incomumente grande de 
seus recursos tende a permanecer na forma líquida. (ARRIGHI, 1996, 
p. 05).  

É essa unidade contraditória e fluída entre fixos e fluxos que exprime 

os movimentos do capital, pois estes se apresentam como um fluxo contínuo de 

valor por meio de vários momentos e entre as várias transições de uma forma 

material para outra. Em um momento, o capital toma a forma de dinheiro; já em 

outro, é um estoque de meios de produção ou insumo-produto (incluindo a terra) 

ou pode ser, também, uma massa de trabalhadores trabalhando.  O capital pode 

estar envolvido num processo de produção concreto, mas dependerá da 

realização da mercadoria em produção cujo valor em potência ainda não está 

realizado (trabalho social), de modo que sua mais-valia está congelada. Quando 

e acaso essa mercadoria seja realizada, o capital retornará novamente para a 

sua forma dinheiro (líquida). Veem-se que, neste fluxo contínuo, tanto o 

processo, como as coisas são contingentes uma sobre as outras (HARVEY, 

2014). Daí, poder representá-lo como um forma-conteúdo (SANTOS, 1996) ou 

como uma abstração-concreta (LEFEBVRE, 2006). Daí, nos questionarmos mais 

à frente sobre a realização do valor dos grandes projetos de investimentos 

construídos no país e no estado de Pernambuco. 

Ou como diz Singer (2000) quando descreve o mundo financeiro e 

suas aparências enganadoras ligadas à consecução de projetos de investimento 

como sonhos passíveis ou não de se realizar. Assim afirma 

Tudo indica que as aparências são enganadoras. No capitalismo, todos 
os projetos são sonhos porque em mercados competitivos todos os 
agentes agem com autonomia e guardam segredo sobre seus projetos. 
Não há nem pode haver coordenação entre eles. Não obstante, o êxito 
de cada projeto a ser financiado depende de que projetos, que lhe são 
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complementares, também obtenham crédito e que projetos, que 
concorrem com ele, não o obtenham. Mas o “banqueiro”, com toda sua 
assessoria, não tem a informação relevante. Ele não sabe que outros 
projetos estão sendo aceitos ou recusados. Por isso, ao conceder 
créditos a certos projetos, o “banqueiro” dá um salto no escuro, banca 
uma aposta no futuro, que ele pode ganhar ou perder. (SINGER, 2000, 
p. 10). 

É o que podemos observar na chamada disposição dos capitalistas 

de se arriscarem ou não no processo de produção apontado por Keynes (1996), 

onde este assinala que a demanda por bens de investimento depende da 

expectativa de lucro futuro dos empresários, por ele cristalizada no conceito de 

eficiência marginal do capital, e da taxa de juros, onde se tem que, em períodos 

de crescimento, com expectativas otimistas de lucro futuro, os investimentos 

geram mais empregos, maior nível de produto e de renda e, portanto, maior nível 

de consumo e poupança, algo muito próximo do que ocorreu no período dos 

chamados “anos dourados” do capitalismo no pós segunda guerra. E também do 

que aconteceu no Brasil a partir do primeiro mandato do presidente Lula, e suas 

políticas neodesenvolvimentistas. Devido à convivência com anos de 

hiperinflação, o Brasil foi um dos mais arriscados locais para se realizar esse 

“salto no escuro” do investimento produtivo. 

Sobre o período do fordismo-keynesiano e sua derrocada, Arrighi 

afirma que o capital dos Estados Unidos tomou um rumo semelhante – saiu da 

produção e preferiu a liquidez – nas décadas de 1970 e 1980. E que se pode 

reconhecer nesse “renascimento” recente do capital financeiro mais um exemplo 

do retorno ao “ecletismo” que, no passado, esteve associado ao 

amadurecimento de determinado desenvolvimento capitalista, como também 

tem-se um período de acumulação rentista ou patrimonialista (CHESNAIS, 2005; 

PAULANI, 2010). 

Oliveira (1988), ilustrando esse processo, lembra-se da teoria 

keynesiana do deficit spending, que foi uma tentativa de explicação de Keynes 

(1996) para o uso dos fundos públicos para garantir o investimento, onde  o 

mesmo afirma “[...] o uso do Tesouro Público colocado como pressuposto geral 

de toda atividade econômica, sem o que a economia capitalista ver-se-ia a 

braços com crises cíclicas da maior gravidade, exatamente porque o forte 
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processo de centralização do capital ampliaria, ao invés de reduzir, a anarquia 

do sistema, dessa vez em proporções catastróficas”. (OLIVEIRA, 2008, p. 234)34. 

Sobre a relação do Estado (fundos públicos) com o processo de 

valorização do capital presente nestas “novas” relações entre o capital público e 

o privado, temos que a competição intercapitalista vai mudando a estrutura 

técnica do capital e deslocando os limites da reprodução ampliada para além de 

suas próprias possibilidades de realização (HIRSCH, 1975), onde entra aqui a já 

citada teoria do Antivalor de Francisco de Oliveira (1988) e sua ligação com a 

produção do capital fixo, e do espaço social. 

Apontada também aqui por Harvey (2013) a ligação desse processo 

com a produção de capital fixo, onde este assinala que um dos principais 

mecanismos de geração das precondições necessárias para a formação do 

capital fixo é a superacumulação que surge no capitalismo de forma mais 

periódica, resultado da sanha capitalista de acumular por acumular, que envolve 

a criação de capital não empregado em um polo – excesso de liquidez - e uma 

população de trabalhadores desempregados em outro – falta de investimento 

produtivo.   

Só que, segundo Harvey, para isso ocorrer, precisa-se de um 

componente essencial, que é o crédito. E esse está baseado em uma relação 

estreita que, em seguida, surgiu entre as finanças e o Estado, em especial por 

meio do aumento da dívida pública. A criação de dois sistemas é necessário: o 

sistema de crédito que alimenta o sistema da dívida. Como podemos ver com 

suas palavras 

O sistema de crédito e as instituições que se especializam na reunião 

e distribuição do poder do dinheiro, portanto, tornam‑se mais e não 

menos significativas ao longo do tempo. Uma configuração inadequada 
do sistema de crédito ou alguma crise dentro dela, do tipo que estamos 
testemunhando agora, constitui um ponto de bloqueio potencial para 
mais acumulação de capital. Essa centralização do poder do dinheiro 
por meio do sistema de crédito tem todos os tipos de implicações para 
a trajetória do desenvolvimento capitalista. Dá a uma classe 

                                                           
34 Na década de 80, Francisco de Oliveira lançando sua original teoria do Antivalor, chamava a 

atenção para o papel dos fundos públicos e/ou da importância do padrão de financiamento 
público na economia capitalista. Onde o mesmo afirmava que “Ao lado do déficit público e das 
receitas e despesas estatais como proporção do PIB — pelo menos 1/3 dos PIBs mais 
importantes transitam pelos Tesouros Nacionais —, as proporções e o lugar da dívida pública 
dos principais países confirmam o lugar estrutural do fundo público na sociabilidade geral”. 
(OLIVEIRA, 1988, p. 12). 
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privilegiada de financistas um poder social imenso em potencial em 
relação aos produtores, comerciantes, proprietários, desenvolvedores, 
trabalhadores assalariados e consumidores. O aumento da 
centralização do capital cria, ainda, o perigo do poder ascendente do 
monopólio e da concorrência diminuída, o que pode levar à 
estagnação. (HARVEY, 2011, p. 50). 

Surge, daí, o crescimento de um Estado ligado ao poder de crédito 

centralizado, constituindo uma forma que se pode chamar “capitalismo de 

Estado monopolista”. Sobre este, destaca-se a obra de Paul Baran e Paul 

Sweezy, com destaque para a publicação do seu influente texto “Capitalismo 

monopolista” (1966).  

 

2.3 A Internacional Financeira como reflexo da crise do ciclo sistêmico de 

acumulação contemporâneo 

 

Para se compreender o nível da relação atual entre Estado e Capital, 

necessita-se analisar alguns dos estudos preliminares em diferentes áreas e 

perspectivas em que foram realizados, ligados à internacionalização do capital, 

o sistema-mundo entre outros, onde temos algumas discussões importantes 

como as que trabalham com conceitos como o da internacionalização do “regime 

de produção burguês” iniciada com Marx e, depois, aprofundada por algumas 

escolas do pensamento dentro da economia política internacional, que discutem 

a internacionalização do poder e do capital e o funcionamento do “sistema 

mundial”, a partir do século XVII: a teoria do imperialismo, de John Hobson, 

Rudolf Hilferding, e Vladimir  Lenin e a teoria do sistema-mundo (world-system), 

de André Gunder Frank, I. Wallerstein e G. Arrighi, que assimilam esquemas e 

conceitos de Fernand Braudel. 

Sobre isso, Wallerstein afirma 

O sistema mundial moderno tem sua origem no século XVI […] é e 
sempre foi uma ‘economia-mundo’. É e sempre foi uma economia-
mundo capitalista […] Capitalistas precisam de um amplo mercado, 
mas também de uma multiplicidade de Estados para que possam obter 
as vantagens de trabalhar com Estados, contornando os hostis e 
favorecendo os amigáveis” (WALLERSTEIN, 2004, p. 23). 

Arrighi, diante do caminho para enfrentar as dificuldades próprias da 

tarefa de explicar de forma mais completa o desenvolvimento do capitalismo 

mundial e o moderno sistema interestatal, baseando-se na grande obra de 
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Braudel, procura, como o mesmo diz, uma explicação econômica, coerente e 

plausível, da ascensão e plena expansão do sistema capitalista mundial. Sobre 

essa decisão, este explica 

A ideia braudeliana das expansões financeiras como fases finais dos 
grandes desenvolvimentos capitalistas me permitiu decompor a 
duração completa do sistema capitalista mundial (a longue durée de 
Braudel) em unidades de análise mais manejáveis, que chamei de 
ciclos sistêmicos de acumulação. [...] [Onde] comparam-se as 
estruturas e processos do sistema capitalista mundial como um todo, 
em diferentes etapas de seu desenvolvimento. Minha concentração 
nas estratégias e estruturas dos agentes governamentais e 
empresariais genoveses, holandeses, britânicos e norte-americanos 
deve-se exclusivamente à posição central que ocupam, de forma 
sucessiva, na formação dessas etapas. (ARRIGHI, 1996, p. xi).   

Fiori (2009) Wallerstein e Arrighi consideram que o “sistema mundial 

moderno” antecede a formação dos Estados nacionais e constitui uma única 

unidade econômica, onde as lutas interestatais flutuam um pouco sem precisão 

teórica. Fiori acredita que o verdadeiro ponto de partida do “sistema mundial 

moderno” são os “Estados-economias nacionais”, que foram “inventados” pelos 

europeus e que se transformaram em “máquinas de acumulação de poder e 

riqueza”, dotadas de uma “compulsão expansiva” maior do que a dos primeiros 

poderes e capitais que se formaram na Europa durante o “longo século XIII”. 

(FIORI, 2009). 

Lembrando a formação da, já citada anteriormente, “Bancocracia” de 

Marx (1996), Fiori aponta que  

Como no passado, uma vez mais, foi a necessidade de financiamento 
das guerras inglesas que esteve na origem dessas mudanças. Mas, 
dessa vez, o encontro do poder com os bancos produziu um fenômeno 
absolutamente novo e revolucionário os ‘Estados-economias 
nacionais’. Verdadeiras máquinas de acumulação de poder e riqueza 
que se expandiram a partir da Europa e através do mundo, numa 
velocidade e numa escala que permitem falar num novo universo em 
expansão, com relação ao que havia acontecido nos séculos 
anteriores. Junto com a nacionalização dos bancos, das finanças e do 
crédito, criou-se um sistema tributário estatal e se nacionalizaram o 
exército e a marinha, que passam para o controle direto da estrutura 
administrativa do Estado. E o que é mais difícil de definir e de medir, 
consolida-se um novo conceito e uma nova identidade, no mundo da 
guerra, dos negócios e da cidadania: o conceito de ‘interesse nacional. 
(FIORI, 2009, p. 169-170). 

Depois de formação desses “Estados-economias nacionais” como 

produtos da fase de acumulação de poder e riqueza que ocorreu antes da 

chegada do século XVI, teve-se um aumento da “pressão competitiva”, da 
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“conquista” e da “acumulação do poder” (FIORI, 2009) que seguiram sendo 

“necessidades imperativas” desse novo sistema, o que levou os mesmos a novas 

conquistas e exploração de suas colônias. O objetivo da conquista não era mais, 

necessariamente, a destruição ou ocupação territorial de outro Estado; 

importava, tanto quanto isso, a sua submissão econômica. Mas a conquista e a 

monopolização de novas posições de poder político e econômico seguiram 

sendo a mola propulsora do novo sistema. 

Surgem os impérios coloniais como frutos da ambição, competição e 

expansão dos “Estados-economias nacionais” europeus; os mesmos 

internacionalizaram a economia capitalista. Apesar da formação desses impérios 

e da internacionalização da economia, os Estados e suas economias nacionais 

não perdem sua importância, como aponta Fiori  

Nesse paradoxo, esconde-se a contradição político-econômica mais 
importante do “sistema mundial moderno”. Os Estados que se 
expandem e conquistam ou submetem novos territórios expandem 
igualmente seu “território monetário” e internacionalizam seus capitais. 
Mas, ao mesmo tempo, seus capitais e sua riqueza se expressam em 
suas moedas nacionais e só podem se internacionalizar mantendo seu 
vínculo com alguma moeda nacional, a sua própria ou a de um Estado 
nacional mais poderoso. Por isso, pode-se dizer que a “globalização 
econômica” é um traço originário e constitutivo do sistema capitalista, 
mas não é uma obra do “capital em geral”, nem representa o fim das 
economias nacionais. Muito pelo contrário, ela é o resultado da 
expansão vitoriosa dos “Estados economias nacionais” que 
conseguiram impor seu poder de comando sobre um território 
econômico supranacional cada vez mais amplo, junto com sua moeda, 
sua dívida pública, seu sistema de crédito, seu capital financeiro e 
várias formas indiretas de tributação seletiva destinadas a cobrir parte 
dos custos de gestão do próprio poder global. (FIORI, 2009, p, 172). 

O maior exemplo dessa imposição de poder sobre o território 

econômico mundial é o papel da moeda dos Estados Unidos, pois o mesmo, 

apesar de está vivendo um momento de declínio de sua influência mundial 

(ARRIGHI, 1996), ainda possui um amplo controle econômico via instrumentos 

como o dólar, sua dívida pública, seu sistema de crédito e capital financeiro etc. 

Sobre a dívida pública norte-americana, lembremos que, com as dívidas do 

Estado, surgiu um sistema internacional de crédito, que, frequentemente, ocultou 

uma das fontes da acumulação primitiva em diferentes povos, como veremos no 

terceiro capítulo com as análises de Tavares e Fiori (1999) e os dados da Trading 

Economics sobre a relação dívida/PIB, relação essa que Marx apontou entre 

países ricos e sua dívida correspondente. O mesmo assinala que a dívida do 
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Estado ou a alienação do Estado imprime sua marca sobre a era capitalista. 

Sobre isso, Fiori aponta  

Por isso, a capacidade de endividamento e o crédito internacional dos 
Estados vitoriosos correm sempre na frente da capacidade e dos 
créditos dos demais Estados concorrentes. No caso dos vitoriosos, sua 
‘dívida pública’ pode crescer por cima do produto criado dentro do seu 
território nacional, ao contrário das demais economias, mesmo das 
grandes potências que ficam prisioneiras de uma capacidade de 
endividamento menor, restrita a sua zona mais limitada de influência 
monetária e financeira. (FIORI, 2009, p. 173). 

Outra contribuição fundamental de Braudel para a análise de Arrighi 

(1996) é a ideia de que a economia capitalista moderna tem três níveis 

(ARRIGHI, 1996, p. 10).  O nível inferior é o da vida material, da economia de 

subsistência, que podemos ligar ao cotidiano das cidades (LEFEBVRE, 1991). 

O intermediário é o da economia de mercado, no qual há comunicações 

horizontais entre os mercados, que pode se dá em diferentes escalas 

(BRANDÃO, 2007; 2010). Por fim, o superior é o do antimercado, é onde 

circulam os grandes “predadores” e vigora a lei da selva. Iremos mais tarde 

associá-lo ao Estado máximo. É aqui que reside o capitalismo para Braudel. O 

que nos chama atenção é que o Estado é fundamental para a organização e o 

funcionamento de todos os níveis. 

Destaca-se, também, a ascensão da haute finance (alta finança) no 

século XIX e sua relação com os Estados nacionais imperialistas, a mesma 

representou para Polanyi um “poderoso instrumental social”, que foi criado a 

priori para evitar as guerras que rondavam a Europa. Polanyi explica esse 

contraditório “instrumental” sua origem, uso e relação com o Estado quando 

escreve 

Ainda não foi levada a efeito qualquer pesquisa mais ampla sobre a 
natureza do banco internacional [negócios bancários] no século XIX; 
essa instituição misteriosa emergiu [...] da mitologia político-
econômica. Alguns alegaram que ela era apenas a ferramenta dos 
governos; outros, que os governos eram os instrumentos da sua 
inesgotável sede de lucros; outros, ainda, que se tratava da semente 
da discórdia internacional; outros, que era o veículo de um 
cosmopolitismo efeminado que minava a força das nações viris. 
Nenhum desses argumentos é totalmente errado. A haute finance, uma 
instituição sui generis, peculiar ao último terço do século XIX e ao 
primeiro terço do século XX, funcionou nesse período como o elo 
principal entre a organização política e a econômica do mundo. [...] 
Independente de governos particulares mesmo os mais poderosos, 
estava em contato com todos; independentemente dos bancos 
centrais, mesmo do Banco da Inglaterra, estava estreitamente ligada a 
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eles.  Havia um contato íntimo entre a finança e a diplomacia; nenhuma 
delas levava em consideração planos a longo prazo, tanto de paz como 
de guerra, sem ter a certeza da boa vontade do outro. Todavia, o 
segredo do sucesso na manutenção de uma paz geral repousava, sem 
dúvida, na posição, organização e técnicas de finança internacional. 
(POLANYI, 2000, p. 24-25). 

Analisando essa passagem de A Grande Transformação, podemos 

ver que essa instituição chamada haute finance é bem próxima do que alguns 

autores chamam, atualmente, de Internacional do Capital Financeiro (GENRO, 

2014; DOWBOR, 2014, PALHARES, 2014). E que representava o suprassumo 

das ideias liberais e ocupou o último terço do século XIX e o primeiro do século 

XX. E temos, mais contemporaneamente, a ascensão do neoliberalismo e a 

assunção do regime de acumulação com lógica financeira (CHENAIS, 2005, 

PAULANI, 2010) que podem ser considerados fenômenos correlatos, atuando 

em outra temporalidade, que é a do final do século XX e início do XXI, que 

corroboram para a aceitação da teoria de Arrighi (1996). Destaca-se também a 

relação contraditória e difusa entre a alta finança e os Estados-nação no período. 

Neste estudo, analisamos a relação entre a Internacional do Capital Financeiro 

e o Estado. 

Daí, vemos que o momento em que o capital e o Estado se fundem 

ou se articulam de uma maneira particular, e o poder capitalista se torna 

concentrado, é o momento crucial do desenvolvimento do capitalismo como 

sistema mundial (ARRIGHI, 1996, p.  11), onde a concorrência interestatal pelo 

capital circulante foi fundamental para a expansão capitalista por meio de 

investimentos produtivos e especulativos. Vemos aqui que é a junção do poder 

político do Estado com a dinâmica econômica da acumulação de capital que 

caracteriza o capitalismo. (ARRIGHI, 1996; BRAUDEL, 1996). 

Arrighi aponta para a importância da concentração do poder nas mãos 

de determinados blocos de órgãos governamentais e empresariais, algo bem 

próximo de nossa tese sobre essa relação entre fundo público - via bancos 

púbicos e estatais, e o mercado representado aqui pelos grandes 

conglomerados nacionais e suas atuações nos setores da construção e 

financeiro. Sobre a origem da mesma, Arrighi comenta 

[...] nossa análise também mostrará que a concentração do poder nas 
mãos de determinados blocos de órgãos governamentais e 
empresariais foi tão essencial para as reiteradas expansões materiais 
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da economia mundial capitalista quanto a concorrência entre estruturas 
políticas 'aproximadamente equivalentes'.  Como regra geral, as 
grandes expansões materiais só ocorreram quando um novo bloco 
dominante acumulou poder mundial suficiente para ficar em condições 
não apenas de contornar a competição interestatal, ou erguer-se acima 
dela, mas também de mantê-la sob controle, garantindo um mínimo de 
cooperação entre os Estados. O que impulsionou a prodigiosa 
expansão da economia mundial capitalista nos últimos quinhentos 
anos, em outras palavras, não foi a concorrência entre os Estados 
como tal, mas essa concorrência aliada a uma concentração cada vez 
maior do poder capitalista no sistema mundial como um todo.” 
(ARRIGHI, 1996, p. 13, grifos do autor) 

Para Arrighi e Braudel, o equilíbrio do sistema-mundo capitalista 

depende da ação de um poder concentrado e hegemônico capaz de estabilizar 

esse sistema. O processo de ascensão e queda desse poder seria o ciclo 

hegemônico, e paralelamente a esses ciclos hegemônicos, Arrighi identifica os 

ciclos sistêmicos de acumulação; os mesmo coincidem no tempo com os 

primeiros.  Na História do capitalismo, ele identifica quatro ciclos sistêmicos de 

acumulação.  O genovês, do século XV ao início do XVII; o holandês, do fim do 

século XVI até meados do XVIII; o britânico, de meados do século XVIII ao início 

do XX; e, por fim, o americano, do fim do século XIX em diante (ARRIGHI, 1996).  

A ideia de um longo século XX corresponde ao ciclo americano, onde 

se tem a análise da ascensão, plena expansão e eventual superação dos 

agentes e estruturas do quarto ciclo sistêmico de acumulação (norte-

americano)35, ver figura 8. A seguir, temos como Arrighi apresenta sua ideia 

[...] o longo século XX nada mais é do que o último elo numa cadeia de 
estágios parcialmente superpostos, cada qual abrangendo um século 
longo, através dos quais a economia mundial capitalista europeia 
passou a incorporar o mundo inteiro num denso sistema de trocas. [...] 
O processo pelo qual foram criadas as instituições governamentais e 
empresariais típicas desse ciclo e desse estágio foi parte integrante do 
processo pelo qual foram superadas as instituições governamentais e 
empresariais do ciclo e estágio precedentes (britânicos) – uma 
superação que começou durante a Grande Depressão de 1873-96 e a 
concomitante expansão financeira do regime britânico de acumulação 
do capital. (ARRIGHI, 1996, p. 219). 

 

                                                           
35 Podemos apontar como exemplos disso a perda de poder de organismo como o FMI e o BIRD 

no cenário econômico internacional, e a ascensão de blocos como o  G20 e os BRICS. 



   103 
  

Figura 8 – Séculos longos e ciclos sistêmicos de acumulação

 

Fonte: ARRIGHI (1996). 

 

Passemos a analisar o desenvolvimento, as contradições e a 

estrutura atual do quarto ciclo sistêmico de acumulação, representado pelo ciclo 

americano, do fim do século XIX até os nossos dias, no qual, com o 

desenvolvimento do modo de produção capitalista na contemporaneidade, se dá 

a consolidação do processo de concentração e centralização privada do capital. 

Crescem a autonomia dos mercados e o papel da competição intercapitalista, 

mas aumenta cada vez mais o papel do poder político na expansão vitoriosa e 

internacionalizante dos capitais nacionais, na administração das grandes crises 

financeiras, na ponta da inovação tecnológica e na contínua e silenciosa função 

do crédito e do gasto público que se torna indispensável à expansão das 

economias nacionais. (FIORI, 2002). 

Sobre essa crescente, contínua e silenciosa função do crédito, ou 

seja, do capital portador de juros na economia e na sociedade, Chesnais (2005) 

afirma 

As formas de organização capitalistas mais facilmente identificáveis 
permanecem sendo os grupos industriais transnacionais (sociedades 
transnacionais, STN), os quais têm por encargo organizar a produção 
de bens e serviços, captar o valor e organizar de maneira direta a 
dominação política e social do capital em face dos assalariados. Mas 
ao seu lado, menos visíveis e menos atentamente analisadas, estão as 



   104 
  

instituições financeiras bancárias, mas sobretudo as não bancárias, 
que são constitutivas de um capital com traços particulares. Esse 
capital busca “fazer dinheiro” sem sair da esfera financeira, sob forma 
de juros de empréstimos, de dividendos e outros pagamentos 
recebidos a título de posse de ações e, enfim, de lucros nascidos de 
especulação bem-sucedida. Eles tem como terreno de ação os 
mercados financeiros integrados entre si no plano doméstico e 
interconectados internacionalmente. (CHESNAIS, 2005, p. 35). 

Atualmente, os recursos financeiros são geridos em nível global, mas 

os sistemas de regulação são fragmentados em 192 países com legislações e 

capacidade de controle muito diversificadas. Na ausência de um sistema 

multilateral minimamente adequado, e com a desconstrução do marco jurídico 

(Glass-Steagall Act) a partir dos anos 1980, gerou-se um espaço sem governo. 

(DOWBOR, 2014) 

Assim, temos a hipertrofia da esfera financeira, que foi possibilitada 

tanto pela eliminação das regulamentações e controles quanto pela abertura 

internacional, a qual pode ser observada na disparidade entre o fluxo de capitais 

das atividades produtivas (M) e das atividades financeiras (D’). O mercado de 

câmbio, a partir da década de 1980, apresenta crescimento exponencial 

comparado ao comércio de mercadorias. Vê-se um aumento das atividades 

puramente especulativas ligadas à circulação do capital como afirma Harvey 

A circulação do capital é inerentemente arriscada e sempre 
especulativa. Em geral “especulação” se refere a uma situação em que 
um excesso de capital é aplicado em atividades nas quais os retornos 
são potencialmente negativos, mas que a euforia do mercado permite 
disfarçar [...]. Estes são os casos especiais aos quais geralmente 
chamamos de “farra especulativa”. Mas é vital lembrar que toda a 
circulação de capital é especulativa de cabo a rabo. “Você tem de 
entender”, o romancista francês Émile Zola escreveu certa vez, “que a 
especulação, a aposta, é o mecanismo central, o próprio coração de 

um caso grande como o nosso. Sim, isso atrai o sangue, trá‑lo de todas 

as fontes em pequenas veias, recolhe‑o, envia‑o de volta a rios em 

todas as direções e estabelece uma circulação grande de dinheiro, que 
é a própria vida dos grandes empreendimentos” [...]. (HARVEY, 2011, 
p. 51). 

Reparemos que a “especulação”, em geral, refere-se a uma situação 

em que um excesso de capital é aplicado em atividades nas quais os retornos 

são potencialmente negativos, mas que a euforia do mercado permite disfarçar. 

Poderemos ver isso no caso analisado por nós com a construção do grande 

empreendimento, que foi a Arena Pernambuco e a Cidade da Copa e seu 

desfecho. 
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Torna-se importante compreender o processo de mundialização do 

capital que se desenrola desde o último quartel do século XX e que é 

responsável pela chamada Globalização econômica surgida com a expansão do 

mercado mundial. A mesma, apesar de ser tida como um fenômeno global, e ser 

defendida por seus apologistas e tida como inexorável, apresenta um 

configuração muito desigual de lugar para lugar, onde temos uma 

marginalização de regiões inteiras em relação ao moderno sistema de trocas e 

uma concorrência internacional cada vez mais intensa. Sobre a mesma, 

Chesnais (1995) afirma a visão dos seus defensores  

Instados a definir a “globalização” de modo um pouco mais preciso, 
aqueles que a assemelham ao jogo do mercado em sua plenitude 
enfatizam a globalização da concorrência, o suposto efeito da abertura 
das fronteiras sobre o crescimento do intercâmbio de bens e serviços 
e as virtudes crescentes dos fluxos internacionais de capital de curto 
prazo.  Isso tudo remete a “mercados” apresentados de modo bastante 
abstrato, que colocam em contato agentes econômicos cujos atributos 
permitiriam a todos concorrer com igualdade de armas. O grande 
vencedor seria o “consumidor”, finalmente “livre” para adquirir os 
produtos que quiser com os mais baixos preços, graças à abertura das 
fronteiras, ao desmantelamento das regulamentações públicas e à 
atuação das empresas numa concorrência total, mesmo que as forças 
e a capacidade concorrencial destas sejam dramaticamente desiguais.  
(CHESNAIS, 1995, p. 3-4). 

Mas, ao observarmos de perto e se analisarmos mais detidamente o 

processo, vemos que as coisas não se dão bem assim, e que as benesses 

propaladas são na realidade convertidas em um quadro de concentração e 

centralização do capital cada vez maior e crises econômicas (financeiras) 

constantes. Daí, Chesnais aludir  

No entanto, ao se observar a coisa de perto percebe-se que o conteúdo 
efetivo da globalização é dado, não pela mundialização das trocas, 
mas pela mundialização das operações do capital, em suas formas 
tanto industrial quanto financeira.  Avalia-se que as empresas 
transnacionais (como matrizes, filiais ou demandantes em contratos de 
subcontratação transfronteiriços) respondem por dois terços do 
intercâmbio internacional de “bens e serviços”. Aproximadamente 40% 
do comércio mundial pertence à categoria “intragrupo”.  Por outro lado, 
como mostrado pelos próprios dados estatísticos oficiais, no decorrer 
dos anos 80 e 90, o ritmo de crescimento das trocas de mercadorias e 
serviços foi bastante lento. O crescimento foi bem inferior àquele dos 
anos 60 e 74 e, sobretudo, àquele dos investimentos diretos e dos 
rendimentos do capital, sem mencionar os investimentos de portfólio 
realizados nos mercados financeiros internacionalizados. (CHESNAIS, 
1995, p. 04). 

Dão-se, atualmente, uma concentração e centralização de capitais 

sem precedentes na história, o que faz o pensamento de Polanyi sobre essa 
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mesma dinâmica do mercado no longo século XX ficar pequeno, pois esse 

afirmou sobre esse período que antes existiam sociedades com ilhas de 

mercado. Hoje, há um grande mercado com pequenas ilhas de sociedade. 

(JAPPE, 2006). E, no século XXI, o que teríamos? 

Palhares (2014), no livro “A internacional do capital financeiro”, mostra 

a rota suicida da expansão do capital financeiro na economia mundial quando 

declara 

O movimento estrutural de expansão do capital financeiro, cuja 
dinâmica determinou a crise mundial de 2008, impõe dramáticos 
constrangimentos à soberania da sociedade impedindo-a de planejar 
seu destino e o destino do seu desenvolvimento. As urnas votam, mas 
os mercados vetam. Não há economicismo nessa constatação. A 
política contribuiu de maneira insofismável para o modo como essa 
lógica se impôs, a velocidade com que ela se consolidou, a virulência 
de sua hegemonia e a brutal agonia da decadência atual. Vivemos há 
seis anos o maior colapso do capitalismo desde 1929, obra-prima do 
credo no Estado mínimo, associada à delegação suicida do destino das 
nações aos mercados ‘autorreguláveis’. A natureza estrutural da 
desordem financeira não cederá tão cedo, nem tão facilmente. 
(PALHARES, 2014, p. 07). 

Avulta-se, com isso, o crescimento no Brasil de toda sorte de 

inovações financeiras (fundos de investimento imobiliários, debêntures de 

infraestrutura, crédito de recebíveis imobiliário - CRIs, securitizações de toda 

ordem etc.), soma-se também o papel dos investidores institucionais em nossa 

economia, como iremos ver mais à frente no nosso trabalho, o crescimento do 

poder e importância dos fundos de investimento e dos fundos de pensão (PREVI, 

FUNCEF, PETROS etc.), e, no nosso estudo, damos destaque as ações do 

BNDES e de seu braço em participações em empresas a BNDESPar e do Fundo 

de Investimento do FGTS. 

Analisando-se a relação mais intrínseca desse processo de expansão 

do capital financeiro com o processo permanente de acumulação do capital, 

Chesnais, em “A mundialização financeira”, coloca a esfera financeira como o 

ponto central sobre o qual deve recair a análise do processo de acumulação. 

Sobre isso. diz 

A pedra angular dessa construção é a esfera financeira[...]. Esse novo 
regime de acumulação emergiu a partir dos anos 80, sobre a base de 
políticas de liberalização e de desregulamentação procedentes da 
“revolução conservadora” nos Estados Unidos e no Reino Unido. 
(CHESNAIS, 1998, p. 7-8). 
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Sobre esse período e para se ter uma ideia dessa transformação, 

Paulani (2009), em seu artigo “A crise do regime de acumulação com dominância 

da valorização financeira e a situação do Brasil”, apresenta dados sobre a 

evolução da acumulação financeira que mostram o enorme crescimento do 

estoque mundial de ativos financeiros. Esses, segundo a autora, crescem numa 

velocidade muito maior do que a apresentada pelo crescimento da renda real 

(neste estudo representado pela evolução do PNB), e, por consequência, da 

riqueza real (instrumentos, máquinas, equipamentos, instalações, edificações, 

obras civis, tecnologia e tudo o mais que permite a produção futura de um fluxo 

aumentado de bens e serviços). O quadro 2 mostra a evolução dessa relação 

entre real (fixo) e fictício (fluxo) desde 1980. 

Quadro 2 – Comparação entre a riqueza fictícia e renda real (1980 – 2010)

 

Fonte: Paulani (2009) 

 

O estadista inglês Winston Churchill, certa vez, soltou uma de suas 

frases mais famosas quando se referia aos soldados mortos na II Guerra para 

livrar a humanidade do nazismo. Assim disse: “Nunca tantos deveram tanto a tão 

poucos”. Fazendo um paralelo com a frase de Churchill com a declaração do 

economista Thomas Piketty, autor de “O Capital no Século 21”, mencionado por 

Paul Krugman como, provavelmente, o mais importante livro de economia desta 

década. O mesmo, segundo Genro (2014), é autor de uma frase de uma 

obviedade alarmante nos dias de hoje: “os poucos que estão no topo – diz 
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Thomas – tendem a apropriar-se de uma grande parcela da riqueza nacional, à 

custa da classe média baixa” e que “isso já aconteceu no passado e pode voltar 

a acontecer no futuro”. (GENRO, 2014). 

Como Piketty afirma, isso já aconteceu no passado e, ao contrário de 

muitas teses catastróficas, a teoria de Arrighi (1996), já citada aqui, mostra-nos 

que existe uma tendência desse movimento ser parte de um processo de queda 

do atual ciclo hegemônico, no caso o norte-americano. Dados apresentados por 

Genro (2014) corroboram tal análise: 

No âmbito da crise, os índices de pobreza, já alarmantes, aumentaram 
gravemente nos Estados Unidos, pois hoje já afetam 46 milhões de 
norte-americanos, maior cifra dos últimos 50 anos, que deve ser 
combinada com o aumento da renda dos 1% mais ricos, em 9%, nos 
últimos 35 anos. (“Página 12”, 23 jun.14, baseado em estudos do 
professor Abraham Lowenthal, emérito da Universidade do Sul da 
Califórnia). Os Estados Unidos, como se sabe, superam a União 
Europeia em desigualdade, pois nesta a maior concentração de renda 
está com 10% da população e nos EUA a maior concentração de 
renda, em termos relativos, está com 1% da população. (GENRO, 
2014, p. 12). 

Paulani (2011) aponta que esse processo de financeirização atual 

pode ter tido como divisor de águas a ação do governo americano – Nixon – de, 

em 1971, promover a desvinculação entre o dólar americano e o ouro. Assim o 

dinheiro mundial, ou o meio de pagamento internacional geral, encarna, também 

ele, num objeto, que é uma moeda puramente fiduciária, ou seja, dinheiro 

inconversível, dinheiro de papel, sem vínculo algum a qualquer mercadoria “de 

verdade”, que o redima de sua condição de pura “abstração”. (PAULANI, 2011). 

Sobre esse fato e sua relação com as últimas crises e com a ascensão 

do neoliberalismo, Harvey assevera 

Minha opinião é que se refere a um projeto de classe que surgiu na 
crise dos anos 1970. Mascarada por muita retórica sobre liberdade 
individual, autonomia, responsabilidade pessoal e as virtudes da 

privatização, livre-mercado e livre‑comércio, legitimou políticas 

draconianas destinadas a restaurar e consolidar o poder da classe 

capitalista. Esse projeto tem sido bem‑sucedido, a julgar pela incrível 

centralização da riqueza e do poder observável em todos os países 
que tomaram o caminho neoliberal. E não há nenhuma evidência de 
que ele está morto. Um dos princípios básicos pragmáticos que 
surgiram na década de 1980, por exemplo, foi o de que o poder do 
Estado deve proteger as instituições financeiras a todo custo. Esse 
princípio, que bateu de frente com o não intervencionismo que a teoria 
neoliberal prescreveu, surgiu a partir da crise fiscal da cidade de Nova 
York de meados da década de 1970. Foi então estendido 
internacionalmente para o México durante a crise da dívida que abalou 
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os fundamentos do país em 1982. De modo nu e cru, a política era: 
privatizar os lucros e socializar os riscos; salvar os bancos e colocar os 
sacrifícios nas pessoas (no México, por exemplo, o padrão de vida da 
população diminuiu cerca de um quarto em quatro anos após o socorro 
econômico de 1982). (HARVEY, 2011, p. 16). 

Esse fato mostra a o papel que o Estado assume diante desse 

processo. Surge um Estado capitalista cada vez mais subsumido às 

determinações da valorização do capital financeiro, mas com importantes tarefas 

de reconstituição de novos espaços de valorização. Isso leva a compreensão de 

que o Estado, sob a era da mundialização do capital, é frágil e é forte. É 

impotente e é poderoso. Serve à financeirização e organiza a produção 

capitalista mundial. (ALVES, 2008). 

Sobre essa ligação dos Estados com as finanças já apresentamos 

aqui o exemplo dado por Polanyi (2000) de A haute finance, que foi uma 

instituição sem paralelo na história, surgida no último terço do século XIX e 

vingando até o primeiro terço do século XX, onde funcionou como o elo principal 

entre a organização política e a econômica do mundo. Análoga à internacional 

do capital financeiro, a haute finance era independente de governos particulares 

mesmo os mais poderosos, e ao mesmo tempo, estava em contato com todos. 

Diferente daquele período apresentado por Polanyi, hoje, o capital 

encontra-se com um grau de organização mais complexo e sofisticado, sem 

aparência imediata, porém mais capaz de interferir rapidamente sobre os 

Estados, sem guerras extensivas e ocupações militares em todos os territórios 

de domínio. Para Genro, esse nível de organização chega ao ponto de articular 

várias instituições em torno dos objetivos da acumulação baseada na 

financeirização, como o mesmo afirma 

Os bancos centrais dos países ricos, as agências privadas de risco, as 
instituições financeiras destinadas a especulação, juntamente com as 
grandes cadeias de comunicação globais, são organizados 
diretamente pelo dinheiro e apoiadas na reprodução fictícia do dinheiro, 
com um manto ideológico e político que carece de coerência 
programática, mas que se amplia no próprio movimento do dinheiro, 
como acumulação artificial incessante. Esta vai aparelhando e 
submetendo instituições, grupos e indivíduos, em todas as esferas da 
vida pública [...] (GENRO, 2014, p. 15). 

Essa grande rede, segundo Dowbor (2014), pode ser qualificada de 

tudo menos de mercado, tamanho o seu grau de concentração de capital nas 

mãos de tão poucos grupos. Esse autor traz os dados da rede global de controle 
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corporativo, do Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica, que mostrou 

que “[...] no universo corporativo mundial uma rede de 737 grupos controla 80% 

do mundo corporativo, dos quais um núcleo mais restrito de 137 grupos controla 

40%, sendo que 75% deles são grupos financeiros36. 

Sobre esse estudo, segundo a agência Carta Maior, representou uma 

análise das relações entre 43.000 empresas transnacionais e concluiu que um 

pequeno número delas - sobretudo bancos - tem um poder 

desproporcionalmente elevado sobre a economia global. Esse estudo analisou 

uma base de dados com 37 milhões de empresas e investidores. Refinando-se 

os dados, o modelo final revelou um núcleo central de 1.318 grandes, essas 

empresas que em conjunto, detêm a maioria das ações das principais empresas 

do mundo - as chamadas blue chips nos mercados de ações. Em outras 

palavras, elas detêm um controle sobre a economia real que atinge 60% de todas 

as vendas realizadas no mundo todo. (CARTA MAIOR, 2011). Ver figuras 9 e 10. 

Figura 9 - Interconexões das empresas que formam o núcleo da economia mundial

 

Fonte: Carta Maior  

                                                           
36 Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia/Matematicos-revelam-rede-
capitalista-que-domina-o-mundo/7/17736. E em: 
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf. Acesso: 12 de fev. de 2015 

http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia/Matematicos-revelam-rede-capitalista-que-domina-o-mundo/7/17736
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia/Matematicos-revelam-rede-capitalista-que-domina-o-mundo/7/17736
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf
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Figura 10 – Zoom em algumas das grandes empresas transnacionais do setor financeiro

 
Fonte: S. Vitali, J.B. Glattfelder, and S. Battiston: The network of global corporate control. 

 

Dentre algumas dessas grandes empresas transnacionais do setor 

financeiro, destacamos, no Brasil, a participação de algumas delas, como: Credit 

Suisse, Goldamn Sachs e CitiGroup, que encabeçam a lista de credores da 

dívida pública nacional e se enriquecem ano a ano com o sistema da dívida 

brasileiro, como também de outras nações, como podemos, atualmente, 

acompanhar na mídia o drama vivido pela Grécia. 

Dowbor soma a isso dados oriundos do estudo dos fundos alocados 

em paraísos fiscais. A pesquisa do Tax Justice Network, coordenada por James 

Henry, mostra que o estoque de recursos é da ordem de um terço a metade do 

PIB mundial, em torno de 21 trilhões de dólares. O Economist arredonda isto 

para 20 trilhões, o Working for the Few da OXFAM-UK trabalha com 18 trilhões. 

Desse montante o Brasil, segundo o TJN, participaria com 520 bilhões de 

dólares, cerca de um quarto do PIB. São recursos que desorganizam o sistema 

fiscal planetário, acobertam lavagem de dinheiro, financiam tráfico de armas, e 

asseguram a multiplicação cumulativa de fortunas, sendo um exemplo taxativo 

da acumulação rentista‑patrimonial. (BELLUZZO, 2013; CHESNAIS, 2005; 

MARX, 1996; PAULANI, 2010). 
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Passando para dados do Brasil, os grandes grupos financeiros no 

Brasil também participam inteiramente desse processo mundial, mas com 

mecanismos específicos. A tendência básica já apontada aqui para esses 

momentos de crises por Arrighi (1996), que é de migração das finanças do 

fomento produtivo para atividades especulativas e ganhos financeiros em geral, 

que caracteriza a evolução mundial, se reproduz no país, mas com suas 

peculiaridades.  

Dowbor (2014) aponta como mecanismo diferencial e central nesse 

processo a forma como o cartel dos grandes bancos nacionais, e os 

internacionais que aqui funcionam, passaram a utilizar a dívida pública como 

mecanismo de transferência, através da taxa Selic elevada, dos impostos da 

população para os intermediários financeiros. São transferências da ordem de 

grandeza de 150 a 200 bilhões de reais por ano. Amir Khair tem sido uma fonte 

preciosa de análise dessa dinâmica, justificada erroneamente como combate à 

inflação. Como vimos com Cano (2014), isso deixa o país “em uma camisa de 

força”. 

Outro mecanismo é a cobrança de juros astronômicos ao tomador 

final de crédito. A comparação com os juros cobrados no resto do mundo mostra 

que, no Brasil, se cobra ao mês o que, na Europa, por exemplo, se cobra ao ano. 

Sobre isso, Dowbor chama a atenção para se organizar a informação sobre a 

principal justificativa quanto à elevada taxa Selic e juros ao tomador final, que é 

a de que se está protegendo a população da inflação. (DOWBOR, 2014). 

Essa foi uma breve explanação para que tenhamos ideia do poder da 

chamada internacional do capital financeiro, e de como a mesma representa bem 

o que entendemos como declínio do atual ciclo sistêmico de acumulação do 

capital apontado por Arrighi (1996).  

Passemos para a compreensão da relação intrínseca entre o 

processo de acumulação do capital, o Estado e suas formas e ações, e a 

produção do espaço, procurando demonstrar com o auxílio de teóricos como D. 

Harvey e H. Lefebvre que esta relação é profícua para o sistema capitalista, 

principalmente, em seus momentos de crise de superacumulação. Analisamos o 

papel da produção de capital fixo no processo de reprodução ampliada do capital 
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como fuga para frente do sistema que apenas faz com que o mesmo contorne 

suas contradições de forma temporária e terminamos como uma análise do 

Brasil nas últimas décadas e sua relação com esse processo. 
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CAPÍTULO 3 - ACUMULAÇÃO DO CAPITAL, ESTADO E 

PRODUÇÃO DO ESPAÇO: UMA TENTATIVA DE SÍNTESE A 

PARTIR DA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA 
 

“Capital é poder sobre homens e coisas” (K. MARX) 

 

Entendemos, com base em Marx (1996) o conceito de acumulação 

como o processo de reprodução em escala ampliada do capital, que se dá como 

efeito da inversão do excedente. E que este tem como processos concomitantes: 

a transformação do processo de trabalho (e das relações de produção) como 

resultado do desenvolvimento das forças produtivas; a concentração e 

centralização do capital e as crises capitalistas; e a luta de classes. 

Iniciamos relembrando, de forma sucinta, a relação do Estado 

Moderno com a economia e o capital, do público com o privado, a fim de 

podermos, depois, diferenciar essa relação, que sempre foi simbiótica, desta 

relação que chamamos aqui de acumulação rentista-patrimonial ampliada entre 

o Estado e diferentes frações do capital (capital financeiro, industrial e mercantil), 

que se dá no atual regime de acumulação com dominância da valorização 

financeira. Depois, partimos para a relação entre acumulação de capital e 

produção do espaço, e analisamos a produção do capital fixo como momento e 

condição de fuga do capital de suas crises cíclicas através da produção e 

reestruturação do espaço, partindo-se por fim para uma síntese disso na 

experiência brasileira. 

Robert Kurz, refletindo sobre a relação entre mercado e Estado, e 

economia e política os vê como pares dialéticos da modernidade. Sobre isso, 

assevera  

Na história do mundo moderno houve sempre o entrechoque mais ou 
menos hostil de dois ou mais princípios: mercado e Estado, economia 
e política, capitalismo e socialismo. A luta entre o homo economicus e 
o homo politicus renovou-se constantemente; a cada surto de 
modernização, a cada crise, os "individualistas" e os "coletivistas”, os 
livres empresários e os planejadores da economia, os gerentes de 
empresas e os burocratas estatais, os defensores do liberalismo 
econômico e os intervencionistas, os adeptos do livre comércio e os 
protecionistas enfrentavam-se no combate. Nas últimas décadas, essa 
constelação apresentou-se também como uma oposição entre 
monetaristas e keynesianos, relativa à política econômica. (KURZ, 
1994, p. 190). 
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Kurz (1994) entende que o modo de viver capitalista é demasiado 

unilateral, individualista, e o mercado é demasiado desintegrador e 

fragmentador, e a ideologia ocidental é demasiadamente débil, para que o 

sistema capitalista pudesse sobreviver sem a existência de um polo oposto. Por 

isso, o paradigma ocidental, o paradigma da economia de mercado, também não 

conseguiu preencher o vácuo deixado pela economia estatizada e pela ideologia 

do Estado. 

Já Mészáros (2011), refletindo sobre a relação do Estado com o 

capital, entende que a relação economia-Estado é concebida, na enorme maioria 

dos casos, pela mediação das classes sociais, algo como se entre a esfera da 

reprodução material e as relações políticas se interpusessem as classes sociais 

e as suas lutas. Assim, o Estado seria um elemento estrutural da própria 

reprodução ampliada do capital. Iremos ver, mais adiante, esse papel do Estado 

quando analisarmos o seu papel na concentração e centralização do capital nas 

mãos de oligarquias econômicas. Neste caso, os grupos econômicos nacionais 

ligados à produção do espaço e ao capital financeiro, tão caro à fase monopolista 

do sistema.  

Ligado a tudo isso, Lefebvre insinua as relações possíveis entre 

capital (e seus agentes) e o Estado, e suas influências recíprocas  

Hoje em dia poucas pessoas recusariam admitir “a influência” de 
capitais e do capitalismo nas questões práticas concernentes ao 
espaço, da construção de imóveis à repartição de investimentos e à 
divisão do trabalho no planeta inteiro.  Porém, o que entendem por 
“capitalismo” e por “influência”?  Para uns, representam “o dinheiro” e 
suas capacidades de intervenção, ou a troca comercial, a mercadoria 
e sua generalidade, posto que “tudo” se compra e se vende.  Para 
outros, representam mais nitidamente os atores dos dramas: 
“sociedades” nacionais e multinacionais, bancos, promotores, 
autoridades.  Cada agente suscetível de intervir teria sua “influência”. 
(LEFEBVRE, 2006, p. 28). 

Para o autor ,a partir da segunda metade do século XX, o Estado se 

consolida na escala mundial.  Este pesa sobre a(s) sociedade(s) com todo seu 

peso de regulador oficial, ele planifica, organiza “racionalmente” a sociedade 

com a contribuição de conhecimentos e técnicas, impondo medidas análogas, 

senão homólogas, quaisquer que sejam as ideologias políticas, o passado 

histórico, a origem social das pessoas no poder. (LEFEBVRE, 20006). No Brasil, 

esse tipo de ação ficou famosa com a frase “as ideias fora do lugar, e o lugar 
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fora das ideias” de Roberto Schwarz. (MARICATO, 2009). Pois o que vale é 

transformar tudo o possível em valor de troca, que possa ser vendido e comprado 

via o equivalente-geral representado pelo dinheiro. O Estado esmaga o tempo, 

reduzindo as diferenças a repetições, a circularidades, ajudando nessa tarefa de 

abrir caminho para o capital eclético e irrestrito (BRAUDEL, 1996), no qual 

entram os novos arranjos econômicos político-institucionais analisados aqui. 

Lembrando-nos da já citada dialética da separação, vemos que a 

reprodução do espaço está intimamente relacionada com a mesma, pois esta 

separação se baseia e pressupõe em uma separação entre o processo imediato 

de exploração, sustentado na liberdade da força de trabalho, e o processo de 

manter a ordem nessa sociedade exploradora. (HOLLOWAY, 1992). E que na 

sociedade capitalista a articulação/ligação entre elementos como Estado, capital, 

terra e trabalho se dá via separação, e a ligação entre os mesmos se dar via a 

mediação das mercadorias, e a produção de um espaço abstrato. Então para 

Lefebvre no mundo das mercadorias, o consumidor não compra apenas um 

espaço mais ou menos preenchido com símbolos de prestígio e hierarquia 

social37. Para Lefebvre no livro “Espaço e Política” 

Ele também adquire uma distância, a que vincula sua habitação aos 
lugares: centros (de comércio, de lazeres, de cultura, de trabalho, de 
decisão) [...] Compra-se um emprego do tempo, recostado em 
fragmentos (tempo de trabalho, de consumo, de lazer, de percurso etc.) 
vinculam-se espaços com os atributos e práticas correspondentes mas 
apesar de despedaçados e despedaçantes, os espaços-tempos 
encontra-se essencialmente ligados à reprodução das relações sociais 
de produção. (LEFEBVRE, 2008, p. 09). 

Mas, como vimos com os outros autores, essas ações não se dão sem 

resistências, pois o motor da história do sistema capitalista é a luta de classes. 

Daí, Lefebvre explicitar  

Entretanto, as forças fervilham nesse espaço. A racionalidade do 
Estado, técnicas, planos e programas, suscita a contestação.  A 
violência subversiva replica a violência do poder.  Guerras e 
revoluções, fracassos e vitórias, confrontos e distúrbios, o mundo 
moderno corresponde à visão trágica de Nietzsche. A normalidade 
estatista também impõe a perpétua transgressão. (LEFEBVRE, 2006, 
p. 46). 

                                                           
37 Ligado a ascensão de formas como “cidades” planejadas, ou bairros planejados na RMR como 

vimos com (BERNARDINO & LACERDA, 2014; LACERDA, 2012; REYNALDO et al., 2013). 
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As contradições do espaço que envolvem desde a capacidade técnica 

e científica de uma produção do espaço social em escala planetária se ligam 

aqui às já comentadas por Braudel (1996) tarefas do Estado como fazer-se 

obedecer, monopolizar em proveito próprio a “violência legítima”, esvaziando a 

sociedade de todas as suas fúrias possíveis. Controlar de perto ou de longe a 

vida econômica, organizar, com ou sem lucidez, a circulação dos bens. Aqui, 

encontra-se também a dialética apontada por Arrighi (1996) entre o capital 

dinheiro (D) e o capital mercadoria (M), o primeiro representando a fluidez, 

flexibilidade, e o segundo a rigidez e fixidez, próprias da produção do espaço 

como mercadoria. Sobre essa luta pelo uso dos capitais e a produção do espaço, 

Lefebvre assinala 

As contradições do espaço [...] envolvem desde já a mencionada 
capacidade técnica e científica de uma produção do espaço social em 
escala planetária (em contraposição ao seu “loteamento” teórico 
prático), até a luta dos capitais nela envolvidos contra a obsolescência 
demasiadamente lenta dos produtos, contra a rotação lenta do capital, 
os riscos do crédito imobiliário etc., conduzindo às construções e 
destruições inúteis. (LEFEBVRE, 2008, p. 10, grifos do autor). 

Aqui, podemos destacar o que, de início, comentamos com Harvey 

(2014) sobre o capital ser ao mesmo tempo processo (fluxo) e forma material 

(fixo). Onde temos a luta entre os capitais na/pela produção do espaço, que é o 

que nos interessa neste trabalho particularmente. E o mesmo termina esse 

trecho falando sobre as construções e destruições “inúteis”, algo bem próximo a 

nossa análise com os megaprojetos ligados a megaeventos esportivos e seu fim.  

Destaca-se que, para compreender essa dialética do tempo-espaço, 

e a segmentação dos processos sociais de produção e de reprodução das 

relações de produção, Lefebvre retorna ao que ele afirma ser um capítulo mal 

conhecido de Marx, ao final d’O Capital, intitulado “A fórmula trinitária”. Aponta 

que, nesse capítulo, Marx explica a sociedade burguesa e a conjunção-disjunção 

de seus elementos, e que, nessa sociedade, existem nos processos de produção 

e na reprodução das relações 

O capital e o lucro dos empreendedores, isto é, da burguesia; A 
propriedade do solo, com as rendas múltiplas do subsolo, da água, do 
solo edificado, etc.; O trabalho, com o salário destinado à classe 
operária. Esses três elementos, unidos na sociedade em ato, são 
representados como separados, e sua separação tem um sentido 
objetivo, pois cada grupo parece receber uma parte determinada do 
“rendimento” global da sociedade. Há, portanto, aparência alienada 
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das relações sociais, aparência que representa um papel “real”. É a 
ilusão da separação numa unidade, e da dominação, do poder 
econômico e político da burguesia. (LEFEBVRE, 2008, p. 51). 

Vemos que essa separação é ao mesmo tempo falsa e verdadeira. 

Pois os mesmos elementos que aparecem separados como fontes da riqueza, a 

produzem na realidade em ação conjunta. Essa ideologia de separá-los nos leva 

a crer que enquanto fontes distintas de riqueza os mesmos devem receber a 

parte que lhes cabe do “rendimento” nacional, mascarando o fato de a riqueza 

social coincidir com a mais-valia global. Daí, temos o abandono da unidade 

concreta que constitui a sociedade burguesa, no qual ao invés de se colocar 

mais-valia global, tem-se a teoria do rendimento nacional – do PNB/PIB – e suas 

diversas fontes. (LEFEBVRE, 2008, p. 52). Ou fazer-nos crer que a dívida pública 

é responsabilidade de toda a sociedade. 

Lefebvre lança o que seria uma proposta de um outro Estado baseado 

na introdução de uma nova leitura de Marx, em que  mantendo no  centro  da  

teoria  os  conceitos  e as categorias principais (a produção, a circulação entre 

outros), seria preciso introduzir categorias só  vislumbradas  por  Marx  no  final  

de  sua  vida,  como a  reprodução  das relações de produção, que se superpõe 

à reprodução  dos meios de produção e  à  reprodução  ampliada  

(quantitativamente)  dos  produtos,  e  delas  se distingue.  Sobre isso, o mesmo 

afirma 

Se  é  verdade  que  a  produção  do  espaço  corresponde  a  um  salto  
adiante das forças produtivas (técnicas, conhecimentos, dominação 
sobre a natureza); se  por  consequência,  no  limite  (dito  de  outra  
forma:  certos  limites transpostos)  resulta  um outro  modo  de  
produção que  não  mais  seria  o capitalismo de Estado, nem o 
socialismo de Estado,  mas a gestão coletiva do espaço,  a  gestão  
social  da  natureza,  a  superação  da contradição  natureza - anti-
natureza”, não se pode mais utilizar somente as categorias “clássicas” 
do pensamento marxista. (LEFEBVRE, 2006, p. 151). 

Corroborando com uma maior fragmentação do espaço e 

consequente agravo da desigualdade e segregação socioespacial, temos a ação 

dos chamados por Braudel (1996) de capitais irrestritos ou flexíveis, o chamado 

por K. Marx de capital fictício. E esses, neste momento de fechamento de um 

ciclo sistêmico de acumulação têm-se voltado cada vez mais para a produção 

do espaço. Assim, necessita-se entender sua lógica e seu poderio nestes novos 

tempos. É o que tentaremos com a análise da chamada internacional do capital 
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financeiro e o papel da inovações financeiras e arranjos político-institucionais 

dentro do atual ciclo sistêmico de acumulação contemporâneo. 

Para Carlos, o pensar essas relações a partir da produção do espaço 

é relevante para um profícuo debate, como a mesma diz 

(...) A questão a partir da produção do espaço é como se ampliam e 
aprofundam, no mundo moderno, as contradições decorrentes da 
reprodução da sociedade num momento de generalização da 
urbanização anunciada pelo desenvolvimento da cidade, isto é com 
sua “explosão”. Assim se revelaria um debate profícuo aquele das 
relações entre o Estado e o espaço através, por exemplo, das políticas 
públicas (CARLOS, 2002, P. 05). 

Essa observação da autora vai ao encontro do propósito desta 

pesquisa em analisar o “novo” papel do Estado na produção do espaço em busca 

de um projeto de desenvolvimento para o Pernambuco, tendo como foco as 

reestruturação urbano-regional de sua metrópole, como também vai na linha do 

processo de metropolização pelo qual passa a metrópole de Recife, que pode 

ser vista como reflexo da expansão da economia de mercado, por meio da 

transformação da necessidade da moradia em mercadoria, ou no dizer de 

Lefebvre através da implosão/explosão da cidade para seus alhures. E para o 

bom funcionamento desse processo é indispensável a ação planificadora do 

Estado, como vimos no primeiro capítulo no discurso e nas políticas de 

instituições como o Condepe/Fidem. 

Acreditamos que, para além do papel histórico e significação do 

Estado (Estado Nação) como produto e manifestação do antagonismo 

inconciliável das classes, existe seu papel no desenvolvimento e na acumulação 

capitalista, que para Harvey  

O “sucesso” de um determinado estado (nacional ou local) 
frequentemente é medido pelo grau em que capta os fluxos de capital, 
cria condições favoráveis à acumulação do capital dentro de suas 
fronteiras e garante uma elevada qualidade de vida diária a seus 
habitantes. Os Estados estão inevitavelmente envolvidos em uma 
concorrência uns com os outros sobre como todas as outras esferas 
no âmbito do processo coevolutivo se reúnem em algum tipo de 
trabalho conjunto. Quanto mais acumulação de capital é capturada 
dentro de suas fronteiras, mais rico o Estado se torna. A gestão estatal 
do processo coevolutivo surge como uma meta de governo. (HARVEY, 
2011, p. 161). 

Dessa passagem de Harvey podemos refletir sobre as lutas travadas 

em diferentes escalas dentro do processo de acumulação, através da “guerra de 
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lugares” (guerra fiscal). Pois temos disputas político-econômicas entre os 

estados do Nordeste e os da região Centro-Sul e Norte (SANTOS, 2001) por 

investimentos e/ou inversões de capitais públicos ou privados, como também 

temos dentro da própria região Nordeste uma luta travada entre seu estados pela 

mesma causa. (GUIMARÃES NETO, 1998; OLIVEIRA, 2008). 

Em uma outra vertente de cunho contratualista, o Estado é visto como 

consequência lógica da necessidade da ordem. Para Douglass North, o Estado 

é uma instituição, sendo que, para o mesmo, instituições são restrições 

humanamente concebidas que estruturam a política, o econômico e a interação 

social. Elas podem consistir em restrições informais (sanções, tabus, costumes, 

tradições e códigos de conduta) e regras formais (constituições, leis, direitos de 

propriedade). (NORTH, 1991). Com sua visão de cunho institucional, North 

procura compreender o papel das instituições no desempenho das economias, 

usando para sua análise a história econômica.  

Encontramo-nos num período representado pela ascensão das 

instituições financeiras e de sua relação simbiótica com o Estado no processo 

de reestruturação da metrópole, que tem  a formação de novos arranjos político-

institucionais e espaciais produzidos por agentes como o mercado imobiliário e 

a construção civil, o capital financeiro e mercantil, e o Estado, que se imbricam 

na (re)produção do espaço urbano e regional como forma de fugir da crise atual 

do sistema, mediante a realização de megaeventos e grandes projetos de 

reestruturação da metrópole ligados à busca de maior inserção na economia 

globalizada.  

Sobre o crescimento da importância da construção de grandes 

projetos de infraestrutura, formação de consórcios e a dependência destes de 

uma centralização maior de capitais, Harvey comenta 

A questão da organização, configuração e massa do capital‑dinheiro 

disponível no ponto de partida da circulação nunca desaparece. A 
construção de uma usina siderúrgica, uma ferrovia ou o lançamento de 
uma companhia aérea exigem um imenso despendimento inicial de 

capital‑dinheiro antes mesmo de a produção começar e os intervalos 

de tempo entre o início e a conclusão podem ser substanciais. Só há 

relativamente pouco tempo, por exemplo, tornou‑se possível a 

constituição de consórcios privados de capitais associados para 
realizar grandes projetos de infraestrutura, no lugar do Estado, como o 

Túnel da Mancha que liga a Grã‑Bretanha à Europa. Esses grandes 
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projetos de infraestrutura tornam‑se cada vez mais necessários na 

medida em que o capitalismo cresce em escala por meio do 
crescimento da capitalização. (HARVEY, 2011, p. 49). 

Assim, temos o grande papel do capital financeiro, recordando-nos do 

que diz Frederic Jameson, em seu artigo “O tijolo e o balão” (2006), ao fazer uma 

análise das relações entre a renda da terra e as formas arquitetônicas sob o 

signo do que Marx chamou de “capital fictício”.  O autor procura desvendar as 

mudanças recentes da estrutura do dinheiro e seu modo de circulação, 

destacando a intensificada importância do capital financeiro na produção do 

espaço urbano e de um fenômeno bem próprio a esta fração de capital, que é a 

especulação, sabendo que são intrínsecas a este tipo de capital características, 

como: volatilidade, instabilidade, como também incerteza, consistentemente com 

sua condição hegemônica, o capital financeiro impõe seus interesses, com 

relativa folga, sobre os de agentes, ações, processos e espaços, em suas mais 

diversas escalas, tirando proveito das fragilidades dos territórios por meio do 

emprego de fórmulas ou artifícios que lhe sejam funcionais. Promovendo e 

ampliando o desenvolvimento geográfico desigual e combinado, que se torna 

mais dinâmico com o avanço das inovações de toda sorte. (NASCIMENTO, 

2014a). 

Alude-se ainda para a evolução do nexo Estado‑finanças apontado 

por Harvey. Sobre isso existem duas ideias importantes a serem discutidas 

ligadas às lógicas territoriais dos Estados e à lógica financeira do mercado 

A primeira é que o Estado extrai juros e impostos em troca de seus 

serviços. Além disso, sua posição de poder em relação à circulação do capital 

lhe permite extrair rendas de monopólio de quem precisa de seus serviços. Por 

outro lado, para atrair dinheiro ocioso para a circulação este tem de oferecer 

segurança e eficiência transacionais a seus clientes ou uma taxa de retorno aos 

que poupam com os excedentes de dinheiro. Temos assim que o Estado baseia

‑se na discrepância entre o custo de seus serviços e da taxa de juros oferecida 

aos que poupam e a taxa de juros ou cobranças sobre os usuários para sustentar 

sua própria lucratividade. (HARVEY, 2011). 

Sobre essa oferta de segurança e eficiência a seus clientes ou a taxa 

de retorno aos que poupam com os excedentes de dinheiro bem presentes no 
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rentismo, vemos que, para atrair dinheiro ocioso para a circulação no seu 

território, o Brasil vem produzindo uma macroeconomia danosa para o seu 

desenvolvimento.  Um exemplo seria essa discrepância entre o custo de serviços 

bancários, como o financiamento de grandes projetos a taxa de juros muito baixa 

(TJLP) oferecida aos grandes grupos econômicos nacionais por bancos públicos 

(BNDES, BNB etc.) e FGTS, em contrapartida a baixa remuneração dos que 

poupam e sustentam essa alta lucratividade dos grandes negócios da produção 

do espaço.  

Destaca-se, também, que para alguns dos autores, nos quais este 

estudo se orienta, o capitalismo encontra-se na atualidade dentro de um novo 

regime de acumulação, sendo esta etapa do capitalismo a de um “regime de 

acumulação com dominância da valorização financeira” (CHESNAIS, 1998, 

2005; PAULANI, 2010; BOTELHO, 2007), no qual, além de um peso maior na 

valorização financeira sobre a produtiva, temos uma “nova” lógica que se impõe 

ao processo total de acumulação e reprodução capitalistas em que entra o 

processo de acumulação do tipo rentista-patrimonial ampliada entre Estado e 

capital, estudado aqui, e suas contradições.  

Retomando com North (1991), o mesmo, dentro de uma perspectiva, 

possivelmente, neoinstitucionalista38,  entende que, para uma economia atingir 

mercados eficientes e competitivos tão desejados e aclamados, existe toda uma 

história econômica por trás, que é feita tanto de vitórias como de fracassos e, 

principalmente, de ações políticas e instituições fortes. Para o mesmo  

[...] as restrições econômicas formais [ajustes fiscais] ou direitos de 
propriedade [e a execução de contratos] são especificadas e 
executadas por instituições políticas, e a literatura simplesmente leva-
as como um dado adquirido. Mas a história econômica é 
predominantemente uma história de economias que não conseguiram 
produzir um conjunto de regras econômicas do jogo (com execução) 
que induzem o crescimento econômico sustentado. (NORTH, 1991, p. 
98, tradução e grifos nosso). 

A partir daí, North segue descrevendo o desenvolvimento do comércio 

e da divisão social e territorial do trabalho - como das próprias cidades - na 

                                                           
38 Para Hall e Taylor (2003) no seu texto “As três versões do Neo-institucionalismo” o termo “neo-

institucionalismo” é utilizado na ciência política para designar uma perspectiva teórica que atrai 
muita atenção e também certas críticas, a mesma busca elucidar o papel desempenhado pelas 
instituições na determinação de resultados sociais e políticos. 
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história e sua concomitante complexificação que levou a evolução das 

instituições políticas e econômicas para resolverem problemas, como: redução 

de custos de transações; fiscalização; cumprimento de acordos e contratos; 

proteção dos bens e serviços; criação de moeda que passasse a funcionar como 

equivalente geral (MARX, 1996). Assim, tivemos uma evolução de instituições 

até chegarmos à criação do mercado de capitais, que envolvia, principalmente, 

a segurança dos direitos de propriedade, e a maior interação entre as instituições 

e as tecnologias associadas ao crescimento da produção. Essas últimas foram 

importantes para a evolução das cidades e de suas funções, pois, como afirma 

North, tudo isso: 

[...] implicou um aumento de capital fixo em instalações e 
equipamentos, produção ininterrupta, uma força de trabalho 
disciplinada e uma rede de transportes desenvolvida, em suma, foram 
fatores necessários e eficazes para o mercados de produtos. 
Sustentando esses mercados existiam direitos de propriedade 
seguros, que implicavam um sistema de organização política e judicial 
que permitia a contratação a baixos custos, com leis flexíveis, 
permitindo uma ampla latitude de estruturas organizacionais, bem 
como a criação de estruturas de governança complexas (NORTH, 
1991, 101, tradução nossa). 

Na Europa moderna, por volta dos séculos XI a XVI, ocorreu uma série 

de inovações institucionais para facilitar o comércio de longa distância, com a 

redução dos custos de transações, sendo que muitas destas estão presentes até 

hoje nas nossas relações econômicas, onde destacamos, segundo North, três 

tipos: (1) aqueles que aumentaram a mobilidade do capital; (2) aqueles que 

reduziram os custos de informação; e (3) aqueles que espalharam o risco. Dentro 

desse grupo, podemos destacar instrumentos como: contratos engenhosos que 

disfarçavam a cobrança de juros – proibidos à época (penalidades por atraso de 

pagamentos; hipotecas; manipulação de taxas etc.). Destaca-se como forma de 

dar mais mobilidade ao capital a criação e evolução das letras de câmbio e, 

particularmente, o desenvolvimento de técnicas e de instrumentos que permitiam 

a sua negociabilidade.  

Foram criados também instituições e centros para sua negociação - 

“avós das bolsas de valores” – que começaram com feiras em praças comerciais, 

depois passaram para bancos e, por fim, em casas financeiras que ampliaram 

as economias de escalas. A inovação final, para North, foi a transformação da 

incerteza em risco. Por incerteza, podemos entender a condição em que não se 
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pode determinar a probabilidade de um evento ocorrer e, portanto, não se pode 

chegar a uma forma segura contra tal ocorrência. Risco, por sua vez, implica a 

capacidade de fazer uma determinação atuarial da probabilidade de um evento 

e, portanto, assegurar-se contra tal resultado. No mundo moderno, seguro e 

diversificação da carteira são métodos para converter a incerteza em risco, como 

temos com a securitização de imóveis e da própria dívida pública, fundos de 

investimento imobiliário, créditos recebíveis, seguro safra entre outros. 

(BOTELHO, 2007; NORTH, 1991). 

Singer (2000) explica como funciona o mundo financeiro atualmente 

A pequena finança e a grande finança convivem e interagem no mundo 
financeiro. Quando movimentamos nossas contas bancárias ao 
depositar o salário ou pagar a escola das crianças estamos criando ou 
destruindo ativos financeiros, formas de riqueza fictícia que lastreiam 
as operações da grande finança. Nossa renda não gasta 
imediatamente, ou seja, nossa poupança, depositada num banco ou 
caderneta de poupança, serve para tornar o sonho de alguém – que 
possui crédito – possível. Para ter crédito junto a bancos e outros 
intermediários financeiros é preciso poder dar garantias, portanto é 
necessário ter propriedades ou obter a confiança de alguém que as 
tenha e que avalize o seu pedido de crédito. (SINGER, 2000, p. 08). 

Entre tais fórmulas e artifícios ligados a incertezas e riscos, 

identificamos outros dois fenômenos presentes hoje na (re)produção do espaço 

de metrópoles mundo afora que são o empreendedorismo urbano e os 

megaeventos esportivos (MASCARENHAS, BIENENSTEIN & SÁNCHEZ, 2011).  

O primeiro, por suas características de flexibilidade, “solidariedade” com o 

mercado (market friendly) e a própria orientação para o mercado, desencadeia 

um conjunto de incertezas por força da fragmentação do espaço e da 

multiplicação de agentes e ações que seu projeto induz, além de privilegiar a 

negociação seletiva de projetos urbanos frente ao bem comum.  

Quanto aos megaeventos esportivos, como a Copa de 2014 e as 

Olímpiadas de 2016 a se realizarem no Brasil, estes se referem a jogos os quais, 

para o urbanista carioca Carlos Vainer (2011, p,14), expressam conotação 

significativa: “Seja na linguagem científica (teoria dos jogos), seja na linguagem 

corrente (jogo de azar, jogo de algum esporte), a palavra jogo sempre evoca a 

ideia de indeterminação [...] percurso aleatório, irregular; idas e vindas, 

incertezas”.  Entretanto, continua Vainer, no caso desses megaeventos 

realizados no país, não há incertezas, se sabe, sim, quem são os beneficiários 
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por excelência dos investimentos públicos mobilizados pelos megaeventos:  as 

grandes empreiteiras, os grandes proprietários de terras e demais agentes 

envolvidos na produção, na renovação e no consumo dos espaços produzidos, 

sendo que esses agora produzidos como ativos financeiros. 

Destaca-se que, no capitalismo só os sonhos dos ricos têm vez no 

mundo financeiro (SINGER, 2000), pois este é o mundo das necessidades 

objetivas da economia capitalista. E, dentre essas necessidades, temos a da 

reprodução ampliada do capital, que invoca cada vez mais o aumento das 

escalas e porte dos projetos e da própria economia. (HARVEY, 2011). Daí, 

termos “megaprojetos”, “megaeventos” sendo palavras e ações tão presentes 

hoje no mundo político e econômico, criando uma psicoesfera do “mega”, e seu 

crescente financiamento pelo Estado. Sobre o porquê dessa tendência e as 

incertezas implícitas em seus projetos, Singer alude 

O mundo financeiro é regido pela lei do acaso. Alguns sonhos 
conquistam crédito, recebem da sociedade, na pessoa do intermediário 
financeiro, licença para tentar se tornar realidade. Outros sonhos 
continuam sendo sonhados. Os sonhos tornados projetos viram novas 
empresas, novos produtos, novas técnicas ou novas candidaturas, 
novas pesquisas tecnológicas, novos filmes ou peças de teatro. Na 
medida em que se agregam ao mundo econômico ou político real, 
geram empregos, mercadorias, rendas, impostos. E desta forma se 
viabilizam reciprocamente. Um único sonho tornado projeto dificilmente 
teria espaço econômico para conquistar clientela. Uma massa de 
projetos amplia a economia de mercado, e ao distribuir renda a 
numerosos agentes cria clientela para os novos projetos. Há boas 
razões para crer que, quanto mais sonhos ganham permissão social 
para se realizar como projetos, tanto mais deles têm sucesso 
(SINGER, 2000, p. p. 10, grifos do autor). 

Muito antes de North escrever sobre essa evolução institucional 

dentro do capitalismo, Karl Marx, analisando o processo de acumulação do 

capital dentro da sua obra “O Capital”, descreveu o processo que para ele 

viabilizou o desenvolvimento do sistema capitalista, e como o mesmo se 

desenvolveu pari passu com o Estado moderno. O mesmo já destaca a criação 

e evolução de um sistema de crédito público e do endividamento do Estado, e a 

formação de algo tão comum até hoje, que é a dívida pública39.  

                                                           
39 A dívida pública pode ser definida como sendo o conjunto de compromissos, de curto ou longo prazos, 

assumidos pelo Estado com terceiros, nacionais ou estrangeiros, decorrentes. Quando a dívida é contraída 
com credores nacionais, em moeda corrente, dizemos que a   dívida   pública é   interna, e quando os 
credores são estrangeiros, dizemos que a dívida pública é externa. Compreende os empréstimos e os juros 
e a amortização do capital devido pelo Estado. 
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Destaca-se o desenvolvimento de um processo institucional pelo qual 

a dívida do governo pode ser circulada, tornando-se parte de um mercado de 

capitais regular, e ser financiada por fontes regulares de tributação, isso sendo 

parte fundamental desse processo. Sobre isso, Marx afirma 

[...] O sistema de crédito público, isto é, das dívidas do Estado, cujas 
origens encontramos em Gênova e Veneza já na Idade Média, 
apoderou-se de toda a Europa durante o período manufatureiro. O 
sistema colonial com seu comércio marítimo e suas guerras comerciais 
serviu-lhe de estufa. Assim, ele se consolidou primeiramente na 
Holanda. A dívida do Estado, isto é, a alienação do Estado — se 
despótico, constitucional ou republicano — imprime sua marca sobre a 
era capitalista. A única parte da assim chamada riqueza nacional que 
realmente entra na posse coletiva dos povos modernos é — sua dívida 
de Estado. (MARX, 1996, p. 373). 

Os bancos, como os conhecemos hoje, têm sua origem em 

intermediários financeiros cujo negócio principal era emprestar a soberanos, 

sobretudo quando esses se envolviam em conflitos bélicos. É o que até agora é 

chamado de “alta finança” (haute finance) (POLANYI, 2000). Algumas grandes 

casas bancárias, ainda hoje importantes, como os Rothschild e os Morgan, 

começaram assim. 

Assim, media-se a riqueza de um povo pela sua dívida; esta dívida 

pública passa a ser fundamental para a acumulação capitalista. E até os dias de 

hoje faz parte da ação de grupos rentistas que preferem não produzir e viver de 

rendas proporcionadas por papéis do Estado. Daí Marx dizer que 

A dívida pública torna-se uma das mais enérgicas alavancas da 
acumulação primitiva. [...] Os credores do Estado, na realidade, não 
dão nada, pois a soma emprestada é convertida em títulos da dívida, 
facilmente transferíveis, que continuam a funcionar em suas mãos 
como se fossem a mesma quantidade de dinheiro sonante. Porém, 
abstraindo a classe de rentistas ociosos assim criada e a riqueza 
improvisada dos financistas que atuam como intermediários entre o 
governo e a nação — como também os arrendatários de impostos, 
comerciantes e fabricantes privados, aos quais uma boa parcela de 
cada empréstimo do Estado rende o serviço de um capital caído do céu 
— a dívida do Estado fez prosperar as sociedades por ações, o 
comércio com títulos negociáveis de toda espécie, a agiotagem, em 
uma palavra: o jogo da Bolsa e a moderna bancocracia. (MARX, 1996, 
p. 373). 

Tudo o que foi dito nos faz entender as ligações implícitas e explicitas 

entre mercado e Estado, e um pouco de como funciona a tributação do Estado 

e para onde esse dinheiro vai. Também entendermos que a suposta dívida 

pública “eterna” faz parte de uma estratégia ou é uma instituição do sistema 
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capitalista, que mantém o Estado refém de um processo de contração de dívidas 

interminável.  Com as dívidas do Estado, surgiu um sistema internacional de 

crédito, que, frequentemente, ocultou uma das fontes da acumulação primitiva 

em diferentes povos. Esse processo é bem descrito por Marx na seguinte 

passagem 

Como a dívida do Estado se respalda nas receitas do Estado, que 
precisam cobrir os juros e demais pagamentos anuais, o moderno 
sistema tributário tornou-se um complemento necessário do sistema de 
empréstimos nacionais. Os empréstimos capacitam o governo a 
enfrentar despesas extraordinárias, sem que o contribuinte o sinta 
imediatamente, mas exigem, ainda assim, como consequência, 
elevação de impostos. Por outro lado, o aumento de impostos causado 
pela acumulação de dívidas contraídas sucessivamente força o 
governo a tomar sempre novos empréstimos para fazer face a novos 
gastos extraordinários. O regime fiscal moderno, cujo eixo é constituído 
pelos impostos sobre os meios de subsistência mais necessários 
(portanto, encarecendo-os), traz em si mesmo o germe da progressão 
automática. A supertributação não é um incidente, porém muito mais 
um princípio. (MARX, 1996, p. 374) 

Sobre isso, os dados da associação Auditoria Cidadã da Dívida 

apontam o privilégio dado às classes rentistas da dívida pública com a aprovação 

do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2014 no Congresso Nacional. 

Sobre isso, a associação afirma 

Hoje [18/12/2013], o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei 
Orçamentária Anual (PLOA) para 2014, prevendo um total de despesas 
de R$ 2,4 trilhões, dos quais a impressionante quantia de R$ 1,002 
trilhão (42%) é destinada para o pagamento de juros e amortizações 
da dívida pública. Esse privilégio mostra que o endividamento é o maior 
problema do gasto público brasileiro, e afeta todas as áreas sociais, 
tendo em vista que o valor de R$ 1,002 trilhão consumido pela dívida 
corresponde a 10 vezes o valor previsto para a saúde, a 12 vezes o 
valor previsto para a educação, e a 4 vezes mais que o valor previsto 
para todos os servidores federais (ativos e aposentados) ou 192 vezes 
mais que o valor reservado para a Reforma Agrária.  [...] O orçamento 
2014 aprovado sacrifica também os entes federados. Enquanto os 
rentistas receberão 42% dos recursos orçamentários em 2014, os 26 
estados, Distrito Federal e mais de 5.000 municípios receberão 9,9%, 
o que significa uma afronta ao Federalismo. (Auditoria Cidadã da 
Dívida, 2013). 

Assim, temos governos como o do Brasil reféns de metas fiscais para 

atingirem o chamado superávit primário, representando uma forte pressão dos 

setores ligados ao capital financeiro no sentido de uma ortodoxia econômica, 

simbolizada pelas políticas de austeridade. Para Ladislau Dowbor (2014)  

Um mecanismo central neste processo é a forma como o cartel dos 
grandes bancos nacionais, e os internacionais que aqui funcionam, 
passaram a utilizar a dívida pública como mecanismo de transferência, 
através da taxa Selic elevada, dos impostos da população para os 
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intermediários financeiros. São transferências da ordem de grandeza 
de 150 a 200 bilhões de reais por ano. Amir Khair tem sido uma fonte 
preciosa de análise desta dinâmica, justificada erroneamente como 
combate à inflação. Um segundo mecanismo consiste na cobrança de 
juros astronômicos ao tomador final de crédito. A comparação com os 
juros cobrados no resto do mundo mostra que no Brasil se cobra ao 
mês o que na Europa, por exemplo, se cobra ao ano. O estudo 
comparado de taxas de juros pode aqui ser precioso, pois são dados 
acessíveis e compreensíveis pela população, frequentemente 
estrangulada nos juros dos cartões de crédito (16% ao ano nos EUA, 
238% no Brasil), no cheque especial ou outros produtos. Os juros 
permitem que um grupo planetário como Santander tire do Brasil entre 
25% e 30% do seu lucro mundial. (DOWBOR, 2014, p. 56-57). 

Diferente do Brasil, na Europa, assiste-se a setores da imprensa 

clamarem por intervenção estatal, por políticas expansionistas. Sobre essa 

aparente contradição, temos que o jornal Financial Times publicou, no dia 

14/08/2014, artigo de título “Europe now needs full-blown QE”40 apontando de 

não funcionais as políticas liberalizantes/austeras tomadas após a crise de 2008, 

aponta queda de 0,2% na economia alemã no segundo trimestre e reclama que 

os rendimentos dos títulos de dez anos do país foram abaixo de 1% pela primeira 

vez na história. O mesmo continua relatando o não atingimento das metas fiscais 

de países como França e Itália, e julga os programas liberalizantes como 

“politicamente dolorosos”. Fato curioso aliado a isso é a imposição atual para 

que países como a Grécia adotem tais políticas de austeridade, a velha receita 

neoliberal do. 

O mais interessante é saber que, segundo o portal Trading 

Economics, a razão dívida/PIB do Brasil é de 56,8%; a da Alemanha de 78,4%; 

a da França 91,8% e a da Itália de 132,6%. Cabe, assim, questionar por que aqui 

a responsabilidade fiscal é tão valorizada, enquanto na Europa – muito mais 

endividada – o setor financeiro quer mais gastos estatais? Abaixo (Figura 11), 

segue a lista de países elaborada pelo portal Trading Economics41 com sua 

relação dívida pública % PIB no ano de 2014. A mesma ilustra bem a relação 

que Marx faz entre países ricos e sua dívida correspondente, vemos, segundo 

                                                           
40 Disponível em: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/be1a1056-239e-11e4-8e29-

00144feabdc0.html#axzz3TRAfWDiH. Acesso: 12 de fev. de 2015. 
41 O portal Trading Economics apresenta diariamente indicadores econômicos atualizados das 

principais economias do mundo. Disponível em: http://pt.tradingeconomics.com/. Acesso: 12 de 
fev. de 2015. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/be1a1056-239e-11e4-8e29-00144feabdc0.html#axzz3TRAfWDiH
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/be1a1056-239e-11e4-8e29-00144feabdc0.html#axzz3TRAfWDiH
http://pt.tradingeconomics.com/
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ele, que a dívida do Estado, isto é, a alienação do Estado imprime sua marca 

sobre a era capitalista. 

 

Figura 11 - DÍVIDA PÚBLICA % PIB - LISTA DE PAÍSES - 2014
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Fonte: Trading Economics (2014). 

 

A financeirização da economia (CHESNAIS, 1998, 2005; PAULANI, 

2010) iniciada após a onda neoliberal, que varreu o mundo, é a explicação para 

esse fenômeno (GONÇALVES, 2013). No Brasil, a Internacional do Capital 

Financeiro (PALHARES org., 2014) exige o superávit primário com tanta 

veemência simplesmente porque, por aqui, conseguem extrair muito bons 

dividendos comprando títulos da dívida pública de juros altíssimos (CANO, 2014; 

BELLUZZO, 2013). Um superávit cada vez maior, portanto, só aumenta seus 

rendimentos. (AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA, 2013). A revista Forbes 

publicou em maio de 2014 que 5% do PIB brasileiro está nas mãos de quinze 

ilustres famílias, que detêm um patrimônio de 269 bilhões de reais. 

Voltando à questão dos riscos e à eterna tentativa de sua mitigação 

pelos capitalistas (NORTH, 1991), vemos que a financeirização da economia 

habituou a iniciativa privada, a Internacional do Capital Financeiro (PALHARES 

org., 2014), a obter altos rendimentos sem correr riscos. Os mesmos não 

pretendem investir em atividades produtivas, geradoras de emprego e renda. 
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Seja aqui ou na Europa, usam de todo o seu lobby corruptor para se manter as 

custas do dinheiro público dos mais variados Estados.  

Outra relação possível entre a financeirização da economia brasileira 

e sua a dívida pública é a atual situação da Petrobrás. O artigo de André Ghirardi, 

de 16/11/2014, “Petróleo: a virada nos mercados globais e o Pré-sal”42 expõe o 

jogo de interesses geopolíticos do Petróleo no cenário internacional, com 

destaque para o papel exercido pela chamada "ditadura" do superávit primário 

sobre o petróleo do Pré-Sal, cujo motor seria a dívida pública brasileira. Também 

podemos ver características básicas dessa forma de capital, como as já 

apontadas aqui, como especulação, instabilidade, como também incerteza, em 

que temos inovações institucionais ligadas à maior mobilidade do capital e à 

socialização do risco, que, como vimos com North (1991), implica a capacidade 

de fazer uma determinação atuarial da probabilidade de um evento e, portanto, 

assegurar-se contra tal resultado. No artigo “Petróleo a virada nos mercados 

globais e o Pré-sal”, André Ghirardi afirma  

Em 2014 não houve leilões de petróleo, e há dificuldade para cumprir 
o superávit determinado por lei. Ainda assim o governo federal 
arrecadou da Petrobras R$ 2,2 bilhões a título de bônus de assinatura 
pela exploração (por adjudicação direta) dos excedentes da cessão 
onerosa. O governo vai cobrar antecipadamente sua parte nos lucros 
futuros dessas áreas, nos montantes de R$ 2 bilhões em 2015, R$ 3 
bilhões em 2016, R$ 4 bilhões em 2017, e R$ 4 bilhões em 2018. São 
todas arrecadações extraordinárias que facilitam cumprir o superávit 
primário, embora o Ministro de Minas e Energia tenha negado 
motivação fiscal na antecipação dessas receitas. (GHIRARDI, 2014). 

Interessa aqui analisarmos como a produção do espaço via uma 

atividade importante como a ligada ao setor de energia, no caso o petróleo, entra 

no jogo da especulação e do risco, como antecipações de futuros lucros, o que 

nos lembra a percepção arguta de Swyngedouw (1999) quando se refere ao 

recente período de liberalização do sistema financeiro e suas consequências 

espaciais, e reflete sobre o dinheiro como expressão de um valor em constante 

movimento (fluxo) e o capital na forma de um direito sobre o tempo de trabalho 

futuro que passam a criar um meio para as atividades financeiras em seu 

constante frenesi, sendo que a especulação sobre esses valores futuros e essa 

compra de tempo avançaram/avançam através da criação de novos espaços 

                                                           
42 Disponível em: http://outraspalavras.net/brasil/petroleo-a-virada-nos-mercados-globais-e-o-

pre-sal/. Acesso: 13 de fev. 2015.  

http://outraspalavras.net/brasil/petroleo-a-virada-nos-mercados-globais-e-o-pre-sal/
http://outraspalavras.net/brasil/petroleo-a-virada-nos-mercados-globais-e-o-pre-sal/
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(fixos) e negócios ligados a sua produção, como também de novas relações 

espaciais. (SWYNGEDOUW, 1999), conforme podemos ver com o crescimento 

de megaprojetos em infraestrutura e em setores como o de transportes, energia 

e telecomunicações, estudados mais à frente como grandes projetos de 

investimento. (VAINER, 2007). 

Assim, corroborando a análise de Marx, Rabah Benakouche (2012), 

discutindo sobre as razões do atual endividamento europeu, diz que as dívidas 

pública e externa eram tidas como coisas do Terceiro Mundo, porém sempre 

integraram a história dos países mais ricos e, hoje, estão no centro do drama 

vivido pela economia mundial. Afirma que o Estado nacional, para fazer frente 

às suas necessidades de financiamento de seus investimentos e/ou de seus 

déficits (balanças comerciais e de pagamentos), bem como para rolar sua dívida 

pública, necessita realizar empréstimos junto ao mercado de capitais.  Isso 

representa, como afirmou Marx, uma alienação do direito do Estado 

representada pela perda de seu poder de criação monetária (FIORI, 1999; 

TAVARES, 1999).  

Essa é a face mais visível da privatização da moeda. Outra face 

conhecida diz respeito à criação monetária pelos bancos comerciais privados, 

denominada de “multiplicação bancária”, o que significa, em termos simples, 

criação da moeda pelos bancos privados. Benakouche, para ilustrar essa 

situação, usa o exemplo concreto da França, onde afirma 

Traduzindo e ilustrando através do exemplo de financiamento dos 
déficits públicos do Estado francês entre 1980 e 2006 – raciocínio que 
vale para os demais países da Zona Euro –, destaca-se que este pagou 
1.142 bilhões de euros de juros enquanto a dívida pública aumentou 
cerca de 913 bilhões nesse mesmo período. Assim, pode-se afirmar 
que, se no lugar de pegar empréstimos junto ao mercado privado de 
capitais, o Banco Central Francês tivesse criado esses recursos via 
emissão de moeda, a França teria zerado sua dívida interna. Mas, ao 
contrário, a França paga anualmente, em média, 50 bilhões de euros 
pelo “serviço da dívida”. (BENAKOUCHE, 2012, p. 04). 

Fiori (1999), em seu livro “Estados e moedas”, inicia uma discussão 

sobre o papel da relação entre dinheiro, riqueza e o poder nos Estados. Mostra 

como os economistas neoclássicos entenderam essa relação, mas não a 

desenvolveram devido ao seu caráter de análise político-ideológico. Smith 

(1776) mostrava o intercâmbio mútuo entre as nações como panaceia, mas, ao 

mesmo tempo, mostrava que esse intercambio tivera “infortúnios horríveis” para 
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os países colonizados devido a uma correlação de força desigual entre 

conquistados e conquistadores. Tal ambiguidade permanece para Fiori na 

discussão dos economistas clássicos sobre o valor da moeda, onde estes 

reconhecem a importância universal do poder político dos Estados soberanos na 

determinação do valor do dinheiro e suas consequências. 

Maria da Conceição Tavares - devido a sua formação como 

economista do desenvolvimento e ter o método histórico-estrutural da CEPAL 

como ferramenta de análise inspirado em Raul Prebisch, Celso Furtado e em 

Aníbal Pinto, em seus trabalhos, sempre teve uma preocupação ligada à 

assimetria de poder existente entre as diversas economias, percebendo que o 

desenvolvimento não se dava em todos os lugares da mesma forma, seguindo 

as mesmas etapas. Uma vez que alguns países lograram se industrializar, a 

dinâmica de poder no conjunto da economia mundial relegava os demais a um 

papel dependente e periférico, como no caso do Brasil, onde podemos destacar 

o entrelaçamento entre geopolítica e geoeconomia apontados por Tavares 

(1999).  

Nicos Poulantzas (1977) apresenta o conceito de “bloco no poder”, 

que caracteriza a relação de unidade e de luta entre as frações burguesas e a 

complexidade da relação da burguesia com a política de Estado. E toma como 

foco, em termos relativamente concreto-complexos, os “estados de fato 

existentes” em sociedades que são dominadas pelas relações capitalistas de 

produção, examinando se as suas atividades são funcionalmente adequadas 

para a acumulação de capital e para a dominação política de classe, e investiga 

como essa adequação funcional é obtida (ou não) em conjunturas específicas, 

como nos momentos de crises dos países do centro, por meio de estratégias e 

políticas públicas específicas promovidas por forças sociais particulares.  

Isso é de extremo interesse para nossa pesquisa, pois acreditamos 

que determinadas políticas e grandes projetos de desenvolvimento só ocorrem 

em contextos políticos e econômicos específicos, como os que vamos analisar. 

Em suas pesquisas teóricas, Poulantzas tendeu a privilegiar a análise 

estratégico-relacional, de modo a identificar a particularidade histórica do tipo 

capitalista de Estado e a estabelecer uma tipologia e uma periodização de suas 

várias formas. (JESSOP, 2009). 
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Poulantzas, em seu livro “Poder Político e Classes Sociais”, tem 

destaque sua teoria do “bloco no poder”, cujo conceito central indica que a 

unificação política das classes proprietárias contra as classes trabalhadoras não 

exclui a submissão política (ou “hegemonia” no sentido estrito) de certas frações 

de classe dominante à fração de classe dominante mais poderosa, como 

podemos observar com a relação da burguesia nacional empresarial (grandes 

empreiteiras) e a burguesia nacional e internacional do setor financeiro e suas 

relação complexas com o Estado em diferentes momentos (Ex. Papelistas X 

Metalistas). 

Boito Jr. (2007) também alerta para dois fatos que Poulantzas admite 

em sua teoria; primeiro que o bloco no poder no Estado capitalista apresenta 

uma hierarquia mais ou menos estável, configurando a existência de uma fração 

hegemônica no seu interior. Todavia, Poulantzas também contempla a 

possibilidade de uma crise de hegemonia, que é a situação de um bloco no poder 

em que nenhuma fração burguesa logra impor seus interesses específicos como 

interesses prioritários para a política de Estado. Daí, podemos lançar uma 

questão. Seria o governo encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores a partir de 

2003 um momento de crise de hegemonia dentro do bloco de poder nacional? 

 

3.1 Produção do espaço e crises do capital:  uma análise da relação entre 

crises econômicas e a produção de capital fixo 

 

Apesar de Marx, em seus escritos, não elaborar uma exposição 

sistemática de uma teoria das crises no modo de produção capitalista, o mesmo 

apontou como ninguém o caráter anárquico e antagônico da sociedade 

capitalista. Assim, temos depois dele análises do desenvolvimento de crises e 

explicações, que vão desde as relacionadas com a queda tendencial da taxa de 

lucro, ou outros ligadas ao problema relacionado com o subconsumo da 

população. Dessa forma, tudo o que foi dito serve como indícios para 

identificarmos a instabilidade constante deste sistema, e a dificuldade de 

economias nacionais desenvolverem-se autonomamente num economia cada 

vez mais conectada e num quadro de aumento da expansão geográfica e 
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mundialização do capital. Sobre o papel e desenvolvimento das crises Marx em 

O Capital, afirma 

[...] as crises não são mais que soluções momentâneas e violentas das 
contradições existentes, erupções violentas que restabelecem, por um 
momento, o equilíbrio desaparecido. [...] A possibilidade geral das 
crises é a própria metamorfose formal do capital, a separação no tempo 
e no espaço, da compra e da venda. Mas isso não é, nunca, uma causa 
das crises. Não é, com efeito, mais que a forma mais geral das crises; 
consequentemente, a crise em sua expressão mais geral. (MARX, 
1982, p 7-8 [grifos do autor]).  

As crises significam que houve uma produção excedente de capital 

em relação às possibilidades de realização enquanto mercadorias, sendo 

necessário um processo traumático de destruição desse excedente, conforme o 

anunciado ao final de 2009 pelo Fundo Monetário Internacional que estimou que 

mais de 50 trilhões de dólares em valores de ativos (quase o mesmo valor da 

produção total de um ano de bens e serviços no mundo) haviam sido destruídos. 

Já o Federal Reserve estimou em 11 trilhões de dólares a perda de valores de 

ativos das famílias dos EUA apenas em 2008, tendo como grande marca a que 

o Banco Mundial previu como 2009 o primeiro ano de crescimento negativo da 

economia mundial desde 1945. (HARVEY, 2011). 

As crises podem se dar com um ajuste espaço temporal do sistema. 

No qual podemos ter o deslocamento do capital de regiões, países e até 

continentes para outras áreas próximas ou distantes da geografia mundial. 

Temos também uma destruição de capital para a criação de um novo capital, 

como Schumpeter apreendeu com seu conceito de “Destruição Criativa”. Neste 

mesmo processo, tem-se também a constante troca entre regiões ganhadoras e 

perdedoras como tão bem perceberam Benko e Lipietz (1992). Assim, Marx 

continua  

Onde o processo de reprodução se estanca e o processo de trabalho 
se restringe ou, em parte, se paralisa, destrói-se um capital efetivo. O 
maquinário que não se emprega não é capital. O trabalho que não se 
explora equivale a uma produção perdida. As matérias-primas que 
ficam inúteis não são capital. Os valores de uso (assim como o 
maquinário recém-construído) que não são empregados ou que ficam 
por terminar, as mercadorias que apodrecem nos armazéns: tudo isso 
é destruição de capital. Tudo isso traduz-se num estancamento do 
processo de reprodução e no fato de que os meios de produção não 
entram em jogo com esse caráter. Tanto pelo seu valor de uso como 
seu valor de troca, portanto, se perdem. (MARX, 1982, p. 08 [grifos do 
autor]).  
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Existe também a destruição de capital, nas crises, pela depreciação 

de massas de valor, que as impede de voltar a renovar, mais tarde, na mesma 

escala, seu processo de reprodução como capital. 

É a queda ruinosa dos preços das mercadorias. Não se destroem 
valores de uso. O que perdem alguns, outros ganham. [...] Uma grande 
parte do capital nominal da sociedade, isto é, do valor de troca do 
capital existente, fica destruída para sempre, se bem que esta 
destruição, já que não afeta o valor de uso, pode servir precisamente 
para estimular muito a nova reprodução (Op. cit., p. 08 [grifos do 
autor]). 

Baseando-se em Harvey (2011), concorda-se que o capitalismo passa 

por mais uma de suas crises e que a forma que vem encontrando para sair de 

suas crises cíclicas inclui a produção de espaço, por meio de ajustes espaço-

temporais.  O mesmo propõe que “Há um grande problema subjacente, 

particularmente desde a crise de 1973 a 1982, sobre como absorver montantes 

de capital excedente na produção de bens e serviços cada vez maiores [...] há 

uma massa crescente de dinheiro à procura de algo rentável para se colocar” 

(HARVEY, 2011, p. 31).  

Daí, a importância de se entender aqui as razões para esses 

megaprojetos que envolvem grandes negócios ligados à produção de 

infraestrutura e megaeventos terem sido reproduzidos extensivamente, nas 

últimas décadas, alcançando, finalmente, países ditos de economias 

emergentes, como o Brasil, e regiões periféricas dos mesmos como o Nordeste, 

justamente no momento de seu maior crescimento econômico, via projetos 

desenvolvimentistas de seus governos, que se dão em paralelo ao curso das 

últimas grandes crises do sistema43. 

Nesses espaços com carências históricas de infraestruturas urbanas, 

passa-se, como num toque de mágica, a se valorizar a implementação das 

mesmas – ainda que de forma seletiva e contraditória como veremos no decorrer 

do trabalho. “Surge”, assim, uma maior demanda por infraestrutura (urbana e 

regional como: saneamento ambiental; energia; telecomunicações, obras para 

ampliação da malha viária) e por imóveis, tanto para a habitação, como 

comerciais e industriais. 

                                                           
43   A Crise Financeira Internacional ou Crise do Subprime e a Crise da Dívida Soberana Europeia. 
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Simultaneamente, a essa demanda, vem emergindo uma relação 

mais próxima entre  mercados como o imobiliário e  o da construção  civil, e sua 

maior demanda de crédito, via o mercado financeiro, e o surgimento de  novos 

arranjos espaciais como: “cidades” planejadas  e loteamentos e condomínios 

fechados (REYNALDO et al., 2013, CORREA, 2010) condomínios logísticos, 

arenas multiuso, torres empresariais e shoppings (BIENENSTEIN, 2003);  

inovações financeiras (Fundos de Investimento-FGTS, Fundo de Investimento 

Imobiliário – FII, Debêntures  de  Infraestrutura,  Project  Finance  etc.), e 

inovações jurídicas e administrativas  (Programa Estadual de PPPs de 

Pernambuco).  Essa reestruturação de espaços como o da metrópole 

contemporânea necessita de grandes investimentos que, diante da “falta” de 

poupança do Estado para neles investir diretamente, impele-o em direção a 

políticas de cunho neoliberal como as PPPs. 

Sobre esse novo papel do Estado com características neoliberais, 

mas que pode ser realizado por governos embebidos de outras matizes político-

econômicas Orueta & Fainstein (2009) no artigo “The new mega-projects: 

genesis and impacts” afirmam  

Neste contexto, é importante analisar o papel desempenhado pelo 
Estado. Brenner e Theodore (2004) sugerem que o Estado-nação 
neoliberal favorece a criação de um quadro (legal, político, econômico, 
etc.) a fim de facilitar e incentivar grandes projetos urbanos, ao mesmo 
tempo que promove novas formas descentralizadas de governança e 
desenvolvimento liderado pelo mercado. Segundo Brenner (2004), o 
Estado atua em vários níveis para facilitar a atividade do setor privado 
ao invés de a si mesmo na qualidade de dono da obra. Querendo ou 
não podemos considerar isso como uma regra geral, no entanto, está 
aberta ao debate, uma vez que [...] o papel do Estado é tão diferente 
de um caso para outro que atribuir uma natureza fixa a ele é 
problemático. Em todo o caso, parece claro que a agenda de 
planejamento recente está orientada para o crescimento e a 
concorrência. (Orueta; Fainstein, 2009, p. 760-1, [tradução do autor]). 

Deve-se atentar para as mudanças nas relações entre Estado e 

mercado, no tempo e no espaço, como também entre o “público” e o “privado” 

na produção da cidade e do urbano. (KURZ, 1994; MÉSZÁROS, 2011).  

Entende-se com Bresser Pereira que “não há capitalismo, nem mercado 

capitalista, sem um Estado que o regulamente e coordene, não apenas criando 

as condições gerais para a produção capitalista, através da instituição do sistema 

legal com poder de coerção e de uma moeda nacional, mas também através de 

uma série de ações na área econômica, social e meio ambiente”. (BRESSER-
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PEREIRA, 1995, p. 85). Ou como afirma Braudel “O capitalismo só tem êxito 

quando começa a ser identificado com o Estado, quando ele é o próprio Estado” 

(BRAUDEL, 1995).  

Destaca-se que, ao longo da história do capitalismo, o espaço passou 

a fazer parte dos circuitos de valorização do capital, seja pela simples 

mercantilização da terra, seja pelo seu parcelamento (loteamento, verticalização) 

ou como tem acontecido mais recentemente, pela sua crescente inclusão nos 

circuitos de circulação do capital financeiro, tornando o espaço cada vez mais 

capital fictício.  

Tem-se também o já citado poder da financeirização da economia e 

sua relação com processos de diferenciação espacial e/ou desenvolvimento 

desigual e combinado, que podem estar ligados, por sua vez, a processos de 

descentralização da produção e centralização do capital. Sobre isso, 

Swyngdouw comenta  

Los movimentos monetários rigen el mundo de una forma hasta hace 
poco impensable. Y, aunque estos flujos en expansión aumentan la 
incertidumbre y la volatilidade, también refuerzan el nuevo orden 
político y espacial y la fragmentación socioespacial. De hecho, estos 
flujos se basan en dicha fragmentación y en la diferenciación 
geográfica (SWYNGEDOUW, 1999, p. 41).    

Existe também a necessidade de colocar esse capital fixo produzido 

no processo de circulação do valor. Daí o papel das inovações financeiras 

ligadas ao mercado imobiliário e da construção civil44 e o papel atual desses 

grandes negócios da reestruturação urbano-regional. Entendemos, baseados 

em Marx, que o capital é valor em movimento, e este só pode permanecer valor 

em movimento. Quando o mesmo para em qualquer estado particular do 

processo de circulação do valor se desvaloriza. (HARVEY, 2013; 2014). 

                                                           
44 Entende-se aqui que a atividade construtiva é composta por três segmentos: a construção de 

edifícios em geral (divisão 41), as obras de infraestrutura (divisão 42) e os serviços 
especializados para construção que fazem parte do processo de construção (divisão 43), 
conforme as divisões da Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE 2.0 (IBGE). 
Disponível em: 
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=F&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0
.  

http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=F&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0
http://www.cnae.ibge.gov.br/secao.asp?codsecao=F&TabelaBusca=CNAE_200@CNAE%202.0
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Para Harvey (2014), o papel dessas inovações na dialética entre os 

fluxos e os fixos representativos do capital é muito importante. Sobre isso, o 

mesmo afirma 

[O] capital existe como um fluxo contínuo de valor através de diferentes 
estados físicos que identificamos [...]. A continuidade do fluxo é uma 
condição primária de existência de capital. O capital deve circular de 
forma contínua ou morrer. A velocidade da sua circulação também é 
importante. Se eu posso circular meu capital mais rápido do que você, 
então eu tenho uma certa vantagem competitiva. Existe, portanto, uma 
considerável pressão competitiva para acelerar o tempo de giro do 
capital. A tendência para o aumento de velocidade é facilmente 
identificável na história do capital. A lista de inovações tecnológicas e 
organizacionais projetados para acelerar as coisas e reduzir barreiras 
impostas pela distância física é muito longa. (HARVEY, 2014, p. 73 
[tradução do autor]). 

Para Harvey (2012), em “The Urban Roots of the Financial Crisis”, o 

papel do crescimento absurdo da indústria da construção vem da urbanização 

cada vez maior da sociedade; porém, da mesma forma como muitas vezes 

provou ser uma solução para crises, a mesma tem sido o locus do seu 

desdobramento. Harvey, muitas vezes, cita o caso da Paris do Segundo Império 

(HARVEY, 2003b), onde havia uma profunda crise de superacumulação em 

1848, em que o capital excedente e o trabalho excedente estavam lado a lado 

sem nenhuma possibilidade aparentemente de se engajarem em um processo 

de produção, ou de realizarem um trabalho rentável. Isso resultou em ferozes 

movimentos revolucionários.  

Nesse caso, Luís Bonaparte por via de um golpe de estado, assume 

o poder. Segundo Harvey (2012), o mesmo sabia muito bem que ele não ficaria 

no poder, a menos que colocasse todo o capital excedente e força de trabalho 

em “excesso” de volta ao trabalho. Parte da resposta reside no redesenho e 

reconstrução de Paris, um processo habilmente gerido por Haussmann, com 

resultados que perduram até hoje. (HARVEY, 2012). 

Em "O 18 de Brumário de Luís Bonaparte", Marx já passa a analisar 

a existência ou não de certa autonomia da chamada “máquina do Estado”. Nesta 

obra, é feito um enfoque do Estado francês a partir do golpe de Estado de 

Bonaparte, sobrinho, como um momento importante no processo de crise do 

Estado burguês francês e que este é visto como uma paródia da revolução 

anterior, uma Revolução Burguesa, produto de uma crise, que se deu nos níveis: 
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econômico, social e político. Conclui que, ao contrário do que pensava Victor 

Hugo, o golpe de Estado, não era um “ato de força de um indivíduo” e sim produto 

específico da luta de classes. 

Assim, temos a questão da abdicação e da autonomia postas, pois 

Marx compreende que, em uma conjuntura política específica e contingente, o 

Estado pode se autonomizar com relação às classes, levando inclusive há uma 

consolidação da "máquina do Estado” em relação à sociedade burguesa. Essa 

autonomia, no entanto, não é levada ao seu limite, e o ator individual que exerce 

o poder “autonomamente”, no caso Luís Bonaparte, acaba por agir em favor da 

burguesia ou de uma fração dela, como podemos ver neste fragmento de O 18 

de Brumário, no qual Marx mostra alguns do setores ou frações da burguesia 

que apoiaram o golpe 

Já indiquei anteriormente que, no momento em que Fould ingressou 
para o ministério, o segmento da burguesia comercial que possuíra a 
parte do leão no domínio de Luís Filipe se tornara bonapartista, ou seja, 
que a aristocracia financeira se tornara bonapartista. Fould não 
representava só o interesse de Bonaparte na bolsa de valores, mas ao 
mesmo tempo o interesse da bolsa junto a Bonaparte. A descrição mais 
contundente da posição assumida pela aristocracia financeira consta 
de uma citação do seu órgão europeu, o Economist, de Londres. No 
seu número de 1º de fevereiro de 1851, ele reporta de Paris: Agora nos 
vem de todos os lados a constatação de que a França pede, antes de 
tudo, tranquilidade. O presidente declara isso na sua mensagem à 
Assembleia Legislativa e é repercutido das tribunas nacionais, 
reafirmado pelos jornais, proclamado do púlpito, e é demonstrado pela 
sensibilidade dos títulos públicos diante da menor perspectiva de 
perturbação e pela estabilidade deles sempre que o Poder Executivo 
sai vitorioso. (MARX, 2011b, p. 121). 

O mesmo jornal (Economist) que representava os interesses da City 

londrina no dia 29 de novembro, declara no seu próprio nome: “Em todas as 

bolsas de valores da Europa, o presidente passou a ser reconhecido como a 

sentinela da ordem”. Marx ainda explica o que/e quem essa Aristocracia 

Financeira representava 

Não se deve entender aqui por aristocracia financeira somente as 
grandes instituições de crédito e os grandes especuladores de títulos 
públicos, em relação aos quais se compreende imediatamente que o 
seu interesse coincide com o interesse do poder estatal. Todo o 
moderno negócio com dinheiro e toda a economia bancária estão 
intimamente entretecidos com o crédito público. Uma parte do capital 
ativo necessariamente é investido em títulos públicos facilmente 
resgatáveis e emprestado a juros. Os seus depósitos, o capital 
disponibilizado entre eles e distribuído por eles entre comerciantes e 
industriais, flui em parte dos dividendos dos detentores de fundos 
públicos. (MARX, 2011b, p. 121). 
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As coisas não mudaram muito daquele tempo para cá, e o próprio 

Marx aponta que, em todas as épocas, a estabilidade do poder estatal equivalia 

a algo como “Moisés e os profetas” para todo o mercado do dinheiro e para os 

homens de mercado, como seria diferente naquele tempo. Embasado nessa 

observação, Marx propõe, pela primeira vez, a tese de que o proletariado não 

deve assumir o velho aparato estatal, mas desmantelá-lo. 

Alguns autores ligam esse fenômeno ao período de ascensão da 

modernidade. W. Benjamin, na introdução do livro “As Passagens”, em sua 

exposição sobre “Paris, Capital do Século XIX”, trata de uma Paris que tem em 

seu coração social a emergência de uma nova fisionomia – a metrópole – no 

século XIX, onde se iniciava seu processo de formação, sobretudo na construção 

de numerosas linhas férreas, modificando-se o “físico” da cidade parisiense, 

principalmente com o advento da arquitetura moderna em sua emancipação. 

Essas transformações seriam a raiz para se entender a origem, o significado e a 

formação das futuras cidades metropolitanas. (NASCIMENTO, 2014). 

Voltando a Harvey (2012), o mesmo reflete que o Estado promoveu 

uma onda de suburbanização (urban sprawl) subsidiada que tomou conta dos 

Estados Unidos depois de 1945. Esse foi um elemento crucial na garantia de que 

os Estados Unidos (e no resto do mundo capitalista, que naquela época, 

dependia dos EUA como a locomotiva da acumulação de capital) não cairiam de 

volta nas condições de recessão que os havia atormentado desde os anos de 

1930. A indústria da construção tinha praticamente se congelado quase que 

completamente nos anos 30, somada a elevadas taxas de desemprego. Foi 

precisamente para combater isso, que a reforma do financiamento de hipoteca 

foi promulgada em 1934, mas realmente não ganha força até depois de 1945. 

(HARVEY, 2012). E o que dizer da criação do Programa Minha Casa Minha Vida 

em 2009, no Brasil, absorvendo, em parte, os efeitos da crise mundial daquele 

ano, ou da criação do BNH no passado. 

Chama-se a atenção para o fato de que nas metrópoles obras de 

mobilidade e de moradia são usadas como álibi para um milionário movimento 

de construção que, contudo, ignora os interesses e as reais necessidades da 

população. Sobre esse papel dos grandes negócios da produção do espaço 
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urbano no processo de acumulação ampliada do capital, via produção de capital 

fixo dentro do fenômeno da globalização neoliberal, Maricato avulta  

As cidades ocupam um papel importante no processo de acumulação 
no capitalismo globalizado, do qual, por ocasiões dos meganegócios, 
o espaço urbano, as obras de infraestrutura e as edificações 
constituem parte essencial. [...] Desregulamentação, flexibilização e 
privatização são práticas que acompanharam a reestruturação das 
cidades no intuito de abrir espaço para os capitais imobiliários e de 
infraestrutura e serviços. (Maricato, 2014, p. 19). 

Harvey (2012) explica que na medida em que houve uma notável 

saída da crise de 2008 por parte da China, associada há um boom nos negócios 

ligados à habitação e à propriedade, juntamente com uma enorme onda de 

investimentos em infraestrutura financiados por dívida, a mesma toma um papel 

de liderança, nesse sentido, não apenas por estimular o seu mercado interno - 

enxugando o desemprego nas indústrias de exportação, mas também por 

estimular as economias mais integradas ao seu comércio, como a Austrália com 

suas matérias-primas e a Alemanha com suas exportações ferroviárias de alta 

velocidade, onde podemos acrescentar o Brasil com suas exportações para a 

mesma. 

No livro “O Brasil em evidência: a utopia do desenvolvimento”, o ex-

governador do estado de Pernambuco e candidato à presidência da república – 

Eduardo Campos – fala das últimas décadas do século XX e do 

desmantelamento do Estado e da falta de impulso para o crescimento econômico 

no Brasil, e em especial no Nordeste, e a saída da longa crise vivida pelo país. 

O mesmo destaca a recente retomada do crescimento e das políticas 

impulsionadoras desse processo, e diz:  

Note-se que a recente retomada do crescimento se deu, justamente, 
em função de um conjunto de políticas públicas direcionadas à 
elevação da renda dos mais pobres e à implementação de políticas de 
desenvolvimento voltadas para o fortalecimento da infraestrutura, o 
aumento do nível de investimento em grandes projetos e a geração de 
emprego (CAMPOS, 2012, p. 12). 

Keynes (1996) ilustra, ironicamente, sua teoria de uma política 

econômica anticíclica do "deficit spending” (déficit orçamentário) quando afirma 

que ao Estado cumpre erguer pirâmides para criar "empregos"45.  Embora a 

                                                           
45 O combate ao desemprego mediante a ampliação de obras públicas só aparece na obra de 

Keynes de forma sistemática a partir de 1929 no panfleto “Can Lloyd George do it?”, escrito com 
Hubert Honderson. E isso pouco o diferencia de Pigou ou Viner e muitos outros economistas 
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política keynesiana das intervenções estatais tenha sido “oficialmente” sepultada 

e substituída pelo consenso neoliberal entre os economistas, é curioso notar que 

essa máxima ainda está bem presente nos dias de hoje, e foi um dos vetores de 

sustentação do Brasil diante da crise de 2008/2009. 

Francisco de Oliveira, em seu clássico “Elegia para uma re(li)gião”, atenta para 

o papel da teoria do “deficit spending" de Keynes afirmando  

A verdadeira revolução copernicana sobre o Estado no capitalismo 
monopolista foi anunciada, na verdade, por John Maynard Keynes, em 
seu clássico ‘Teoria geral do emprego, do juro e da moeda’ [...] a teoria 
do deficit spending keynesiana é um anúncio de que, no capitalismo 
monopolista, o Estado tem de ser necessariamente parte ativa da 
reprodução do capital, abandonando a postura dos seus antecessores 
neoclássicos e marginalistas, de um Estado laissez-faire. A teoria do 
deficit spending é a explicação de que o Tesouro Público tem que ser 
colocado como pressuposto geral de toda atividade econômica, sem o 
que a economia capitalista ver-se-ia a braços com crises cíclicas da 
maior gravidade, exatamente porque o forte processo de centralização 
do capital ampliaria, ao invés de reduzir, a anarquia do sistema, dessa 
vez em proporções catastróficas. (OLIVEIRA, 2008, p. 234). 

Temos como exemplo o papel anticíclico do crédito direcionado usado 

nos empréstimos do BNDES (infraestrutura) e nos empréstimos habitacionais 

(CAIXA) como forma de arrefecer os efeitos da crise. Segundo Paula, Oreiro & 

Basilio (2013), o comportamento dos bancos públicos (principalmente os 

“gigantes” federais, BNDES, Banco do Brasil e CEF) no mercado de crédito 

cresceu sobremaneira a partir de setembro de 2008, passando seu total de 

crédito de 12,8% do PIB nesse mês para 18,0% em setembro de 2009, um 

acréscimo de mais de 5,0% do PIB em apenas 12 meses. Houve uma política 

deliberada por parte do governo federal brasileiro no sentido de que os bancos 

públicos federais tivessem um papel anticíclico perante o contágio da crise 

internacional. 

Destaca-se aqui uma contradição, pois se assiste a uma elevação da 

rentabilidade, ou das taxas de retorno dos capitais, gerando uma enorme 

solvabilidade e liquidez dos setores privados, enquanto o próprio fundo público 

dá visíveis mostras de exaustão como padrão privilegiado da forma de expansão 

                                                           
ortodoxos, que também advogaram programas de obras públicas como forma de enfrentar o 
desemprego. Mas Keynes os crítica sobre a inconsistência entre seus fundamentos teóricos, de 
um lado, e suas recomendações práticas, de outro. (KEYNES, 1996). 
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capitalista desde os fins da II Guerra Mundial (OLIVEIRA, 1988).  Temos como 

exemplo atual a situação da Europa e sua “Crise da Dívida Soberana”. 

E como se analisa neste estudo, o país passa por uma onda de 

investimentos em capital fixo de larga escala e bens de consumo, mas sem um 

projeto nacional integrador de desenvolvimento embasando essas políticas e 

ações, mas, pelo contrário, tudo feito de forma fragmentada e sendo capitaneado 

pelo interesse de investidores (BRUNO et al., 2011; GONÇALVES, 2013). 

Além disso, cabe destacar que a produção do espaço pode ser 

medida, também, pela formação bruta de capital fixo (FBCF)46. De acordo com 

Bruno et al (2011), a partir de 1975, houve um declínio tendencial da parcela do 

lucro bruto macroeconômico destinada à formação bruta de capital fixo 

(FBCF/Lucro), e só observou-se uma tendência ascendente por volta de 2004 

quando a parcela destinada à FBCF interrompe sua trajetória de queda, voltando 

a crescer em 2006, o que explica a melhor performance do crescimento 

econômico dos últimos anos até a crise, e logo depois dela. Também temos o 

crescimento da economia do estado de Pernambuco. (Tabela 12). 

                                                           
46 A formação bruta de capital, ou investimento, resulta da soma algébrica da formação bruta de 

capital fixo e da variação de estoques. Por sua vez, a formação bruta de capital fixo divide-se em 
três grupos: construção, máquinas e equipamentos, e outros. Os setores de construção e 
máquinas e equipamentos possuem indicadores que permitem acompanhar suas trajetórias 
mensais. A atividade da construção é acompanhada pela série, do IBGE, da produção de 
insumos para o setor. No que se refere a máquinas e equipamentos, consideram-se dados 
referentes à produção da indústria, divulgados pelo IBGE, bem como às exportações e 
importações de bens de capital. (Banco Central). 
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Tabela 12 – Formação Bruta de Capital Fixo e Taxa de Investimento (1995-2013)

 
Fonte: Câmara Brasileira da Industria da Construção Civil – CBIC (2013). 

 

Destaca-se que, nas últimas décadas, a produção de instrumentos de 

produção (entre eles capital fixo) se dá, cada vez mais, segundo os ditames do 

regime de reprodução capitalista – hoje financeirizado. Assim, segundo Belluzzo 

(1979)  

[Os instrumentos de produção] na medida em que estão submetidos à 
produção capitalista, passam a ser regulados pelas leis que compelem 
este regime de produção ao alargamento continuado do valor-capital. 
Isto é, a potenciação recorrente da força produtiva do trabalho social 
ao mesmo tempo em que é impulsionada pela introdução de novos 
métodos [inovações aqui estudadas], por sua vez, impulsiona a criação 
de novos valores de uso adequados à expansão do valor-capital. 
(BELLUZZO, 1979, p. 22). 

Esse crescimento na produção de capital fixo se liga à atual 

exacerbação do movimento de financeirização da riqueza, que gerou, em 2007, 

segundo o FMI, um montante de ativos financeiros quase quinze vezes superior 

ao Produto Nacional Bruto de todos os países do mundo.  O movimento de tais 

ativos, em ambiente de ampla desregulamentação, alimentada pela onda 

neoliberal, que correu mundo afora no final do século XX, terminou por desaguar 

numa crise que eclode nos Estados Unidos, em 2008.  De lá para cá, houve uma 

incapacidade de coordenar esforços consistentes para evitar o pior, que fez a 
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crise se prolongar, gerando consequências de maior profundidade47, e uma 

crescente e desesperada tentativa dos Estados-nacionais de conterem seus 

efeitos. 

Marx, em O Capital, ao tratar a circulação simples, já observava o 

papel do Estado moderno como fiador da moeda e garantidor da confiança dos 

produtores – e, atualmente, dos investidores – na mesma, garantindo tanto a 

propriedade privada como o cumprimento dos contratos (BELLUZZO, 2013). 

Assim, tenta-se manter a continuidade da produção e circulação do capital, que, 

muitas vezes, depende da disposição dos capitalistas em arriscarem o seu 

dinheiro – fórmula geral da riqueza – no processo produtivo, o que só pode ser 

feito em contextos econômicos como o do Brasil via financiamento, próprio ou 

de terceiros como o do Estado. 

Sobre essa chamada disposição dos capitalistas de se arriscarem ou 

não no processo de produção, Keynes (1996) assevera que a demanda por bens 

de investimento depende da expectativa de lucro futuro dos empresários, por ele 

cristalizada no conceito de eficiência marginal do capital, e da taxa de juros. Em 

períodos de crescimento, com expectativas otimistas de lucro futuro, os 

investimentos geram mais empregos, maior nível de produto e de renda e, 

portanto, maior nível de consumo e poupança, algo muito próximo do que 

ocorreu no Brasil a partir do primeiro mandato do presidente Lula. 

Esse tipo de ação do Estado brasileiro de apoio financeiro a grandes 

conglomerados empresariais não é de hoje, e não se dá sem críticas. Vigna 

(2013), falando sobre o papel do Estado no apoio ao crescimento das empresas 

“campeãs” nacionais como a Odebrecht, afirma que 

 A partir da década de 1930, sob a liderança de Getúlio Vargas, e 
durante a ditadura militar (1964-1985), a estratégia de 
desenvolvimento econômico autônomo e substituição das importações 

                                                           
47 Aqui podemos ver como nossas políticas econômicas são eivadas de contradições, pois num 

momento em que o aperto monetário leva à moderação geral no ciclo de expansão de crédito 
bancário, o segmento de empréstimos e financiamentos a Estados e municípios vive o período 
de maior exuberância em dez anos, fruto do afrouxamento de seus limites de endividamento, 
mostram as estatísticas divulgadas pelo Banco Central (BC).  “[...] O aumento do endividamento 
dos entes federados é resultado direto de decisões do governo que liberaram os Estados a tomar 
dívida tanto no mercado local quanto externo para tentar impulsionar o investimento.  Esse 
quadro começou a ser desenhado em meados de 2012” Disponível em: 
https://www1.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?page=&cod=934680 
29/11/2013.   Acesso em: 15/01/2014. 
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levou o poder a assumir aquilo que o economista Peter Evans chamou 
de papel de “parteira” na “emergência de novos grupos industriais ou 
expansão daqueles já existentes rumo a novos tipos de produção, mais 
arriscados”. Construção de barragens, estradas, ferrovias, instalações 
petrolíferas, usinas nucleares” [...] “À sombra do Estado, a[s] 
empresa[s] conseguiu[ram] socializar o custo de seu desenvolvimento 
tecnológico: os contribuintes pagam mais caro pelos produtos e 
serviços que o país se recusa a importar. (VIGNA, 2013, s/p). 

Também, para Belluzzo (2009), essa relação entre gasto público e 

propalados projetos de desenvolvimento não é de hoje, e o mesmo reafirma sua 

importância, quando diz  

No Brasil dos anos 1950, 1960 e 1970 havia sinergia – como em 
qualquer outro país – entre o investimento público, comandado pelas 
estatais, e o privado. Muito bem, promovemos a privatização. Mas 
desde o pós-guerra o gasto público é o componente fundamental das 
economias contemporâneas. Essa história de mais Estado, menos 
Estado é mal contada. Tanto nos países desenvolvidos quanto nos 
emergentes, apesar das reformas liberalizantes, o gasto do Estado não 
diminuiu. O volume elevado de investimento público em infraestrutura 
é crucial para formação da taxa de crescimento. (BELLUZZO, 2009, 
s/p). 

Bruno et al (2011) observam que, apesar da maior financeirização da 

economia brasileira expressa na existência, sofisticação e generalização de um 

leque amplo de ativos líquidos e rentáveis que competem com as imobilizações 

de capital exigidas pelas atividades eminentemente produtivas, o país, segundo 

os autores, apresenta uma relação incomum, no período de 2004-2008, pois 

apesar do crescimento da taxa de financeirização - que evolui em correlação 

positiva com a parcela do lucro médio não investida produtivamente -  a parcela 

não investida declina, e a FBCF volta a crescer nesses anos. Assim, apresentam 

como um das principais hipóteses do seu trabalho a proposição de que a 

financeirização na economia brasileira é também muito peculiar, desenvolvendo

‑se sobre a base da renda de juros – rentista - e tendo como eixo o 

endividamento público interno, usado em grande parte na produção de 

infraestrutura para o “desenvolvimento”, inclusive os grandes negócios da 

reestruturação urbano-regional aqui estudados. (BRUNO et al, 2011). 

Quanto à criação e generalização de um leque amplo de ativos 

líquidos e rentáveis que competem com as imobilizações de capital exigidas 

pelas atividades eminentemente produtivas, Harvey, dissertando sobre os 

argumentos de Marx sobre uma suposta “desvalorização do capital” afirma que 

a oferta não cria necessariamente sua própria demanda, e que a potencialidade 
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para crises sempre se esconde na necessidade de, eternamente, superar os 

vários “momentos” ou “fases” na circulação do capital no espaço e no tempo, 

algo visto nesta difusão e generalização de um leque amplo de ativos líquidos e 

rentáveis (LCI, CRIs, Cotas, Ações, Debêntures de Infraestrutura etc.) que 

competem com as imobilizações de capital em grandes obras de infraestrutura 

e imóveis atualmente. (HARVEY, 2013.). Isso faz a ponte entre o fixo e o fluxo. 

Assim, os recursos hoje necessários à modernização de nossa 

infraestrutura para o tão propalado desenvolvimento passam, a contragosto, ou 

não, de muitos capitalistas, a serem concentrados e centralizados por bancos 

públicos, destacando-se o papel dos três principais (para nossa análise no 

Nordeste) a nível nacional o BNDES, CEF48 e o BNB no nível regional, que atuam 

no financiamento de megaprojetos de infraestrutura que se tornaram grandes 

absorvedores de capital sobreacumulado financeiro na fuga das crises de 

superacumulação, sendo que isso representa um comprometimento do Tesouro 

Nacional cada dia maior, e um respectivo endividamento do Estado, pois, nesses 

financiamentos, o capital privado entra sempre com a menor parte, e o capital 

público via tais bancos é que se responsabiliza pelos riscos de malogro dos 

projetos, onde há a transformação da incerteza em risco. 

Sobre as crises de superacumulação, Harvey (2013) explica que 

O argumento da taxa decrescente de lucro de Marx não demostra 
convicentemente que a paixão necessária dos capitalistas pela 
mudança tecnológica produtora de mais-valor, quando associada ao 
imperativo social da ‘acumulação pela acumulação’, produz um 
excedente de capital com relação à oportunidade de empregá-lo. Tal 
estado de superprodução do capital é chamado de ‘superacumulação 
do capital. (HARVEY, 2013, 268). 

Dentre as teorias que embasam esta pesquisa, tem-se a que analisa 

o papel da produção de capital fixo de larga escala49 e bens de consumo de 

grande durabilidade na tentativa de absorver excedentes de capital, que hoje 

                                                           
48 A CEF é o mais importante captador de recursos sob a forma de cadernetas de poupança no 

Brasil – em 2008 esses depósitos representavam 55,9% do total de depósitos captados pelo 
banco (dados do BCB) – que são usados como o principal funding para empréstimos imobiliários. 
Além disto, a CEF opera com recursos do FGTS para financiamento de programas em habitação. 

 
49 Trem de Alta Velocidade -TAV Rio-São Paulo é a obra mais cara do PAC no valor de 34,6 

Bilhões (Bi), depois dela temo s: Usina Hidrelétrica de Belo Monte 19,0 Bi; Usina Hidrelétrica 
de Santo Antônio 8,8 Bi; Usina Hidrelétrica de Jirau 8,7 Bi; Ferrovia Norte-Sul 6,5 Bi; Ferrovia 
Transnordestina 5,4 Bi e Transposição do Rio São Francisco 4,5 Bi. Todas representam 
investimentos do tipo capital fixo de larga escala. 
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circulam o mundo em busca de valorização, principalmente em momentos de 

crise.  Entender que o desenvolvimento dos meios de trabalho em maquinaria 

não é casual e obedecem às intencionalidades do capital e que servem de 

alavancas para a acumulação e, que, quando aparecem no capital em oposição 

ao trabalho, torna-se qualidade do capital, capital fixo. (MARX, 2011). 

Entende-se a produção de capital fixo como uma fuga para frente, no 

sentido de empurrar a crise para um outro momento (FIORI, 1999). Sobre o papel 

do capital fixo e/ou do desenvolvimento da maquinaria, Belluzzo (1979), em 

trabalho intitulado “A transfiguração crítica”, aponta alguns de seus significados 

como: a submissão do trabalhador às suas próprias condições de trabalho como 

capital que adquire uma expressão tecnicamente tangível com o advento da 

maquinaria, quando o instrumento de trabalho se transforma na expressão 

personificada do capital que utiliza o trabalhador como instrumento. Tem-se, 

também, o processo de autonomização da estrutura técnica, onde todos os 

métodos, que nascem dessa base técnica, são métodos de produção de mais-

valia relativa em escala crescente, cuja aplicação continuada torna o trabalho 

imediato cada vez mais redundante. A autonomização da estrutura técnica 

significa, também, que 

[...] o aparecimento destas formas materiais se revela ao nível da 
divisão social do trabalho pelo surgimento de um setor especializado 
na produção dos elementos materiais [entre eles a construção civil], 
que compõem o capital constante, que agora se autonomiza frente ao 
setor destinado à produção de meios de consumo. (BELLUZZO, 1979, 
p. 21-22).  

J.Hirsch (1975), baseou-se em Marx no livro terceiro de O Capital, 

quando trata da economia do emprego de capital constante – que é a parte do 

valor do capital empregada na compra dos meios de produção, dentro de um 

crescimento da concorrência na produção em grande escala, trata dessa 

mudança na estrutura técnica do capital e, a partir disso, começa a desenvolver 

sua hipótese da tendência declinante da taxa de lucro e aponta coerentemente 

a economia de capital constante como umas das causas contrabalançadoras da 

tendência central ao declínio da taxa de lucro (BELLUZZO, 1979; HARVEY, 

2013; 2014). Sobre essa tendência, podemos ver a seguinte citação de Marx  

[...] así como la producción en gran escala se desarrolla por primera 
vez en la forma capitalista, así se desarrollan por un lado la avidez 
furiosa de ganancias, y por el otro la competencia que obliga a una 



   150 
  

producción lo más barata posible de las mercancías, lo que hace 
aparecer a esta economía en el empleo del capital constante como 
peculiar del modo capitalista de producción, y por consiguiente como 
función del capitalista. Si por una parte el modo capitalista de 
producción impulsa hacia el desarrollo de las fuerzas productivas del 
trabajo social, así impulsa, por la otra, hacia la economía en el empleo 
del capital constante. (MARX, 1998, p. 104). 

Belluzzo (1979) afirma que não são os supostos “rendimentos 

decrescentes”, e sim por força do aumento progressivo das escalas de produção, 

do crescimento de sua capacidade técnica de acumulação e de sua 

concentração e força cada vez maiores, que o capital tende a sobrepassar suas 

possibilidades de realização e reprodução ampliadas, levando-o ao estado 

permanente de crise. 

Sobre esse conflito, Belluzzo arremata 

[...] esse conflito consiste em que, “de um lado, o regime capitalista de 
produção tende ao desenvolvimento absoluto das forças produtivas, 
prescindindo do valor e da mais-valia aí implícita e prescindindo, 
também, das condições sócias dentro das quais se desenvolve a 
produção capitalista, enquanto que, por outra parte, tem como objetivo 
a conservação do valor-capital existente, assim como sua máxima 
valorização [...]. Os métodos através dos quais consegue isto incluem 
a diminuição da taxa de lucro [antivalor], a depreciação do capital 
existente [destruição criativa] e o desenvolvimento das forças 
produtivas do trabalho [inovações] á custas das forças produtivas já 
produzidas. (BELLUZZO, 1979, p. 25, grifos do autor).  

O que Belluzzo não trata é do papel do Estado nesse processo, e 

dentro desses métodos, algo que vai ser lembrado já por Oliveira (1988) em sua 

teoria do antivalor, onde o mesmo lembra que uma consequência disso são as 

políticas originalmente anticíclicas de teorização keynesiana, que se constituem 

em um padrão de financiamento público da economia capitalista. 

Complementa-se com Rosdolsky que, falando sobre o ciclo do capital 

adicional ou o processo de reprodução do capital, afirma que “[...] a força de 

trabalho se defronta com condições objetivas de produção que ela mesma criou 

e que assumem a forma de capital, de modo que o processo de realização do 

trabalho se converte simultaneamente no processo de desrealização”. 

(ROSDOLSKY, 2001, p. 219). 

Harvey (2005), tentando formular uma teoria geográfica e histórica do 

capitalismo e de sua expansão, lembra que “ondas inovadoras” – que autores 

influenciados por Schumpeter consideram fundamentais para a absorção dos 
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excedentes de capital e de força de trabalho ao longo do tempo – tinham tudo a 

ver com a transformação do espaço, como no caso das ferrovias e os navios a 

vapor, a indústria automobilística, as telecomunicações etc.  

Hoje, podemos relacionar, de certa forma, isso com a difusão de toda 

sorte de espaços espetaculares, modernos, inovadores e “sustentáveis” para a 

realização de megaeventos, como no caso do primeiro sistema de geração solar 

fotovoltaico do estado de Pernambuco, que foi inaugurado na Itaipava Arena 

Pernambuco. 

Fato interessante sobre o papel da inovação e do conhecimento na 

produção é que, nos Grundisse, Marx (2011) evoca a possibilidade de um 

capitalismo pós-industrial baseado em formas altamente socializadas do 

conhecimento: “o desenvolvimento do capital fixo indica até que grau o saber 

social geral, o conhecimento, tornou-se força produtiva imediata e, 

consequentemente, até que ponto as condições do processo vital da sociedade 

passaram sob o controle do intellect geral”. (MARX, 2011, p. 582).  

Atualmente, temos a ação de certa expertise internacional, 

representada por consultores de renome internacional, em sua posição 

dominante no mercado relativo à produção de megaeventos e gerenciamento de 

cidades, como os consultores urbanos catalães. (SÁNCHEZ, 2011). 

Santos & Silveira (2001) já apontam para o papel dos acréscimos de 

ciência e tecnologia ao território. “[...] Os mencionados acréscimos de ciência, 

tecnologia e informação ao território são, ao mesmo tempo, produto e condição 

para o desenvolvimento de um trabalho material e de um trabalho intelectual, 

este tornado indispensável, já que antecede a produção”. (SANTOS & 

SILVEIRA, 2001, p. 101). 

Fernandes (2001) lembra que David Harvey, já nos anos oitenta, 

oferecia uma boa leitura para a compreensão da configuração territorial da, então 

atual, crise capitalista, e a especificidade da mesma com seus novos arranjos 

institucionais para organizar a relação capital-trabalho, como também o papel da 

chamada “solução espacial” nos tempos de crise do sistema, destacando as 

possibilidades de análise das mesmas  
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[...] se a preocupação é entender a configuração territorial da crise ora 
em curso, é necessário compreender a especificidade desta crise, as 
atividades que estariam chegando ao topo da hierarquia econômica, 
quais os arranjos institucionais e espaciais provocados por estas 
alterações. E ainda, a repercussão em termos de gestão urbana que 
se poderia depreender dos processos. Harvey (1982, 1985 e 1989) 
oferecia ainda nos anos 80 boas indicações para tais questões. No seu 
entender, tanto quanto a intensificação da exploração do trabalho e o 
emprego de tecnologias “superiores”, a busca de um ajuste ou solução 
espacial (spatial fix) é um dos recursos de que a empresa faz uso não 
só para expandir mercados, mas também para defender seus ativos 
das crises inerentes ao processo de valorização do capital. 
(FERNANDES, 2001, p. 28). 

Portanto, podemos inferir que essas ondas inovadoras ou métodos de 

produção de mais-valia relativa em escala crescente ligadas ao desenvolvimento 

dos meios de trabalho em maquinaria (BELLUZZO, 1979) estão ligadas, por sua 

vez, à produção do espaço, funcionando como uma solução espacial, em que o 

capital remove os limites externos à sua expansão.  

Complementando isso, Harvey (2013), analisando os textos de Marx 

quanto a sua definição de capital fixo, aponta que a mesma é bem distinta das 

dos economistas clássicos, pois Marx considerava o capital como “valor em 

movimento”, assim, o capital fixo deve ser também considerado. Daí, decorre 

que a circulação do capital fixo não pode ser considerada autônoma dos efeitos 

úteis deste no processo de produção. Pois, como diz Santos (2002), a produção 

de sistemas de objetos e sistemas de ações é permeada por intencionalidades. 

Presume-se daí que a sua produção e circulação via as inovações citadas não 

podem ser dissociadas.  

Também sobre esse papel adquirido pelo capital fixo e suas relações 

com o trabalho, o capital financeiro e as grandes empresas globais na produção 

do território brasileiro estudados neste trabalho, Santos & Silveira afirmam 

As firmas e bancos globais, verdadeiras redes, estimulam a 
permanente renovação dos sistemas de engenharia, a partir da 
alocação de capitais sob a forma de créditos e empréstimos de 
diversas espécies. Essas novas próteses são veículos de fluxos 
multidirecionais, cuja a escala se alarga até tornar-se global. Por meio 
desses fluxos, mobilizam-se capitais e cumprem o desígnio da sua 
criação. A equação entre capital e emprego torna-se, progressiva ou 
brutalmente, desfavorável a este último. (SANTOS & SILVEIRA, 2001, 
p. 102). 

Um exemplo paradigmático dessa permanente renovação dos 

sistemas de engenharia a qual o lugares estão sendo chamados para se 

colocarem num cenário de competição global citada por Santos, é o dos 
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processos de renovação, refuncionalização urbana vividos pelas cidades no 

mundo afora com destaque para as cidades sedes de megaeventos, pois para 

Ermínia Maricato projetos como a renovação das docas de Londres e o museu 

Guggenheim em Bilbao são alguns dos incontáveis exemplos de renovações 

urbanas realizadas segundo essa receita de “urbanismo do espetáculo”, onde o 

aspecto central é que, em todas elas, foi fenomenal o comprometimento de 

recursos públicos, onde justificavam-se que essas obras, verdadeiras minas de 

ouro para o mercado imobiliário e da construção civil, eram necessárias à “nova 

competitividade global”. (MARICATO, 2014). 

Tem-se, também, a ligação dos megaeventos com a profusão de 

obras públicas de larga escala, que são verdadeiros sumidouros de capital. 

Maricato (2014) mostra que o que ajuda a transformar os megaeventos em minas 

de ouro são as obras que alavancam. Essas exigidas pelos órgãos 

organizadores em comum acordo com os governos hospedeiros, alimentam os 

mercados da construção civil, fundiário e imobiliário em que a valorização 

fundiária é espetacular, gerando disputas locais ferozes entre os agentes 

produtores do espaço. 

Nas metrópoles de países em desenvolvimento, o “tsunami de 

capitais” envolvidos aprofunda a dinâmica estrutural de desigualdade urbana e 

segregação socioeconômica. Assim, cria-se um espaço fragmentado, 

homogeneizado e hierarquizado (LEFEBVRE, 1999), onde conjuntamente com 

estádios, ginásios ou pavilhões, estruturam-se empreendimentos comerciais e 

bairros de negócios e são construídas importantes vias de acesso que 

interessam especialmente aos organizadores e raramente são prioritárias para 

a cidade. (MARICATO, 2014). 

Outra perspectiva importante para a nossa argumentação é a forma 

de criação de capital fixo.  Para Marx, as condições necessárias para isso são a 

existência de população e produção excedentes – que, no caso de capital fixo 

de larga escala e longa duração e indiretamente ligado à produção como os 

casos estudados aqui, devem ser ainda maiores.  Assim, podemos lembrar a 

situação atual dos países emergentes como China, Brasil e México entre outros.  
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Harvey argumenta que um dos principais mecanismos de geração das 

precondições necessárias para a formação do capital fixo é a superacumulação 

que surge no capitalismo de forma mais periódica, resultado da sanha capitalista 

de acumular por acumular, que envolve a criação de capital não empregado em 

um polo e uma população de trabalhadores desempregados em outro.  E assim 

baseado no insight teórico de Marx, o mesmo arremata 

Os excedentes da força de trabalho, das mercadorias, da capacidade 
produtiva e do capital monetário são potencialmente conversíveis em 
capital fixo. [...] Ele [Marx] diz na verdade, que as contradições da 
acumulação produzem as precondições necessárias para a formação 
do capital fixo em uma base periódica. (HARVEY, 2013, p. 298). 

Ligado a essas contradições da acumulação, Rosdolsky (2001), 

analisando e “debatendo” com Marx, os esquemas de reprodução do capital – 

neste ponto a reprodução ampliada - e sua ligação com o processo de 

valorização e de como as situações de equilíbrio no capitalismo se impõem 

contra perturbações constantes, escreve  

Como as ‘proporções para o intercâmbio dos capitais’ estão 
determinadas pela ‘relação entre o trabalho necessário e o mais-
trabalho’, e como esta relação depende do desenvolvimento das forças 
produtivas, toda ‘revolução nas forças produtivas’ deve modificar as 
proporções do intercâmbio mencionadas. ‘Se à revelia disso, a 
produção segue adiante indiferentemente [pois o ilimitado impulso 
expansivo do capital o faz violar seguidamente todas as ‘proporções 
corretas’], no fim das contas terá que manifestar-se um déficit (uma 
magnitude negativa) no intercâmbio, de um lado e do outro.’ Pois ‘o 
obstáculo consiste sempre em que o intercâmbio – e, portanto, também 
a produção – se efetua de tal maneira que a proporção entre mais-
trabalho e o trabalho necessário se mantêm a mesma, o que é igual a 
uma valorização sempre idêntica do capital’. Se a produção é 
impulsionada para mais além deste limite, deve produzir-se em 
determinado momento ‘uma desvalorização geral, ou uma destruição 
de capital’. Portanto, a crise ‘se resolve com a queda real da produção, 
do trabalho vivo, a fim de restaurar a relação correta entre o trabalho 
necessário e o mais-trabalho, sobre a qual, em última instância, tudo 
se baseia. [...] Ambos [os aspectos] estão presentes na essência do 
capital: tanto a desvalorização do capital [...] como o fim dessa 
desvalorização e o restabelecimento das condições para a valorização 
do capital.” (ROSDOLSKY, 2001, p. 278, grifos do autor). 

Assim, numa situação de crise, a união dessas precondições (capital 

não empregado em um polo e uma população de trabalhadores desempregados 

em outro) proporciona essa formação de capital fixo. Pois Marx já havia 

declarado, em O Capital, que “uma crise sempre cria o ponto de partida para 

novos investimentos”. Deve-se destacar que os excedentes não podem (podiam) 

se mover rapidamente de um setor para outro, tipo sair das indústrias de bem de 
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consumo (vestuários, alimentos) e ir para produção de itens de capital fixo 

(portos, rodovias); daí a necessidade de uma crise, que pode estabelecer uma 

nova base material para um próximo ciclo de circulação. (HARVEY, 2013).  

Sobre as oportunidades de grandes negócios advindas com as crises, 

Harvey destaca, dentro de um chamado, pelo mesmo, “primeiro recorte” da teoria 

da formação de crises do capitalismo de K. Marx, que alguns assuntos ficaram 

inacabados, os mesmos foram resultados de insights de Marx que não puderam 

ser maturados, ficando, assim, uma série de questões invocadas por ele que 

carecem de ser melhor consideradas. Dentre essas, algumas estão relacionadas 

a tentativa de análise deste estudo como: (1) o modo de produção, circulação e 

negociação peculiar do capital fixo e as dificuldades que surgem de diferentes 

momentos de circulação (que pode se relacionar ao papel das inovações 

financeiras e de instrumentos como as PPPs); (2) o processo de mudança 

organizacional e estrutural que afeta o grau de centralização e descentralização 

do capital (ligado ao papel da Gestão Corporativa e do Fundo Público [crédito] 

nesse processo); (3) as intervenções do Estado na circulação do capital (leis, 

normas, arranjos político-institucionais); (4) aspectos físicos da circulação de 

mercadorias (o movimento das mercadorias no espaço), com o comércio 

exterior, a formação do “mercado mundial” e toda a estrutura geográfica do 

capitalismo. (HARVEY, 2013).  

Essa estrutura geográfica do sistema capitalista se amplia e tem o uso 

cada vez maior da arquitetura de redes geográficas, como salienta Harvey  

Redes geográficas também devem ser construídas para facilitar os 
fluxos de capital financeiro global conectando as zonas de excedente 
de capital com as regiões de escassez de capital. Aqui, também, há 
uma longa história de inovação na indústria de serviços financeiros e 
nas relações com o Estado e entre Estados. O principal objetivo é 
superar qualquer obstrução potencial à livre circulação de capitais em 
todo o mercado mundial. Isso abre a possibilidade de “ajustes 
espaciais” em cascata para o problema da absorção do capital 

excedente. Demasia de capital excedente na Grã‑Bretanha no fim do 

século XIX? Então, envie‑o para os Estados Unidos, a Argentina ou a 

África do Sul, onde pode ser usado com rentabilidade. Capital 

excedente em Taiwan? Então, envie‑o para criar fábricas que 

exploram trabalhadores na China ou no Vietnã. Excedentes de capital 

nos Estados do Golfo em 1970? Então, envie‑os para o México por 

meio dos bancos de investimentos de Nova York. (HARVEY, 2011, p. 
49). 
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Acreditamos, com base no estudo descrito acima, que as últimas 

crises produziram espaço para novos investimentos do tipo especulativos via 

capital financeiro, como a produção de capital fixo (vias expressas, shoppings 

centers, arenas multiuso, condomínios logísticos) e bens de consumo como a 

habitação.  Assim, a produção de capital fixo pode servir de saída para crises de 

superacumulação em curto prazo.  Objetos de longa vida e larga escala 

(hidroelétricas, termoelétricas, rodovias e ferrovias são bons exemplos) vêm 

sendo produzidos em massa em países como o Brasil. Esses se relacionam ao 

que Vainer (2007) chama de grandes projetos de investimento (GPI). 

Santos, sobre isso, afirma que 

[...] uma divisão territorial do trabalho globalizada exige uma trama 
densa e complexa de sistemas de engenharia, o que leva à difusão dos 
capitais fixos e constantes e à circulação veloz dos capitais 
especulativos. [...] o uso do território é marcado, de um lado, por uma 
maior fluidez, com menos fricções e rugosidades e, de outro pela 
fixidez, dada por objetos maciços e grandes [...]. (SANTOS & 
SILVEIRA, 2001, p. 102). 

É oportuno lembrar aqui também da relação entre os processos de 

superacumulação/desvalorização constante do capital (ROSDOLSKY, 2001) 

com a centralização do mesmo analisados por Harvey (2013), e sua relação com 

a produção de capital fixo (equipamentos de uso coletivo; infraestruturas de 

transportes etc.) pelo Estado, e de como alguns grupos econômicos  associados 

muitas vezes na forma de sociedades anônimas (SPEs) – capitais oligopolistas 

- são subsidiados via empréstimos de bancos públicos (fundos públicos), o que 

aumenta, artificialmente, a taxa de lucro que os capitalistas recebem (Oliveira, 

1988), e também libera seus capitais para o processo de circulação. Assim, 

pode-se entender, um pouco, o que representam as PPPs para o conjunto da 

sociedade, e como as SPEs funcionam. A propósito disso, Harvey declara 

[Marx] sugere que uma parte do capital fixo socialmente requerido pode 
ser emprestado a juros aos usuários, de forma física ou monetária. A 
disseminação da forma de organização de sociedades anônimas e o 
advento do “capitalismo financeiro” (que pode desenvolver práticas 
como o arrendamento de equipamentos financiados por bancos etc.) 
podem então ser interpretados como um ajuste organizacional e 
estrutural que compensa a superacumulação, pois parte do capital 
social total agora circula para captar juros em vez de reivindicar toda 
parcela de mais-valor que produz. O capital que circula desta forma é 
relativamente desvalorizado porque recebe menos do que a taxa média 
de lucro. Por isso, a tendência para a superacumulação pode ser 
compensada pelos ajustes organizacionais que aumentam a 
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quantidade de capital relativamente desvalorizado em circulação 
[Project Finance]. (HARVEY, 2013, p. 275). 

Tem-se, assim, a formação dessas organizações de sociedades 

anônimas como as SPEs exigidas nas inúmeras PPPs elaboradas pelo país, que 

estão ligadas ao capital financeiro, que, como diz Harvey, podem ser 

interpretadas como um ajuste organizacional e estrutural para compensar a 

superacumulação. Desse modo, a tendência para a superacumulação pode ser 

compensada pelos ajustes organizacionais que aumentam a quantidade de 

capital relativamente desvalorizado em circulação, algo muito próximo da tese 

do antivalor de Oliveira (1988)50.  

A tese  de  Harvey, que embasa parte deste estudo, intenta provar 

como os processos gerais de produção do espaço são  presas  de  processos  

de  formação  e  resolução  de  crises  de  superacumulação. Para  tanto,  o  

mesmo  utiliza  a  ideia  de  ordenação  espaço-temporal  que  aborda  a absorção 

dos excedentes de capital e trabalho, que são características do processo de 

sobreacumulação,  em  um  dado  tempo (nesse estudo as primeiras décadas do 

Séc. XXI),  em  um  sistema  territorial (o Nordeste e a metrópole de Recife) pelos  

seguintes fatores: deslocamento temporal via investimentos de capital de longo 

prazo  ou  gastos  sociais, para retardar a circulação de valores de capital; 

deslocamentos espaciais por meio da abertura de novos mercados,  novas  

capacidades produtivas e de recursos, sociais e de trabalho (HARVEY, 2003).  

O mesmo prefere a combinação desses dois fatores. Assim, o mesmo 

indica, através da análise dos fluxos de capital dentro dos circuitos do capital, a 

passagem destes fluxos do circuito primário (produção e consumo imediatos) 

para os circuitos secundário (capital fixo e de formação de fundo de consumo) e 

terciário (gastos sociais e de pesquisa e desenvolvimento – P&D), que absorvem 

o capital excedente em investimentos de longa duração. 

No circuito secundário do capital, os fluxos tomam dois caminhos, 

como podemos ver alguns exemplos no estado de Pernambuco: capital fixo 

(produção) – instalações fabris e equipamentos (consumo), entroncamentos 

ferroviários, rodovias e portos etc. - e a produção de fundo de consumo (como a 

                                                           
50 Isso vai ser visto no exemplo da PPP de saneamento da metrópole do Recife com seu sistema de locação 

de ativos da empresa financiada por investimentos públicos para a companhia de saneamento estadual. 
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habitação). O mesmo afirma que são com frequência possíveis usos conjuntos 

(a via expressa pode ser usada para atividades tanto de produção como de 

consumo). Avulta-se aqui que esse circuito é um grande absorvedor de capital e 

trabalho, principalmente em condições de expansão geográfica como a vivida 

pelo Nordeste e, em especial neste trabalho, em Pernambuco (HARVEY, 2003). 

Temos aqui, também, o que Belluzzo (1979) chama de “produção pela 

produção” ligado à autonomização da base técnica, em que o movimento de 

acumulação e reprodução capitalista se transforma definitivamente num 

processo objetivo, livre de limites, a não ser os de natureza do próprio capital. 

Sobre isso, o mesmo afirma 

A produção pela produção encontra agora seu veículo material 
apropriado, consubstanciado numa divisão social do trabalho em que 
o tempo de trabalho social se vincula de modo autônomo à produção 
de meios de produção. Isto significa que a regulação de todo o tempo 
de trabalho social é dada pela dinâmica de transformação do setor de 
meios de produção. E esta dinâmica se exprime pela diminuição 
constante de trabalho vivo ou, sob outro prisma, pela elevação 
continuada da composição orgânica do capital, o que equivale dizer 
pela exacerbação da busca da produção pela produção. (BELLUZZO, 
1979, p. 21-2). 

É interessante destacar que Henri Lefebvre, escrevendo em 1970, já 

destacava essa importante relação de dependência do capitalismo para com a 

produção e consumo do espaço, como ele escreve no seguinte trecho 

[...] o capitalismo parece esgotar-se.  Ele encontrou um novo alento na 
conquista do espaço, em termos triviais na especulação imobiliária, nas 
grandes obras (dentro e fora das cidades), na compra e venda do 
espaço. E isso à escala mundial. [...] A estratégia vai mais longe que a 
simples venda, pedaço por pedaço, do espaço. Ela não só faz o espaço 
entrar na produção da mais-valia; ela visa a uma reorganização 
completa da produção subordinada aos centros de informação e 
decisão.  (LEFEBVRE, 1999, p. 142). 

Por fim, passemos agora para a análise do caso brasileiro de forma a entender 

parte do que foi dito com o caso concreto dos projetos de desenvolvimento ao 

longo das últimas décadas no país. 

 

3.2 Brasil e seu projeto de desenvolvimento ao longo das últimas décadas: 

ganhador ou perdedor?  

 

Existiram nos países periféricos, segundo uma tradição cepalina, 

períodos nos quais os mesmos se alternavam entre um crescimento para dentro 
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seguido de um crescimento para fora. No período do crescimento para fora, 

essas economias apresentavam um aspecto dual: de um lado, um setor 

exportador, de alta rentabilidade; de outro, um setor voltado ao mercado interno, 

de baixa produtividade, satisfazendo apenas em parte as necessidades básicas, 

que dependiam também de elevadas importações onde a alta concentração da 

propriedade era acompanhada de extrema desigualdade na distribuição de 

renda, permitindo às elites um padrão de consumo semelhante ao dos grandes 

centros desenvolvidos. Uma característica importante desse modelo é que o 

principal componente autônomo de demanda era a exportação. Por conseguinte, 

o dinamismo da economia era totalmente subordinado ao exterior e, com isso, a 

uma política cambial, algo que não mudou muito, comparando-se com hoje. 

Podemos identificar algo do tipo no período da política econômica no 

Brasil do século XIX capitaneada por um liberalismo econômico, que formou a 

base ideológica do Segundo Império e da República Velha, momento em que 

surgiram os arranjos político-institucionais ancestrais das atuais parcerias 

público-privadas na construção de ferrovias, relação essa que, como vimos, não 

se deu só no Brasil, mas também na França, Alemanha etc. Em nosso país, esse 

período teve seu colapso com o processo de industrialização puxado pela 

“Revolução” de 30. Como forma de ilustração, já em 1931, o Governo Vargas 

suspendeu o pagamento do serviço da dívida pública externa e adotou o controle 

cambial, como monopólio de compra e venda de divisas estrangeiras no Banco 

do Brasil (GONÇALVES, 2013). 

Analisamos esta passagem com base em um certo pensamento 

keynesiano monetário que confere uma ênfase especial à dominância da esfera 

monetária e financeira sobre a esfera dos bens reais e dos fatores de produção, 

onde o que há de mais escasso em uma economia de mercado que funciona de 

forma mais ou menos regular (isto é, que nem é marcada por uma economia de 

guerra nem por escassez de um bem essencial) é o dinheiro51. Tavares (1999), 

no seu texto “Império, território e dinheiro”, analisa o endividamento externo e a 

periodicidade das “grandes moratórias” brasileiras, e mostra a relação das 

                                                           
51 Tavares (1999) em seu texto “Império, território e dinheiro” afirma que “Uma das medidas de grande 
relevância econômica na República recém-proclamada foi uma grande moratória seguida de uma 
renegociação do reescalonamento da dívida externa (um fuding loan) com os banqueiros ingleses.” 
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mesmas com as disputas político-econômicas entre os chamados “papelistas” e 

os “metalistas” e os rumos que as mesmas dão à determinação do valor e ao 

destino do nosso dinheiro interno em confronto periódico com o dinheiro 

internacional. 

A moeda brasileira, desde sua criação após a Independência 

Nacional, mostrou ter dificuldades em competir com as moedas das economias 

mais avançadas, que já estavam estabelecidas internacionalmente. Assim, a 

alternativa de mudança para outras moedas sempre foi bastante atraente. Pois 

a própria moeda, para atrair investimentos externos, entendendo a mesma como 

um ativo financeiro, deve ter uma boa qualidade, ou seja, uma estabilidade 

interna e externa, que se traduz em um nível de preços e em uma taxa de câmbio 

estáveis ao mesmo tempo. 

É importante aqui lembrar que, entre 1993 e 1995, as 44 economias 

do mundo que tinham hiperinflações como o Brasil (Israel, Argentina, México 

etc.) conseguiram vencê-las, com diversos mecanismos, simplesmente porque, 

na globalização financeira, não se pode operar com moedas não conversíveis 

(DOWBOR, 2014). Em 1997, em artigo intitulado “A real supremacia do dinheiro 

do Plano Real brasileiro”, Fernandes & Novy (1997) afirmavam o verdadeiro 

papel do plano econômico, que criara a nova moeda, lançado meses antes das 

eleições em 1994, representava uma única jogada política que ajudou ao então 

candidato Fernando Henrique Cardoso a se eleger, e fazer cair as taxas de 

inflação e, ainda viabilizar, mais uma vez, a continuidade do sistema de poder 

(POULANTZAS, 1977). Os autores resumem sua avaliação dos primeiros anos 

do Plano Real da seguinte forma 

Em resumo, pode-se dizer que a estabilização significou o viés de 
inserção da sociedade e economia brasileiras no mercado globalizado. 
Não tanto no sentido do comércio de mercadorias, apesar do 
incremento da conta de importados, mas especialmente no que 
concerne à penetração internacional no mercado brasileiro de capitais, 
que, de longe, superou a taxa de crescimento do comércio exterior do 
País. Tirando proveito da política de estabilização, tanto na forma de 
investimentos diretos estrangeiros quanto nas movimentações de 
capital de curto prazo, investidores e principalmente especuladores 
trocam dólar por real, ao mesmo tempo em que contribuem para o 
crescimento considerável e indispensável da reserva monetária. Fica 
evidente que o que foi globalizado foi, acima de tudo, a moeda. Quando 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso esclarece aos seus cidadãos 
(FSP,1996) que os acordos políticos estão sob o imperativo da 
globalização, isso não quer dizer outra coisa senão que o dinheiro 
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"global" impera no País e determina as regras do jogo. (FERNANDES 
& NOVY, 1997, p. 301-302). 

Sempre que o governo começa a financiar sua dívida pública com 

juros altos, de curto prazo e liberalização do mercado financeiro, retoma-se uma 

maciça movimentação financeira em direção aos proprietários de capitais, e uma 

consequente maior centralização do capital, como também uma maior 

acumulação rentista-patrimonial. Desde a estabilidade introduzida com o Plano 

Real que revelou o país para os investidores internacionais – especuladores de 

plantão - como um emerging market, temos a essência da chamada globalização 

penetrando no mesmo, e sua maior abertura para a Internacional do Capital 

Financeiro (GONÇALVES, 2013; FERNANDES & NOVY, 1997; PALHARES, 

2014). 

Bruno et al (2011) destacam que a dívida pública interna foi o principal 

eixo da acumulação rentista‑patrimonial no período 1991‑2008, pois, no período 

pré‑liberalização dos anos 1980, a crise fiscal do Estado brasileiro já se 

articulava com as principais regularidades macroeconômicas que permitiam à 

acumulação financeira desenvolver‑se a partir dos ganhos inflacionários e das 

tendências à estagnação do produto. Mas o próprio ambiente de crise com alta 

inflação ocultava, de certa forma, a funcionalidade do endividamento público 

para a expansão financeira.  

Os autores citados mostram que, segundo dados do Banco Central 

(2009), a razão dívida pública interna líquida/PIB expande‑se numa tendência 

aproximadamente linear, com crescimento médio mensal de cerca de 0,5% entre 

1991‑2009 (ou de 4,8% anual no período pós‑Real). Em consequência, esse 

indicador alcançou 52% do PIB em dezembro de 2009, enquanto, em janeiro de 

1991, representava apenas 17,4%, mostrando a expansão da financeirização da 

economia. (BRUNO et al, 2011). 

Para Bruno et al. (2011), a hipótese quanto ao chamado sistema da 

dívida levado a cabo pelo Estado brasileiro é a de que a financeirização seria um 

processo resultante de condições macroeconômicas específicas, e que implica 

considerar que essa macroestrutura financeira atualmente vigente na economia 

brasileira aprisiona as finanças públicas porque comanda a política monetária e 
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fiscal, formatando‑a segundo as prerrogativas da acumulação rentista 

(BELLUZZO, 2013; CHESNAIS, 2005; MARX, 1996; PAULANI, 2010). 

O argumento principal de governos de todas as escalas e matizes 

políticas e ideológicas é que, “somente” com esse dinheiro, pode-se investir 

pesadamente para a atração de mais investimentos, argumento já visto aqui 

como existente desde os primórdios do Estado moderno, segundo Marx (1996). 

O discurso da falta de poupança do Estado, para investir em seus 

projetos de desenvolvimento, faz parte do sistema da dívida pública (Auditoria 

Cidadã da Dívida, 2013) que, segundo Bruno et al (2011), implica considerar que 

esse/a sistema/macroestrutura financeira atualmente vigente na economia 

brasileira 

(...) aprisiona as finanças públicas porque comanda a política 

monetária e fiscal, formatando‑a segundo as prerrogativas da 

acumulação rentista. Por essa razão, pode‑se considerar de um lado 

a endogeneidade da dívida pública no modelo econômico neoliberal e, 
de outro, a exogeneidade da taxa Selic, uma vez que está se converteu 

em instrumento‑chave da política monetária restritiva inerente à 

financeirização por renda de juros. [...] significa que, contrariamente à 
vulgata acerca de um comportamento supostamente perdulário do 
Estado brasileiro [e sua falta de eficiência e de uma gestão 
corporativa], são os gastos financeiros, permanentemente 
realimentados por altíssimas taxas de juros reais, que respondem pelo 
crescimento da dívida pública interna. (BRUNO et al, 2011, p. 741 

No tocante à economia do país (e da região Nordeste), M. Bruno et al 

(2011) afirmam que o regime de acumulação brasileiro teria assumido um padrão 

típico de finance-led growth, em que as decisões de investimento são 

“comandadas”, prioritariamente, pela norma de rentabilidade real ofertada pelos 

mercados financeiros. Daí a não realização recente de alguns leilões de 

concessões de rodovias federais, aeroportos etc., pois os trechos não eram 

atrativos para as empresas concorrentes, ou o término da ferrovia 

Transnordestina, que também se arrasta no tempo. 

Atente-se para o fato de que, nas economias periféricas como o Brasil, 

o grande problema tem sido a limitada geração de renda e emprego pelo 

mercado, o que leva a uma coexistência com outras formas de produção. Estas 

aparecem como meio de subsistência ou como um substituto da falta de 

dinâmica de mercado já que, para evitar uma fuga de capital, a política monetária 

tem que compensar a falta de qualidade da moeda nacional com um nível de 
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juros expressivamente alto. Mesmo assim, o problema crônico desse tipo de 

economia é a escassez de divisas e um desequilíbrio mais ou menos crônico da 

balança de pagamentos (FRITZ, 2004). 

Apesar disso lembra Tavares (1999)  

A economia brasileira sempre cresceu ‘para dentro’ e ao mesmo tempo 
sempre esteve inserida de forma periférica e dependente na ordem 
econômica internacional. Apesar de ser periférica e dependente – isto 
é, de não contar com a geração de progresso tecnológico próprio, nem 
com dinheiro conversível no mercado mundial – conseguiu obter 
durante mais de cem anos um das maiores taxas de crescimento do 
mundo capitalista. (TAVARES, 1999, p. 456).  

Esse fato apontado por Tavares de que nossa economia conseguiu 

obter durante mais de cem anos um das maiores taxas de crescimento do mundo 

capitalista, e que entre as décadas de 60 e 70 foi uma espécie de China daquele 

momento, fortalecem nosso entendimento de que vivemos sob um modelo de 

acumulação rentista-patrimonial ampliado, pois, apesar de termos fortes 

números quanto ao crescimento econômico, continuamos com sérios problemas 

de desigualdade social, como a sempre constante concentração e centralização 

de capitais e, muitas vezes, como o apoio do Estado na ampliação deste 

processo, via uma modalidade de acumulação por despossessão. (HARVEY, 

2003). 

Há de se destacar que o Brasil foi personagem da história da 

financeirização do capitalismo desde seu começo. Inicialmente, o país constituiu 

parte expressiva da demanda por crédito que ensejou a primeira bolha global de 

ativos do capitalismo financeirizado, consubstanciada na crise das dívidas latino-

americanas da primeira metade dos anos 1980 (FRITZ, 2004). Mais à frente, a 

partir da segunda metade dos anos 1990, tornou-se potência financeira 

emergente, tendo, para tanto, realizado todas as reformas estruturais 

necessárias, da estabilização monetária (Plano Real) à abertura financeira 

incondicional (FERNANDES & NOVY, 1997), da reforma da previdência às 

mudanças na lei de falências. 

Posicionou-se assim como plataforma internacional de valorização 

financeira, ou seja, economia emergente na qual era possível obter 

elevadíssimos ganhos em moeda forte, por vezes, os mais elevados do mundo. 

Na época do câmbio fixo, isso foi possível graças às enormes taxas de juros e, 
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depois da crise de 1999, mais particularmente depois de 2003, graças também 

ao processo recorrente e autorreferenciado de valorização da moeda brasileira, 

alavancado, como não poderia deixar de ser, pelas apostas com derivativos. 

(PAULANI, 2009). 

Deve-se destacar o fato de que o Brasil historicamente tem 

apresentado fragilidades estruturais em sua economia, mas que, no período de 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, essa vulnerabilidade 

externa cresceu drasticamente, devido a algumas ações já apontadas acima. A 

liberalização comercial, financeira e cambial, que foi praticamente generalizada, 

foi um verdadeiro contrassenso em um país onde as divisas estrangeiras tinham 

um custo social elevadíssimo (FIORI, 1999).   O governo FHC criou uma 

armadilha perigosa na medida em que a sobrevalorização do câmbio constituiu-

se, praticamente, no único instrumento de controle da inflação.  

Ademais, a situação agravou-se com uma competitividade 

internacional comprometida por restrições as mais diversas, inclusive, a falta de 

demanda interna que viabilizaria economias de escala e induziria os 

investimentos produtivos como aconteceu anos depois com o seu sucessor Lula 

com sua política baseada em: aumentos reais no salário mínimo; aposentadorias 

rurais e urbanas para não contribuintes da previdência; programas de 

transferência direta de renda para as populações mais pobres; e o aumento do 

crédito bancário.  

Sendo assim, tivemos um grande crescimento da demanda agregada 

(KEYNES, 1996), principalmente por meio do aumento do consumo. E como 

consequência ocorreu o crescimento do mercado, e crescimento do mercado 

traz novos atrativos para investimentos para atender a mercados crescentes, 

como também maior necessidade de provisão de infraestruturas de toda sorte 

(ARAÚJO, 2013). 

Eder Sader citado por Fernandes (2013), denomina o governo a partir 

de Lula de “pós-neoliberal” e afirma que  

“[O governo Lula] optou por uma programa de saída do neoliberalismo 
baseado na aliança do capital produtivo contra o especulativo” (Sader, 
2003, p.  185)  através do “incentivo à pequena e média empresa, ao 
mercado interno de consumo popular, à expansão da produção 
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alimentícia, pelo apoio à reforma agrária, para poder avançar no plano 
social [...]” (SADER, 2003 apud FERNANDES, 2013, p. 21). 

Podemos encontrar sim essas características de reforço no capital 

produtivo com apoio e financiamento de grandes empresas nacionais e 

internacionais do setor produtivo, com destaque, neste trabalho, para as do setor 

da construção civil, mas daí a dizer que houve tal união de um setor contra o 

outro, e suas frações do capital correlatas, ou especular a derrota do setor 

especulativo fica mais complicado e improvável. Pois, como vimos, o papel do 

regime de acumulação financeirizado que é, atualmente, hegemônico conduz a 

uma acumulação rentista-patrimonial estritamente ligada a setores financeiros, 

imobiliários, do agronegócio etc.  

Destaca-se que, ao longo da história, os países de economia 

periférica como o Brasil tiveram seus surtos ou momentos de desenvolvimento 

econômico no momento em que os países centrais e desenvolvidos estavam 

passando por crises econômicas e financeiras, advindas de capitais 

sobreacumulados, guerras por recursos naturais para alavancar e alimentar a 

máquina produtivista (TAVARES, 1999).  

Da mesma forma, temos internamente no país a troca entre regiões 

ganhadoras e perdedoras em períodos de crises, muitas vezes momentânea 

devido às rugosidades – past dependency - e características socioeconômicas 

mais consolidadas de nosso processo de formação socioespacial o qual Milton 

Santos analisou ao trabalhar com o papel do espaço e sua produção no tempo, 

e seus efeitos na construção do presente (SANTOS, 2002; 2007; 2008). 

Em 1992, Celso Furtado, no seu livro “Brasil:  a construção 

interrompida”, procurava refletir e entender sobre o que levou ao país de um 

futuro promissor para um projeto inacabado de desenvolvimento, ou no dizer 

atual de Francisco de Oliveira (2010) um “desenvolvimento às avessas”.  

Entende-se neste trabalho que o desenvolvimento possui relação intrínseca com 

a (re)produção do espaço, que está intimamente ligada com as ações do Estado, 

mas que Estado?  Caberia ao Estado moderno a execução de funções básicas 

para garantir o desenvolvimento e a satisfação das necessidades e anseios da 

população, mas não se vê isso, pelo motivos já explanados anteriormente.  
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Sobre a questão do papel do Estado na resposta aos anseios da 

população e sua relação com o projeto inacabado de desenvolvimento nacional, 

Andreas Novy52, analisando a forma histórica de se fazer política nas últimas 

décadas no Brasil, afirma  

Esperança e desespero estão lado a lado, assim foram os últimos 30 
anos no Brasil; uma montanha russa de sentimentos de esperança e 
desilusão; um aprendizado de dialética prática. Com o processo de 
democratização, muitos brasileiros uniram-se à esperança de uma 
mudança fundamental.   A democratização coincidiu, nos anos 80, com 
a crise da dívida e com a consequente crise do modo de 
desenvolvimento nacionalmente centrado. Com a Constituição Cidadã 
de 1988, resultado de uma assembleia constituinte, o país recebeu 
uma moderna constituição, com elementos de uma democracia 
participativa e social.  Porém, na prática, foram efetivadas, antes de 
tudo, reformas liberais radicais, as quais internacionalizaram o controle 
sobre o dinheiro e a tecnologia (Tavares, 1999).  [...] Celso Furtado viu 
os anos 90 como um momento no qual um projeto nacional, iniciado 
em 1822, teria sido interrompido (Furtado, 1999, p.  26).  
Desapontamento e desilusão retratavam o País. (NOVY, 2009, p. 01). 

Destaca-se que, Novy cita o papel das reformas neoliberais no 

tocante à internacionalização do capital e da tecnologia, gerando uma 

dependência maior do país para com o capital externo, o qual, em sua relação 

com o mercado, enfrenta o desafio atual da globalização econômica junto com a 

Financeirização do capital (CHESNAIS, 1996). Um dos objetivos deste estudo é 

analisar em que contexto socioeconômico os grandes negócios ligados à 

reestruturação metropolitana se realizam, e que condições materiais e históricas 

foram necessárias para sua consecução. 

Destaca-se que a crise da dívida dos anos 80, do século XX, foi crucial para 

barrar o processo de desenvolvimento do país. Nesse período, o país vinha de 

altas taxas de crescimento econômico e já apresentava uma economia 

internacionalizada como afirma Fiori  

[...] o pior choque foi o nosso afastamento do sistema financeiro 
internacional, porque já estávamos internacionalizados 
financeiramente.  Isso nos arrebentou, pois tínhamos um padrão de 
financiamento que, a partir dos anos 70, envolvia pesadamente o 
sistema financeiro privado internacional. Mas, a forma com que 
enfrentamos esse desafio esteve decididamente constrangida pela 
natureza, pela ideologia, pelos interesses e pela estratégia ambígua de 
nossa coalizão desenvolvimentista permanentemente 

                                                           
52 Andreas Novy professor associado da Universidade de Viena para Economia e Negócios 

Professor Visitante na UFPE/PPGEO. E autor do livro “A des-ordem da periferia: 500 anos de 
espaço e poder no Brasil” (2002). 
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esquizofrenizada pelo seu liberal-conservadorismo. (FIORI, 1998, p. 
80). 

Compreende-se, neste estudo, que o  país  sofre as consequências  

de anos de políticas de  cunho  neoliberal  que  prenderam  o  Estado  numa  

verdadeira  “camisa  de  força” montada  pela  ação  conjunta  de  políticas  

neoliberais  e  pelo alto endividamento  externo  como afirma  o  economista 

Wilson  Cano53  em  uma  entrevista,  ao  ressaltar  que muito  do  endividamento  

atual  brasileiro  tem  sua  origem  nas  reformas  neoliberais promovidas  na  

década  de  1990,  e  que  tiveram  continuidade  nos  governos  Lula  e Dilma .  

Como veremos mais à frente, o papel das privatizações é o caminho aberto para 

as concessões e PPPs. Processos como o da internacionalização do capital, os 

diversos acordos internacionais e o encolhimento do Estado nacional via 

privatizações deixaram o Brasil “em uma camisa de força”, aliada a uma política 

econômica atual que favorece aos rentistas e ao capital financeiro, com os juros 

mais altos do mundo e uma política cambial pro especulação (CANO, 2014). 

Nesse contexto, temos, a partir do governo Lula, um governo com 

políticas contraditórias, mas que tem como resultado dessa política um híbrido, 

de difícil caracterização.  Nas próprias palavras de Lula, no momento de sua 

reeleição: “Nunca os ricos ganharam tanto, nunca os pobres melhoraram tanto 

o seu nível de vida” (FERNANDES, 2013, p. 22).  Assim, Sader (2009) pondera 

que qualquer análise unilateral conduz a sérios equívocos, chegando-se ao 

ponto de ser mais fácil dizer o que não é o governo Lula, do que aquilo que ele 

efetivamente é. 

Harvey (2014), em seu livro “Para entender o capital: livros II e III”, 

analisando o neoliberalismo, afirma que os neoliberais, no intento de resolverem 

as contradições do projeto neoliberal, conduzem o capital cada vez mais em 

direção ao seu estado puro, por meio de políticas de austeridade e de uma 

crescente emasculação dos poderes estatais. Daí, a relação com a “camisa de 

força” citada por W. Cano, o que também vimos nas análises de Kurz (1994) e 

Mészáros (2011). 

                                                           
53 Wilson Cano economista e professor aposentado da UNICAMP.  Autor, entre outras obras, de 

Desconcentração Produtiva Regional do Brasil:  1970-2005 (São Paulo:  Unesp, 2008), 
Introdução à Economia (São Paulo: Unesp, 2005) e Soberania e Política Econômica na América 
Latina (São Paulo: Unesp, 1999). 
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A respeito dessa política, Cano afirma  

Joga-se a taxa de juros lá no céu para atrair o capital estrangeiro. Este 
capital vem em dois tipos de aplicação, o investimento direto ou o 
indireto. O investimento direto é o que deveria ir prioritariamente para 
os setores do seu interesse.  [...] O grosso da entrada vem para jogar 
na bolsa e na dívida pública brasileira. (CANO, 2014). 

Isso pode ser ilustrado no gráfico seguinte, que mostra o fluxo líquido 

de capitais externos à procura de valorização, quer seja pela via do Investimento 

Direto Estrangeiro (IDE - participação no capital das empresas sediadas no país 

e os empréstimos intercompanhia) quer pela via da conta de portfólio (aplicações 

em títulos, ações e renda fixa), destaque na série histórica para as 

transformações significativas pós anos 1990, principalmente a partir de 1992, 

como também a partir de 2008 no período da crise do Subprime. 

Gráfico 7 – Fluxo de capitais por categorias

 
Fonte: Mauricio de Souza Sabadini (PALHARES, 2014). 

 

Cano não é o único a pensar assim. Para o economista Luiz Gonzaga 

Belluzzo54, o país está perdendo a guerra para o sistema financeiro  

                                                           
54 Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo economista e professor da Unicamp.  Autor de livros como 

“Os antecedentes da tormenta: origens da crise global” (Unesp; Edições Facamp, 2009) e “O 
capital e   suas metamorfoses” (Unesp, 2013). 
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O governo está perdendo a batalha para o mercado financeiro. 
Perdendo a batalha ideológica e política para o mercado financeiro. 
Porque as pessoas estão convencidas de que é fundamental se ter 
essa liberdade do mercado financeiro e dos bancos. O que é o 
mercado financeiro? É uma espécie de sistema nervoso da economia 
capitalista, porque recebe as informações e as transmite.  [...] É um 
setor macroeconomicamente importante, mas cujo funcionamento está 
voltado para o enriquecimento de suas próprias funções ou dos seus 
participantes. Virou autorreferencial.  [...] As transformações no 
mercado financeiro fizeram com que ele deixasse de fazer a 
intermediação banco/empresa/investimento. Montam produtos que são 
do interesse deles. [Debêntures de infraestrutura, certificados de 
recebíveis imobiliários - CRIs, etc.]  Por que eles resistem à intervenção 
no câmbio?  A volatividade cambial é boa? É péssima para a decisão 
de investimento. Mas para eles é ótimo. (BELLUZZO, 2013). 

Atente-se para o fato de que cada transação financeira é uma 

operação de empréstimo. O mundo das finanças gira ao redor de crédito, de 

transferência de valores que tem como contrapartida a promessa de devolução 

dos mesmos valores acrescidos de juros - capital portador de juros de Marx - ou 

outro tipo análogo de rendimento, como dividendos, aluguéis, arrendamentos, 

pedágios, ingressos etc. Singer (2000) explica esse funcionamento das 

transações financeiras assim 

A transação financeira se caracteriza pelo fato de não envolver 
transferência definitiva de valor, como é o caso de compras e vendas 
de mercadorias. O vendedor transfere ao comprador um bem ou 
serviço em troca duma soma de dinheiro. Feita a transferência, os dois 
participantes estão quites, a transação está completa. A transação 
financeira é diferente, ela se prolonga no tempo, pois só se completa 
no fim do prazo do empréstimo, quando o objeto emprestado é 
devolvido a seu dono. O objeto emprestado pode ser um valor em 
dinheiro ou um bem, como uma moradia, um veículo ou uma máquina, 
ou ainda uma aposta, como é o contrato de seguro [uma concessão de 
serviço]. [...] Os empréstimos em dinheiro tomam comumente a forma 
de títulos financeiros, também chamados de crédito ou de débito. É o 
devedor que geralmente emite o título, sendo que muitos são 
negociáveis. Assim, por exemplo, o governo emite títulos da dívida 
pública, empresas emitem debêntures, consumidores emitem notas 
promissórias. (SINGER, 2000, p. 23, grifos do autor). 

Vale ressaltar que essa citada derrota do país para o sistema 

financeiro não é um “privilégio” só de nossa economia, pois vimos, 

anteriormente, a repercussão desse processo em outros países, inclusive 

Estados-nação desenvolvidos. Para termos uma ideia do crescimento deste 

regime de acumulação com dominância financeira (CHESNAIS, 1998, PAULANI, 

2010) tomemos por base o crescimento exponencial de ativos financeiros55, que 

                                                           
55 “Ativos financeiros são constituídos por contratos de empréstimo e têm como elementos 

essenciais: valor a ser devolvido, prazo de devolução, valor dos juros e [eventualmente] valor da 
garantia real. O valor do ativo financeiro é derivado do rendimento em juros, dividendos, aluguéis 
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transitam nos mercados financeiros na busca de absorver excedente criado na 

produção e, por outro, a criação dos lucros fictícios, tendo como seus principais 

agentes os bancos e os chamados investidores institucionais (fundos de pensão, 

fundos de investimentos, fundos especulativos etc.)56.  

Sobre a evolução da participação destes ativos na economia mundial, 

a título de demostrar seu poder, Sabadini (2014) afirma 

Somente a título de exemplo, o estoque de ativos financeiros no mundo 
foi da ordem de 12 trilhões de dólares em 1980, aumentando para 96 
trilhões de dólares em 1999, e totalizando 209 trilhões de dólares em 
2010; já o PIB mundial, que era de 11,8 trilhões de dólares em 1980, 
passou para 55,9 trilhões de dólares em 2010. O crescimento deste 
volume financeiro pode ser entendido a partir das mudanças históricas 
vividas pelo capitalismo ao longo das últimas décadas, servindo para 
“revitalizar”, mesmo que contraditoriamente, a taxa de lucro capitalista. 
(SABADINI, 2014, p. 95). 

Corroborando, também, esta análise da suposta “camisa de força” do 

Estado brasileiro, Bruno et al (2011), em estudo sobre o padrão diferencial de 

financeirização da economia brasileira e sua relação com regime de acumulação 

e crescimento, afirmam 

O padrão de financeirização vigente na economia brasileira difere do 
observado em países desenvolvidos, onde as taxas de juros são muito 
baixas e parcelas consideráveis da população dispõem de amplo 
acesso a ativos financeiros e, particularmente, aos mercados de 

capitais. No Brasil, a dívida pública interna tornou‑se o principal eixo 

da acumulação rentista‑patrimonial e a base da subordinação das 

finanças públicas às pressões dos mercados financeiros globais. Em 
consequência, a autonomia da política econômica é significativamente 

reduzida e sua formatação e gestão encontram‑se permanentemente 

monitoradas pelas expectativas e racionalidade inerentes à 
revalorização financeira dos capitais. Uma estratégia de aceleração do 
crescimento econômico e de geração de emprego encontra, portanto, 
limites que lhes são estruturais ou endógenos no atual regime de 
crescimento brasileiro. Em contrapartida, a carga tributária tem 
crescido para responder à punção rentista exercida pelos detentores 
de capital e credores do Estado, e não para garantir o financiamento 
necessário dos gastos sociais ou promover o investimento público e 
demais funções que lhes são prerrogativas. Portanto, a financeirização 
reproduz os limites estruturais ao desenvolvimento econômico 
brasileiro. (BRUNO et al, 2011, p. 746).  

Alguns analistas chamam a atual etapa do capitalismo de “regime de 

acumulação com dominância da valorização financeira”. Além de um peso maior 

                                                           
ou renda etc. que o contrato proporciona ao seu detentor. O ativo financeiro não tem outra 
“utilidade” a não ser o rendimento usufruído pelo seu possuidor. Ativo real, porém, é algo que 
satisfaz uma necessidade ou desejo, sendo em geral fruto de trabalho social. São ativos reais os 
bens produzidos pelo trabalho agrícola, industrial, extrativista etc.” (SINGER, 2000, p. 26). 
56 A ação concreta destes será foco de análise do próximo capítulo. 
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na valorização financeira sobre a produtiva, temos uma “nova” lógica que se 

impõe ao processo total de acumulação e reprodução capitalistas.  Essa  nova  

lógica  possui  as  seguintes características:  ela  é  rentista,  quer  dizer  apropria-

se  da  renda  gerada  no  setor produtivo  (e  de  outros  rendimentos  como  

juros [Dívida Pública] e  renda  fundiária);  é  curto  prazista, apesar  de  se  

ariscar  em  projetos  de  larga  escala  e  longo  prazo,  para  prezar  sua liquidez; 

é avessa ao risco, mas sobrevive e se reproduz na instabilidade , porque enseja 

e reproduz a especulação; é  exterior  à  produção,  porque  não  lhe  importam  

as  necessidades  da  atividade produtiva nem a produção de valores de uso em 

si, mas tão somente a valorização de ativos  financeiros e reais (terra,  imóveis,  

equipamentos, infraestruturas)  e  sua  liquidez.  (PAULANI, 2010). 

É necessário, para o bom entendimento deste trabalho, enfatizar essa 

relação e a intercambialidade entre ativos financeiros e reais, pois analisa-se 

aqui a relação dialética entre fixos e fluxos e seu papel na produção do espaço 

(HARVEY, 2014; SANTOS, 2001), que está ligada a esta relação que Singer 

resume como  

Em suma: a riqueza dos indivíduos, empresas e governos compõe-se 
de ativos, que podem ser de duas espécies: reais— bens que são 
produzidos e que têm valor pois sua utilidade suscita uma demanda 
solvável que permite convertê-los em dinheiro e porque o dinheiro pelo 
qual podem ser vendidos é suficiente para cobrir o pagamento de todos 
os trabalhos realizados para sua produção; financeiros — contratos 
que proporcionam aos seus detentores um rendimento previsível 
embora incerto.  

Indivíduos, empresas e governos retêm riqueza sob a forma de ativos 
reais e ativos financeiros. Como partes constitutivas de “carteiras” ou 
“portfólios”, ativos reais e financeiros são intercambiáveis. O tempo 
todo, indivíduos, empresas e governos vendem ativos reais e em troca 
recebem ativos financeiros e por outro lado liquidam ativos financeiros, 
cujos prazos contratuais vencem, e com o dinheiro adquirem novos 
ativos que podem ser reais ou financeiros. (SINGER, 2000, p. 27). 

Atualmente, temos a assunção do capital monetário/financeiro como 

forma dominante e seus agentes principais, sobre a ascensão do mesmo, Paulo 

Nakatani (2000) afirma  

A aceleração do processo de centralização do capital, desde os anos 
80, também, reduz relativamente a necessidade de capitais monetários 
e aumenta a quantidade de dinheiro disponível para o sistema de 
crédito internacional. Expandem-se, então, as atividades dos 
administradores de fundos, dos investidores institucionais, dos fundos 
de pensão, das seguradoras e dos detentores de grandes fortunas. 
Esse capital adiciona-se aos eurodólares e petrodólares acumulados 
nas décadas anteriores. Outra fonte de expansão do capital monetário 
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foi o crescimento dos fundos de pensão, principalmente dos Estado 
Unidos. Esse conjunto de fontes produziu um crescimento sem 
precedentes de capital monetário descolado da acumulação real, que 
busca valorizar-se em uma forma específica do capital portador de 
juros: o capital fictício. Essa forma do capital tem como característica 
fundamental seu comportamento especulativo [JAMESON, 2006; 
HARVEY, 2013] e como objetivo a obtenção de renda sem produção 
de riqueza material; o que o caracteriza como parasitário. (NAKATANI, 
2000, p. 215, grifos do autor). 

No Brasil, vem crescendo de forma rápida, nas últimas duas décadas, 

o papel do capital financeiro na economia do país.  Podemos destacar não só o 

crescimento do crédito, mas também da dívida do Estado em todas as suas 

escalas. Autores como Reynaldo Gonçalves creditam o começo da chamada 

“maré alta” da globalização econômica ao final dos anos 80, do século passado, 

quando se iniciou o processo de significativa liberalização das importações e dos 

fluxos internacionais de capitais. 

Sobre a liberalização financeira, o mesmo destaca 

[...] A liberalização financeira, por seu turno, reduziu as barreiras a 
entrada e saída de capital externo e flexibilizou as restrições relativas 
à composição de carteiras de investimentos por parte dos investidores 
estrangeiros [...] No início dos anos 90 houve liberalização cambial e 
financeira coma criação do mercado de câmbio livre [...] Houve ainda 
inúmeras mudanças na regulamentação no sentido de facilitar a 
entrada de investidores estrangeiros via fundos de investimentos que 
administravam carteira de títulos e valores mobiliários, inclusive ações. 
(GONÇALVES, 2013, p. 51). 

A ideia de uma integração mais acentuada das economias em 

desenvolvimento na economia mundial, por meio de um ingresso importante de 

capitais privados, que favoreceria a recuperação do atraso e o crescimento, foi 

bastante disseminada por organismos multilaterais como uma fórmula mágica 

para o desenvolvimento destes países. Pelo menos até a crise em 1997 dos 

países do Sudeste Asiático, os chamados “Tigres Asiáticos”, essas ideias eram 

incontestáveis (GONÇALVES,2013; PAIVA, 2007). 

O artigo “Desenvolvimento Regional Brasileiro e Políticas Públicas 

Federais no Governo Lula” da economista e professora Tania Bacelar, que faz 

parte do livro publicado em 2013, que fez um balanço sobre os dez anos de 

governos do Partido dos Trabalhadores – PT, e possui diversos artigos de 

pesquisadores e personalidades políticas renomadas de diferentes áreas. 

Bacelar fala sobre as características dos anos que precederam esse governo ou 
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nova coalizão de poder, ou pacto social como Bacelar nomeia. A autora destaca 

alguns pontos fundamentais quando disserta   

Herdeiro de forte desigualdade social e regional, o Brasil fechou o 
século passado com grandes problemas que desaguaram na queda do 
ritmo de crescimento de seu Produto Interno Bruto. Antes desse 
descenso, o país tivera um dos melhores desempenhos econômicos 
do mundo no século XX – era a China atual. Mas os anos 1980 foram 
marcados pela crise da dívida externa e pelo avanço da inflação, e a 
década de 1990 consolidou essa trajetória de dificuldades, com o país 
exibindo taxas muito modestas de crescimento econômico, em meio a 
um ambiente impregnado por ideias liberalizantes. As taxas médias 
haviam caído de um patamar de 10% para 7%, e em seguida para 
pouco mais de 2%. No início da década de 1980 o aumento dos juros 
norte-americanos ampliou a dívida externa, que se metamorfoseou em 
dívida interna pública, e no fim da década de 1990 o Estado brasileiro 
agonizava impactado pela crise interna e pela onda neoliberal que 
envolvia o mundo. (BACELAR, 2013, p. 159). 

No ano de 2002, com a eleição do presidente Luís Inácio Lula da Silva 

“Lula”, houve, para Andreas Novy, no seu primeiro mandato, a dominância de 

interesses liberais parecidos com os que reinavam antes, tendo o Banco Central 

sido dominado pelos interesses do capital financeiro - algo muito próximo ao 

início do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, já por volta do 

segundo mandato, há uma transição para um modelo chamado por alguns 

autores de novo desenvolvimentista (NOVY, 2009, BRESSER-PREREIRA, 

2010) no qual podemos destacar as seguintes características segundo Novy 

Desde 2006, com a posse do novo Ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, de orientação keynesiana, deslocaram-se as relações de 
poder, no interior do Governo, no sentido “desenvolvimentista”57. [...] O 
Ministério da Fazenda apóia, hoje, os esforços desenvolvimentistas 
das políticas sociais, de investimentos e de infra-estrutura. Isso se 
efetua fundamentalmente através de três bancos públicos [...] O 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) tornou-se o núcleo da 
política econômica.  Com a ampliação da infra-estrutura de transporte, 
com a urbanização de favelas e novas hidroelétricas. [...] O 

                                                           
57 Acompanhando as recentes notícias econômicas no país chama-nos a atenção as mudanças ocorridas 
no decorrer da consecução deste trabalho, pois no início do segundo mandato da presidenta Dilma 
Rousseff em 2015, a mesma nomeia como ministro da Fazenda Joaquim Levy, um representante da 
Internacional Financeira, que logo ao assumir reafirmou o compromisso de promover mudanças 
profundas na política econômica. Nas entrelinhas de seu discurso de posse, medidas como o fim dos 
recursos do BNDES a juros baixos para setores selecionados; o fim de benefícios fiscais; a simplificação de 
tributos e o fim da guerra fiscal entre Estados; o realinhamento de preços da gasolina e energia elétrica, 
e até mesmo aumento de impostos. Com o objetivo claro de mudar a política econômica, indo em direção 
à austeridade. Sites como a Bloomberg destacaram que, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, Levy ajudou a abrir caminho para o Brasil ganhar seu primeiro título de grau de investimento 
em 2008, reduzir a dívida pública e pagar a dívida contraída com o Fundo Monetário Internacional (FMI). 
Uma publicação citou que a propensão de Levy em cortar despesas lhe rendeu o apelido de "Edward Mãos 
de Tesoura". 
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crescimento ampliou-se sustentado pela demanda do mercado interno. 
(NOVY, 2009, p. 03-04). 

Ocorreu, também, como alerta Bacelar, um novo padrão de 

crescimento, e a mesma destaca os ganhos sociais advindos deste período de 

governo 

A mudança política promovida pela chegada, em 2003, de Luiz Inácio 
Lula da Silva ao poder e o amplo pacto social por ele construído 
permitiu não somente aproveitar um momento ainda favorável do 
ambiente externo, mas sobretudo retomar a trajetória de crescimento 
do país em novas bases. A experiência mais importante foi a de romper 
com o padrão de crescimento que dominou durante o século XX: 
quanto mais a renda nacional crescia, mais se concentrava. Na 
primeira década do século XXI, o Brasil, num contexto de hiperinflação 
domada, experimentou elevar o ritmo de crescimento da renda de uma 
fatia importante da sociedade: os extratos que vivem com a menor 
renda. Com a ampliação significativa de políticas públicas de 
transferência direta de renda e a promoção da elevação rápida e 
corajosa do salário-mínimo real, em ambiente de inflação baixa, houve 
um aumento do poder de compra de parcela significativa dos 
brasileiros de menor poder aquisitivo. Isso, associado à expansão do 
crédito oferecido a prazos alargados, promoveu um importante 
estímulo ao mercado interno de massa, um potencial adormecido do 
país, posto que não valorizado pelos conservadores. O consumo 
insatisfeito da maioria se revelou e chamou a atenção por se dirigir 
especialmente a bens duráveis de consumo. (BACELAR, 2013, p. 161). 

Mas, como vimos anteriormente com W. Cano e Bruno (et al), nos 

últimos anos, houve um crescimento do endividamento externo, que ganhou 

novas proporções, e vem, cada vez mais, ocupando parte significativa dos 

gastos do governo — que deixa, assim, de investir em outras áreas para 

privilegiar o pagamento de juros. Sobre isso, Bacelar também aponta que este 

padrão de crescimento recente no país tem seu ônus, quando diz “No limiar do 

século XXI [...] impactos desfavoráveis da aplicação do Plano Real na dívida 

pública, na carga tributária, na geração de elevado déficit externo e de uma 

política monetária centrada na adoção de elevadas taxas de juros [...]”. 

(BACELAR, 2013, p. 160). 

O sistema da dívida pública, tal como funciona no capitalismo, 

constitui um mecanismo permanente de transferência da riqueza produzida pelo 

povo para a classe capitalista. É de se destacar que os governantes tornaram-

se aliados diretos dos grandes bancos e colocam ao seu serviço seus poderes 
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e os fundos públicos [dos trabalhadores] (no Brasil FAT [BNDES], FGTS [CEF58] 

são bons exemplos). 

No tocante à origem dessa Dívida Pública nacional, o economista e 

ex-presidente do BNDES Carlos Lessa, em entrevista à revista Carta Capital,  

relaciona-a com a política monetária e as tentativas de controle da inflação nas 

últimas décadas, e o Estado, por meio dos famosos juros altos brasileiros, 

acabou favorecendo o capital rentista e imobiliário.  

[...] criamos uma dívida pública perfeitamente indexada que serviu de 
lastro para converter toda a caixa das empresas, que é o grosso da 
riqueza mobiliária das empresas, em ativos financeiros protegidos da 
inflação. Nós cancelamos o medo da inflação. E se o empresário não 
tem medo da inflação, os preços correm livres. Ele passa a ganhar 
mercantilmente e patrimonialmente. Esta foi a armadilha criada, no 
Regime Militar, por Roberto Campos. Isso criou uma armadilha terrível. 
As empresas tinham total comando sobre os reajustes de preço, sem 
perder nada, porque toda a sua riqueza mobiliária estava indexada. 
(LESSA, 2010). 

O governo, naquele momento, tinha o intuito de liberação das contas 

de capital e da própria economia do país, pois, naquele contexto, já se 

configuravam as pressões internacionais para que as economias periféricas 

assim o fizessem. Sobre isso, Lessa continua  

[...] [Onde] a preocupação inicial do Roberto Campos era encontrar 
uma maneira de fazer com que os bancos de investimento passassem 
a comandar a economia brasileira, subordinando os bancos 
comerciais. O objetivo era tornar possível o financiamento imobiliário. 
Como se imaginava que a reativação da economia passaria 
estrategicamente pela construção civil, era preciso criar instrumentos 
que indexassem pelo menos a caderneta de poupança, pelos menos 
os débitos do BNH. O problema é que os títulos de dívida pública de 
longo prazo também foram indexados, mas foi permitido que bancos 
tivessem reservas desses títulos. Então o banco aluga no atacado a 
dívida pública e reparte a prazos curtos pelo caixa das empresas. 
Chamava-se “mercado dinheiro”. Só que isso permite ao banco ganhar 
diferencial entre as taxas e permite à empresa ter o seu caixa 
defendido da inflação. Ai você vai generalizando a indexação. Todos 
os contratos com mais de um ano ficam indexados. Então veio o 
choque do petróleo. Ao invés de entender isso como uma crise, os 
militares acharam que era a hora de o Brasil dar um salto. Daí surge o 
projeto Brasil Potência. (LESSA, 2010). 

Daí, temos, com o choque do petróleo, duas possíveis saídas, ou o 

Brasil recuava, pois os juros subiram internacionalmente, reduzindo sua  taxa de 

crescimento, ou segurava a taxa de crescimento endividando-se a juros mais 

                                                           
58 Caixa Econômica Federal – CEF. 
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elevados. Daí, a história nos mostra o caminho escolhido. Ainda segundo Lessa 

até então 

[...] os saldos em reservas internacionais brasileiras eram 
espetaculares. Na crise do petróleo, ao invés de apertarmos o cinto, 
nós soltamos a economia para crescer, mas crescer com projeto de ser 
potência. É todo um discurso de euforia que termina com a segunda 
crise do petróleo e com a crise do México. Aí vem a hiperinflação, com 
a economia toda indexada. O mais curioso é que continua indexada, 
um ano e um dia. Todas as tarifas de serviços públicos são indexadas, 
as operações de dívida pública de mais de um ano estão indexadas. 
Eles não tiveram coragem de desmanchar as indexações até hoje. (Op. 
Cit.) 

Como vimos, Bruno et al (2011) destacavam que a dívida pública 

interna foi o principal eixo da acumulação rentista‑patrimonial no período 1991‑

2008. Pois, no período pré‑liberalização dos anos 1980, a crise fiscal do Estado 

brasileiro articulou-se com as principais regularidades macroeconômicas que 

permitiam à acumulação financeira desenvolver‑se a partir dos ganhos 

inflacionários, um verdadeiro banquete para os rentistas, sendo que este 

ambiente de crise com alta inflação ocultava, de certa forma, a funcionalidade do 

endividamento público para a expansão financeira. 

O sistema da dívida pública foi reforçado com a crise que começou 

em 2007-2008 porque as perdas e dívidas dos bancos privados foram 

transformadas em dívida pública. Em grande escala, os governos socializaram 

as perdas dos bancos para que eles pudessem continuar a obter lucros que 

distribuem pelos seus proprietários capitalistas. É de se destacar que os 

governantes tornaram-se aliados diretos dos grandes bancos e colocam ao seu 

serviço os poderes e os fundos públicos (no Brasil FAT, FGTS são bons 

exemplos). Existe um vaivém permanente entre os grandes bancos e os 

governos. O número de ministros da Economia e presidentes de Banco Centrais 

que vêm diretamente de grandes bancos ou que para lá vão quando deixam o 

governo continua a aumentar desde 2008. Basta ver os últimos presidentes do 

Banco Central do Brasil e o atual ministro da Fazenda. 

A respeito do papel do capital financeiro na produção e reestruturação 

das metrópoles, vemos que sua lógica pouco tem a ver com a produção de 

valores de uso para a sociedade, que, cada vez, se torna mais urbanizada, 

vivendo em cidades que passam a se tornar bolsões de pobreza urbana. Sobre 
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isso, Milton Santos (1999), no texto “O chão contra o cifrão”59, crítica a tirania do 

dinheiro e sua relação com o território e a sociedade atual quando afirma  

O subsistema financeiro se apresenta como se fosse o sistema 
econômico e social todo inteiro, revela a sua cegueira quanto ao resto 
da sociedade e desestrutura, ao mesmo tempo, os demais 
subsistemas. É assim que, ruptura após ruptura, brutalidade após 
brutalidade, a uma crise sobrevém outra, sempre mais aguda. O 
dinheiro em estado puro dá as costas à realidade do ambiente em que 
se instala. Ele somente se preocupa com "outros dinheiros", cada 
pedaço das finanças buscando se harmonizar com outro pedaço - 
câmbio, juros, taxa de inflação, a caterva dos déficits e outros símbolos 
contábeis, mas não com os demais setores da vida social. Mas estes 
têm como base a existência real das pessoas sobre territórios reais e 
não apenas uma representação estatística e simbólica da vida, como 
nos comunicados do Ministério da Fazenda e do Banco Central. [...]O 
território é onde vivem, trabalham, sofrem e sonham todos os 
brasileiros. Ele é, também, o repositório final de todas as ações e de 
todas as relações, o lugar geográfico comum dos poucos que sempre 
lucram e dos muitos perdedores renitentes, para quem o dinheiro 
globalizado - aqui denominado "real"- já não é um sonho, mas um 
pesadelo. 

Também é oportuno refletir sobre a relação do endividamento público 

nas diferentes escalas de governo60 e as incertezas presentes nestes grandes 

projetos ou negócios da reestruturação metropolitana, isso somado ao atual 

papel do crescimento das necessidades da população urbana nas cidades 

brasileiras, que acompanha o maior dinamismo de suas economias. Assim, 

temos somado ao novo papel do poder público – ou da gestão urbana 

(corporativa) - que segue o movimento geral do sistema capitalista que consagra 

concentração e centralização, o que Santos (1990) apresenta como os dilemas 

da metrópole corporativa, quando relata algo bem próximo da realidade das 

metrópoles brasileiras contemporâneas, como a do Recife, quando afirma 

Os habitantes urbanos, novos e antigos, reclamam por mais serviços, 

mas os negócios, as atividades econômicas também necessitam das 

chamadas economias de aglomeração, isto é, dos meios gerais de 

produção. O orçamento urbano não cresce com o mesmo ritmo com 

que surgem as novas necessidades. A ideologia do desenvolvimento 

que tanto apreciamos nos anos de 1950, e sobretudo a ideologia do 

                                                           
59 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fol/brasil500/dc_3_8.htm. Acesso em: 20/09/2014 

 
60 Por se tratar de uma república federativa bastante peculiar, contamos com instâncias de poder 

público no plano federal, estadual e municipal. Com isso, segue-se que tanto a União como os 
estados e os municípios podem lançar títulos de suas respectivas dívidas públicas. Além disso, 
as empresas estatais desses três níveis da Administração Pública também podem gerar 
obrigações financeiras - operação que se caracterizaria, em última instância, como dívida 
pública. Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/Pontos-sobre-a-divida-
publica/28624 . Acesso: 29 fev. 2014. 
 

http://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/Pontos-sobre-a-divida-publica/28624
http://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/Pontos-sobre-a-divida-publica/28624
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crescimento reinante desde fins dos anos 60 ajudam a criar o que 

podemos chamar de metrópole corporativa, muito mais preocupada 

com a eliminação das já mencionadas deseconomias urbanas do que 

com a produção de serviços sociais e com o bem-estar coletivo. 

(SANTOS, 1990, p. 104). 

A situação dos Estados e Municípios fica ainda mais agravada diante 

da, já citada, contínua transferência de atribuições que, antes, eram assumidas 

pela União a partir da Constituição de 1988, ao mesmo tempo em que as receitas 

tributárias são fortemente concentradas na esfera federal para cumprir 

superávits primários para Internacional do Capital Financeiro.  

O endividamento é o principal entrave ao atendimento imediato dos 

direitos reivindicados por milhões de brasileiros (as), objeto das diversas 

manifestações populares ocorridas durante o mês de junho de 2013. Em 

centenas de cidades de nosso País, o povo foi às ruas reivindicando melhoria 

dos serviços de saúde, educação, transporte, segurança, dentre outros ligados 

à produção e ao funcionamento de nossas cidades. Isso sem falar que essa 

dívida pública entrava também qualquer iniciativa de desenvolvimento regional 

e nacional integrado, pois os entes federados para pagarem suas contas e 

atenderem, ao mesmo tempo, às demandas da população e das diversas frações 

de capital localizadas em seu território se envolvem numa verdadeira batalha 

uns contra os outros, o que Milton Santos (2002)  chamou de “Guerra do 

Lugares”, onde temos  disputa por investimentos externos e internos, 

financiamentos e empréstimos, ou até por royalties do celebrado Pré-Sal. 

Sobre a acumulação de dívidas contraídas sucessivamente pelo 

governo com novos empréstimos para fazer face a novos gastos extraordinários, 

temos no Brasil um processo de endividamento, que compreende todas as 

escalas de gestão.  Megaeventos como a Copa do Mundo fazem crescer essa 

dívida, como o exemplo das cidades-sede onde o financiamento de obras 

previstas para a Copa do Mundo aumentou, em média, em 30% o endividamento 

de oito cidades-sede do Mundial. As prefeituras desses municípios contraíram 

R$ 3,7 bilhões em empréstimos com a União e bancos públicos, como o BNDES. 
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Essas mesmas cidades já deviam cerca de R$ 12,2 bilhões referentes a 

financiamentos antigos61. 

Destaca-se aqui o real valor e objetivo dado à produção de nossas 

cidades e perseguido pelos agentes hegemônicos. Harvey entende que o 

ambiente construído, por ser um vasto campo de meios coletivos de produção e 

consumo, absorve crescentes quantidades de capital na sua construção e 

manutenção. (HARVEY, 2011). 

Como exemplo dessa imposição de interesses de amplos setores 

capitalistas, temos as ações do Estado brasileiro na criação e reconfiguração do 

sistema de provimento e financiamento de habitações nacional. Para Botelho 

(2007), existiu no Brasil um forte rearranjo institucional em meados dos anos 80, 

com o fim do Banco Nacional da Habitação (BNH), rearranjo esse, que culminou 

com a promulgação do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), em 1997, 

introduzindo a nova forma de captação de recursos para o setor imobiliário. Há 

de se destacar que tudo isso ocorre no contexto de desregulamentação estatal, 

ajuste estrutural e de reformas liberalizantes da década de 90, do século XX. E 

que, com isso, ocorreu a transferência para o “mercado” de grande parte da 

responsabilidade da provisão e financiamento habitacional. 

No tocante aos ajustes estruturais, Harvey afirma 

[...]as instituições internacionais e ambulantes de crédito continuam a 

sugar, como sanguessugas, a maior quantidade que podem do sangue 

de todos os povos do mundo – independentemente de quão pobres 

sejam – por meio dos chamados programas de “ajuste estrutural” e 

toda sorte de outros esquemas (como a repentina duplicação das taxas 

de nossos cartões de crédito). (HARVEY, 2011. p. 08). 

A respeito da criação do SFI e seu papel para a indução do 

crescimento do mercado imobiliário no país e sua ligação com o mercado de 

capitais, Maricato destaca 

A busca de uma alternativa, pelo empresariado, para o financiamento 

da produção e para o crédito imobiliário levou à aprovação do SFI 

(Sistema Financeiro Imobiliário) em 1997, no Congresso Nacional (Lei 

9.514/97). A proposta buscava fazer uma ponte entre mercado de 

capitais e o mercado imobiliário. Não faltaram ‘ideias fora do lugar” por 

                                                           
61 Disponível em: http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/11/27/obras-

prometidas-para-acopa-aumentam-em-30-endividamento-de-sedes.htm 27/11/2013. Acesso: 24 
fev. 2014. 
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parte de empresários que se inspiravam no modelo americano, em 

franca expansão naquele momento, ignorando as características 

patrimonialistas do mercado brasileiro. (MARICATO, 2011, p. 62). 

Isso leva à dimensão do papel do mercado imobiliário hoje, pois 

entende-se que esse é considerado o lugar econômico da valorização de capitais 

que agem sobre a cidade e seus objetos na busca permanente e crescente de 

sua valorização. Desta forma, é necessário se pensar como se deu a formação 

de redes de negócios, investimentos e novos capitais ligados à produção do 

espaço urbano. Sobre esse processo, Melazzo (2013) oferece algumas pistas 

como as seguintes ações 

[...] ampliação do crédito disponível à produção de diversificados 

produtos imobiliários; alteração da lei de alienações fiduciárias, 

aumento das aplicações obrigatórias do SBPE, ampliação dos 

subsídios via FGTS, aumento de recursos no OGU; o Programa Minha 

Casa, Minha Vida; abertura de capitais particulares nas bolsas de 

valores, entrada de capitais internacionais diretamente ou em joint 

ventures ou em fusões e aquisições ou através de Fundos Imobiliários. 

(MELAZZO, 2013, p. 09). 

A propósito dessa preferência por negócios imobiliários, sua relação 

com a situação econômica do pais e o atual papel de algumas inovações 

financeiras para o fluxo do capital empregado nesse setor, Bonomi & Malvessi 

(2002) argumentam 

O brasileiro tem revelado forte preferência por investimentos 

imobiliários, pois considera que “tijolo é moeda forte” e que imóveis 

constituem um eficiente investimento de defesa contra a inflação. 

Atualmente, com a estabilidade da moeda após o Plano Real, 

começam a surgir mecanismos mais sofisticados para esses 

investidores, tais como o Certificados de Recebíveis Imobiliários. Este 

instrumento, criado para securitizar os recebíveis da atividade 

imobiliária, melhorará a iliquidez tão característica desse tipo de 

investimento e, acima, disso, combaterá o imobilismo que engessa 

esse capital, restringindo sua realocação e limitando sua capacidade 

de gerar novas oportunidades, de criar novos empregos e de produzir 

crescimento econômico. (BONOMI & MALVESSI, 2002, p. 16). 

Mariana Fix (2011) afirma, em sua tese de doutorado, que, com a 

criação do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, em 2009, assistiu-se a 

um novo arranjo, combinando a maior entrada de fluxos de capital nacional e 

estrangeiro, que teve efeitos significativos, mas os mesmos mantiveram o antigo 

padrão de construção para classes alta e média alta, pois a produção de 

habitação para as mesmas tinha demanda mais solvável; já as classes que mais 
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precisavam continuaram sem habitação, pois não representam altos lucros para 

o mercado imobiliário (FIX, 2011). 

A título de exemplo, da atração de investimentos que vem criando 

uma demanda enorme no setor imobiliário, vemos a Região Metropolitana de 

Recife e seu consequente crescimento do setor de construção civil. Cabe, aqui, 

apresentar alguns dados do IBGE, apresentados pela Associação das Empresas 

do Mercado Imobiliário de Pernambuco (ADEMI-PE)62, sobre esse setor que 

representa 26,1% do PIB da Indústria Geral de Pernambuco. O setor de 

construção civil cresceu a uma taxa de 21,2% no segundo trimestre de 2010, 

contra 17,5% da indústria em geral no mesmo período. Destaca-se que, 

internamente, a esse desenvolvimento, a fatia das construções imobiliárias 

representam 53,6% do total da produção do setor imobiliário, na medida em que 

as obras de infraestrutura representam 21,8% do total.  O que falta se deve a 

serviços especializados para construção, 24,6% (ADEMI). 

A ADEMI trabalha com um índice que é consideravelmente importante 

para compreender o setor da construção civil na cidade, e o fluxo de capital via 

produção do espaço na cidade, que é o Índice de Velocidade de Venda (IVV), 

que mede o aumento da velocidade de venda dos empreendimentos lançados. 

No Recife, após um período de decadência do índice entre 1999 e 2003, o IVV 

vem crescendo de 2004 a 2010, tendo um aumento significativo entre 2009 e 

2010, conforme dados da ADEMI-PE, quando chegou a 14,2%, maior índice 

desde o início da pesquisa, período esse que coincide com a crise econômica 

dos EUA, e também com a vinda da Copa para o Brasil e sua sub-sede a 

metrópole de Recife63. (NASCIMENTO, 2014). 

Quanto ao papel dos megaeventos esportivos, nos últimos anos, 

foram responsáveis pela reestruturação de algumas de nossas principais 

cidades, esses apoiados em formas complexas de articulação de atores públicos 

e privados (PPPs; Operações Urbanas Consorciadas, inovações administrativas 

e jurídicas etc.), sua realização somada aos grandes negócios da produção do 

espaço urbano correlatos buscam a produção de uma marca para as cidades 

                                                           
62   Disponível em: http://www.ademi-pe.com.br/mercado-imobiliario-ivv/.  Acesso em: 
30/07/2014. 
63 No dia 31 de maio de 2009, foram anunciadas as sedes oficiais da copa do mundo de 2014. 
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que os recebem no âmbito de uma economia simbólica que afirma visões de 

mundo, noções e imagens, as quais acompanham as ações de reestruturação 

urbana e reprodução das relações de produção.  

Assim, segundo Sánchez et al. (2013, p. 01): 

Operações para reconversão de territórios, grandes projetos urbanos 

e megaequipamentos culturais ou esportivos são acionados para 

soldar as forças sociais das cidades e trazidos pela mão de coalizões 

de promotores urbanos que apresentam projetos de cidade ditos 

consensuais e competitivos. 

Destaca-se que toda essa política desenvolvimentista puxada pela 

competição entre cidades e regiões por investimentos, dentro da já citada guerra 

de lugares, pode ter seus efeitos sobrevalorizados e consequências não 

esperadas e nem divulgadas pelos seus mentores e agentes impulsionadore, 

tais como o desperdício de recursos públicos, custos de oportunidade, 

comprometimento por décadas do orçamento público, sem falar da grande 

transferência de recursos do setor público para o privado. Sobre essa 

competição territorial, Rodríguez-Pose & Arbix afirmam  

O desenvolvimento da competição territorial entre os estados 

brasileiros para atrair IDEs está pondo em risco eventuais benefícios 

de longo prazo associados aos investimentos estrangeiros. A guerra 

fiscal, apresentada pelos governos estaduais como sua principal — 

senão única — estratégia de desenvolvimento, revela-se um enorme 

desperdício de recursos públicos, provocando desequilíbrios nos 

estados perdedores e produzindo incertezas Nos âmbitos local e 

nacional. Regionalmente, os governos estaduais arriscam seus 

orçamentos para realizar a vontade das grandes corporações e dos 

políticos. Com o falso argumento da geração de milhares de empregos 

e da modernização tecnológica, os governos estaduais estão 

oferecendo às multinacionais um pacote de subsídios e incentivos 

simplesmente irrecusável. [...] A consequência mais sensível é que os 

escassos recursos que seriam utilizados na implementação de 

políticas públicas são redirecionados para subsidiar grandes 

corporações. Os estados e municípios, porém, continuam se 

endividando. Muitos dos empréstimos oferecidos só serão liquidados 

dentro de quinze, vinte ou trinta anos, e mesmo assim em moeda 

desvalorizada [...] A disputa interestadual não eleva os níveis de bem-

estar. Contribui para aumentar a cota de transferência do setor público 

para o privado, já que os estados competem por investimentos já 

destinados ao Brasil. (Rodríguez-Pose & Arbix, 1999, p. 70)64. 

                                                           
64 Rodríguez-Pose & Arbix (1999)” Estratégias do desperdício: a guerra fiscal e as incertezas do 

desenvolvimento”. In: Novos Estudos, N.°54. Jul. 1999. 
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No que se refere a essa estratégia de desenvolvimento baseada no 

endividamento, a mesma revela-se como um enorme desperdício de recursos 

públicos, provocando desequilíbrios nos estados perdedores e produzindo 

incertezas.  

Avulta-se, também, a gestão da cidade (ou do estado) como um 

negócio ou uma empresa, e uma coalizão dos interesses públicos com os 

privados, refletido na maioria dos grandes negócios na forma de instrumentos 

como Parcerias Público-Privadas -  PPPs65, Sociedades de Propósito Específico 

-  SPE, Participações no capital social de multinacionais etc. (MASCARENHAS, 

BIENENSTEIN & SÁNCHEZ, 2011; MOLOTCH, 1976; LEAL, 2012). 

É importante aqui ressaltar que essas mudanças e inovações 

institucionais ligadas a estratégias de acumulação via Financeirização 

(CHESNAIS, 2005) estão ligadas a mudanças no planejamento urbano moderno 

que, nas últimas décadas, passa a ser um planejamento estratégico empresarial, 

flexível, com intervenções urbanísticas pontuais, limitadas no tempo e no espaço 

(GPDUs), e orientadas pelo e para o mercado. Assim, têm-se também a gestão 

da cidade como um negócio ou uma empresa, e uma coalizão dos interesses 

públicos com os privados, refletido na maioria dos GPDUs na forma de 

instrumentos como as já citadas. (MASCARENHAS, BIENENSTEIN & 

SÁNCHEZ, 2011). 

Raquel Rolnik, em seu blog, comenta uma reportagem da Folha 

Online do dia 05/09/2010 que compara os investimentos que estão sendo feitos 

para a Copa do Mundo de 2014 com os recursos investidos em habitação e 

saneamento básico por nove dos doze estados que sediarão os jogos, onde 

destaca 

Segundo a reportagem, o orçamento previsto pelos governos do 

Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de 

Janeiro e Distrito Federal apenas para as suas arenas – que são 

públicas (as de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre são privadas) – é de 

R$ 4,8 bilhões, cerca de oito vezes os investimentos feitos em 

habitação – R$ 589 milhões – por estes estados juntos em todo o ano 

de 2009. O orçamento previsto por estes estados para a Copa equivale 

                                                           
65 A Inglaterra foi o primeiro país a regulamentar a contratação de projetos por meio de parcerias 

público privadas (PPPs), que surgiram com o objetivo de estimular empreendimentos de 
interesse do Estado. Neste modelo de contratação o poder público compartilha parte dos riscos 
com o parceiro privado.  Surge em paralelo com as políticas neoliberais. 
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ainda a cerca de quatro vezes o que foi investido no ano passado em 

saneamento básico – R$ 1,26 bilhão – e gestão ambiental – R$ 1,17 

bilhão – e corresponde a 13 anos de investimentos em esporte e lazer. 

Vale lembrar que estados como Pernambuco e Rio de Janeiro tiveram 

milhares de famílias desalojadas este ano por conta das chuvas. O 

empréstimo que o governo pernambucano contrairá com o BNDES 

para a construção da Arena Capibaribe (R$ 464 milhões) seria mais do 

que suficiente para a renovação ou reconstrução das casas das 

famílias atingidas no estado. (ROLNIK, 2010). 

Seguindo os trilhos dos centros industriais do Ocidente, que também 

construíram seus “elefantes brancos”, que hoje consistem muitas vezes em 

produtos de alta tecnologia superdimensionados. [Arenas Multiuso; Torres 

Empresariais; Aeroportos e Portos modernos; Cidades Planejadas].  Um 

exemplo é o Transrapid, trem de alta velocidade desenvolvido na Alemanha, que 

se revelou um insaciável devorador de recursos e jamais foi posto em uso de 

forma rentável, sem contar que os respectivos trilhos abriram profundos sulcos 

na paisagem e já causaram vivos protestos dos moradores num trecho de testes 

no norte da Alemanha. E apesar disso, o Transrapid é uma das fantasias 

tecnológicas prediletas dos empresários alemães. (KURZ, 2001). Depois que o 

projeto fracassou na própria Alemanha por razões de custo, a previsão era que 

ainda fosse salvo por possíveis encomendas do mesmo feitas pela China, 

Estados Unidos. E desde 2010 vem sendo discutido no Brasil o Trem de Alta 

Velocidade -TAV Rio-São Paulo financiado também pelo BNDES66 via um 

projeto do tipo Project Finance, que ainda vamos discutir neste trabalho, e todos 

os seus riscos associados. Projetos de represas, refinarias, integração de rios 

como a do São Francisco ou do TAV, equivalem a uma injeção de moeda capaz 

de avivar o capitalismo financeiro por sua característica de verdadeiros 

sorvedouros de capitais. 

Na era de uma economia especulativa, de que somos testemunha há 

mais de uma década em escala mundial, os elefantes brancos não são gerados 

somente pelos gastos estatais, mas também diretamente pelo impulso 

econômico do capital financeiro. O "capital fictício" das bolhas financeiras não 

                                                           
66 O TAV não parece ser um investimento que valha a pena. Pois o mesmo vai consumir um 

volume elevado de recursos públicos (entre R$ 15 bilhões e R$ 36 bilhões) Para que se tenha 
uma ideia de como o projeto é caro, o custo total da obra está orçado oficialmente em R$ 34,6 
bilhões, mas pode chegar facilmente aos R$ 50 bilhões, devido a subestimativas de custos no 
projeto de viabilidade. Este gasto representa tudo o que foi investido em ferrovias entre 1999 e 
2008. A título de comparação a Usina Hidrelétrica de Belo Monte outro megaprojeto nacional 
tende a custar atualmente 19,0 bilhões. 
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pode ser armazenado eternamente nos mercados financeiros: ele precisa 

sempre buscar novas possibilidades de ativos reais.  

Com base nisso, passaremos para o capítulo seguinte que parte na 

tentativa de ir na contramão das teses que acreditam que vivemos na época de 

um Estado mínimo e no auge da concorrência capitalista, chegando à 

compreensão de que vivemos, sim, no tempo do Estado máximo e do 

antimercado. Para isso, apresentaremos e analisaremos a chamada, por nós, 

acumulação rentista-patrimonial ampliada entre Estado, capital financeiro e o 

setor da construção pesada como atual alavanca do processo de concentração 

e a centralização do capital, e das contradições advindas do mesmo.  

Para tanto, baseamo-nos nas relações que ora se afunilam entre 

fundos públicos (Tesouro Nacional/ Bancos Públicos / Empresas Públicas) 

(OLIVEIRA, 1988), Fundos de Pensão e Investimento e grandes grupos 

econômicos, com destaque para os atuantes no setor da construção civil como 

representantes de frações do capital que capturam o Estado via uso de seus 

recursos econômicos ou demais bens (terras públicas).  
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4. UM ESTADO MÁXIMO PARA UM MERCADO MÍNIMO: A ASSIM 

CHAMADA ACUMULAÇÃO RENTISTA-PATRIMONIAL 

AMPLIADA ENTRE ESTADO E CAPITAL IRRESTRITO 
 

“A influência deletéria dos interesses anti-sociais, criados e 
alimentados em torno do poder público, desde os municípios 

até a União, sobre a vida brasileira, é um fato cujo alcance não 
foi ainda atingido pelos observadores das nossas cousas 

públicas.” (RAYMUNDO FAORO) 

 

No Brasil, o papel do Estado como impulsionador do desenvolvimento 

voltou a ganhar centralidade no debate acadêmico e na ação governamental, 

sobretudo, a partir do início dos anos 2000. Alguns analistas para explicar o 

processo de desenvolvimento do país chegam a referir-se a modelos como: a 

“Via prussiana”67 (FIORI, 2009; COUTINHO, 1979; 1988) ou um regime pós-

neoliberal (SADER, 2009). 

Cabe explanar sucintamente que as transformações políticas e a 

modernização econômico-social no Brasil foram, segundo pensadores como 

Carlos N. Coutinho e J. L. Fiori, efetuadas no quadro próximo a uma “via 

prussiana”. Sobre isso, Coutinho (1979) afirma que a “via prussiana” se dá 

[...] através da conciliação entre frações das classes dominantes, de 
medidas aplicadas “de cima para baixo” com a conservação essencial 
das relações de produção atrasadas (o latifúndio) e com a reprodução 
(ampliada) da dependência ao capitalismo internacional; essas 
transformações “pelo alto” tiveram como causa e efeito principais a 
permanente tentativa de marginalizar as massas populares não só da 
vida social em geral, mas sobretudo do processo de formação das 
grandes decisões políticas nacionais. Os exemplos são inúmeros: 
quem proclamou nossa Independência política foi um príncipe 
português, numa típica manobra pelo alto”; a classe dominante do 
Império foi a mesma da época colonial; quem terminou capitalizando 
os resultados da proclamação da República (também ela proclamada 
“pelo alto”) foi a velha oligarquia agrária; a Revolução de 1930, apesar 
de tudo, não passou de uma “rearrumação” do velho bloco de poder, 
que cooptou — e, desse modo, neutralizou e subordinou — alguns 
setores mais radicais das camadas médias urbanas; a burguesia 
industrial floresceu sob a proteção de um regime bonapartista, o 
Estado Novo, que assegurou pela repressão e pela demagogia a 
neutralização da classe operaria, ao mesmo tempo em que conservava 
quase intocado o poder do latifúndio, etc. (COUTINHO, 1979). 

                                                           
67 Na literatura marxista, existem dois conceitos extremamente fecundos para analisar vias "não 

clássicas" de passagem para o capitalismo ou,- numa linguagem menos precisa, para a 
"modernidade": o de "via prussiana”, elaborado por Lenin com o objetivo principal de conceituar 
a modernização agrária; e o de “revolução passiva", utilizado por Gramsci para determinar 
processos sociais e políticos de transformação "pelo alto". (COUTINHO, 1988). 
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A propósito da análise dessa via de desenvolvimento das relações 

capitalistas em diferentes contextos e temporalidades, Fiori assevera 

Suas raízes remontam às primeiras observações de Marx, na metade 
do século XIX, e de Engels, um pouco mais tarde, sobre as revoluções 
de 1848.  As análises históricas, inclusive as conjunturais, que Engels 
publicou em artigos de jornal, já contêm várias intuições fundamentais 
sobre o que eles percebiam como um caminho diferente de 
desenvolvimento capitalista no espaço da Prússia e do que viria a ser 
a Alemanha.  O fracasso das revoluções democratizantes alemãs era 
uma sinalização de que a trajetória daquele país parecia não repetir a 
ideia fundamental das revoluções burguesas, democratizadoras do 
Estado, coetâneas da ascensão das burguesias comerciais e 
industriais e da consolidação dos Estados nacionais. (FIORI, 2009, p. 
67). 

Destacamos que essa modalidade de “via prussiana” (ENGELS, 

1870, LÊNIN, 2002; FIORI, 2009), ou de “revolução-restauração” (GRAMSCI), 

uma “modernização conservadora” (MOORE JUNIOR, 1975), ou o que Marx e 

Engels caracterizaram precisamente como a revolução “a partir de cima” 

(POULANTZAS, 1977) pode ser ilustrada em alguns momentos de nossa história 

como: proclamação da República; a “Revolução” de 1930, um rearranjo do velho 

bloco de poder, que cooptou alguns setores mais radicais das camadas médias 

urbanas; o regime do tipo bonapartista (ENGELS, 1870) do Estado Novo, que 

criou as condições políticas para a implantação em nosso país de uma 

modalidade dependente (e conciliada com o latifúndio) de capitalismo 

monopolista de Estado, radicalizando ao extremo a velha tendência a excluir 

tanto dos frutos do progresso quanto das decisões políticas as grandes massas 

da população nacional. (COUTINHO, 1979). 

Historiadores como Caio Prado reconhecem traços extremamente 

peculiares em nosso capitalismo, traços que poderíamos chamar de "não 

clássicos". Ele dedicou boa parte de sua pesquisa a tentar identificá-los e 

descobrir sua gênese. 

Já Florestan Fernandes (1976) mostrou, em seu livro “A revolução 

burguesa no Brasil”, como o patrimonialismo afetou a dinâmica de 

desenvolvimento do capitalismo no país. O mesmo aponta, em certa parte, os 

problemas que homens empreendedores como Mauá passaram para quebrar as 

amarras patrimoniais e arcaicas da economia e política nacionais, como neste 
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trecho citando a perda de possibilidade histórica de consolidações de uma classe 

burguesa no Brasil e o papel do senhor de engenho nesse processo 

[...] o senhor de engenho acabou submergindo numa concepção da 
vida, do mundo e da economia que respondia exclusivamente aos 
determinantes tradicionalistas da dominação patrimonialista.  Não só 
perdeu os componentes do patrimonialismo que poderiam dirigi-lo, em 
sua situação histórica, para novos modelos de ação econômica 
capitalistas; condenou tais modelos de ação, em nome de um código 
de honra que degradava as demais atividades econômicas e que 
excluía para si próprio inovações audaciosas nessa esfera.  Até que 
ponto isso é verdade (e, também, quão profunda e duradoura se tornou 
essa influência) evidencia-nos o que sucedeu com Mauá.  No horizonte 
cultural engendrado e universalizado pelo sistema colonial, iniciativas 
econômicas arrojadas, de teor capitalista mais puro, suscitavam 
desconfiança, temor e desaprovação.  Elas quebravam o decoro, mas, 
acima de tudo, punham em evidência as verdadeiras forças que iriam 
destruir, internamente, as estruturas de poder erigidas através do 
sistema colonial. A discussão precedente insinua que o principal fator 
da estagnação econômica da Colônia não provinha dos 
empreendimentos econômicos desenvolvidos, mas do contexto 
socioeconômico e político que os absorvia, sufocando-os e 
subordinando-os às dimensões de uma sociedade colonial.  Essa 
sugestão possui, em nosso entender, enorme importância analítica e 
coloca em novas bases a questão da formação do capitalismo no 
Brasil. (FERNANDES, 1976, p.26). 

Autores como Gonçalves(2013) apontam a “Revolução” de 1930 

como ponto de inflexão tanto da trajetória política como na formação econômica 

do Brasil, com mudanças estruturais que tiveram como eixos estruturantes o 

processo de substituição de importações e a industrialização. 

Tem-se, assim, outro conceito relevante, que é o de path dependence 

(dependência da trajetória), o qual associa características institucionais de hoje 

a decisões tomadas em conjunturas críticas do passado, decisões que sofrem 

mudanças graduais e condicionadas pelo tempo. (ROCHA, 2014). 

Trazendo para nossa análise, em alguns desses períodos da história, 

vultosos investimentos foram destinados ao desenvolvimento da infraestrutura 

econômica, social e urbana do país68, momentos nos quais o Estado apresenta-

se como indutor das transformações necessárias à promoção do 

desenvolvimento, e no cenário de crise como estas mesmas ações serviram 

                                                           
68 O conceito de infraestrutura pode ser entendido de forma desagregada, como: a infraestrutura 
econômica, cuja principal função consiste em apoiar as atividades do setor produtivo, 
englobando os setores de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia elétrica, petróleo e gás 
natural, biocombustíveis e telecomunicações; e a infraestrutura social e urbana, cujo foco 
prioritário é o suporte aos cidadãos e seus domicílios, nas áreas de habitação, saneamento e 
transporte urbano, por exemplo (IPEA, 2010). 
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como medidas anticíclicas, como já citado, e ao mesmo tempo estavam ligadas 

à geração de altas dívidas e à prisão do Estado a interesses de certos grupos no 

poder. (KEYNES, 1996; OLIVEIRA, 1988). 

Obras ligadas à produção de capital fixo e bens de consumo de larga 

escala (HARVEY, 2013), como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, usinas 

hidrelétricas e termelétricas, refinarias e petroquímica, unidades habitacionais e 

de “mobilidade” urbana são alguns dos eixos de intervenção nos quais o Estado 

vem ocupando um papel de protagonismo no planejamento e na condução de 

grandes projetos, sejam esses relacionados aos megaeventos esportivos que 

foram/serão sediados no país, ao desenvolvimento da rede de infraestrutura 

brasileira ou à redução da pobreza. Junto a esses projetos temos associados, 

ou não, a essas iniciativas governamentais em curso, grandes empreendimentos 

privados que também estão sendo implantados em diversas partes do país.  

Para se ter uma ideia da força desses grandes projetos segundo 

matéria do Jornal Econômico69 sobre o financiamento de grandes projetos em 

2014, com a análise do presidente do comitê de financiamento de projetos da 

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 

(Anbima), Sergio Heumann  

De acordo com ele, em 2012 e 2013, os maiores projetos registraram 
cerca de R$ 3 bilhões e, para este ano, a expectativa é de entrada de 
um projeto de R$ 6 bilhões no ranking. “Minha impressão é de que o 
volume será maior do que o ano passado. Mas é difícil fazer projeções 
uma vez que as estatísticas estão sujeitas a distorções causadas por 
megaprojetos”, explica. É o que ocorreu em 2013, que apresentou um 
volume 53% menor do que o de 2012 — que atingiu um valor recorde 
de R$ 42 bilhões, de acordo com a série histórica iniciada pela Anbima 
em 2008. Esse número só foi possível em razão do projeto de Belo 
Monte, que sozinho envolveu um financiamento de R$ 22,5 bilhões. “O 
resultado de 2013 foi desvirtuado por causa de Belo Monte. Se tirarmos 
esse evento, os dois anos apresentaram crescimento similar. Belo 
Monte foi um ponto fora da curva” [...]. (TARABORELLI, 2014). 

Percebe-se um crescente desenvolvimento da aliança entre o Estado 

e grandes grupos econômicos ligados à construção civil pesada (empreiteiras), 

que, nesse período, passam a participar de fatias amplas de investimentos 

                                                           
69 Disponível em: http://brasileconomico.ig.com.br/financas/mercados/2014-06-
26/financiamento-de-projetos-vai-crescer-este-ano-diz-anbima.html. Acesso em: 12 jun. 2015. 

http://brasileconomico.ig.com.br/financas/mercados/2014-06-26/financiamento-de-projetos-vai-crescer-este-ano-diz-anbima.html
http://brasileconomico.ig.com.br/financas/mercados/2014-06-26/financiamento-de-projetos-vai-crescer-este-ano-diz-anbima.html
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estatais, e a fazerem cada vez mais parte dos rumos do suposto projeto 

desenvolvimentista brasileiro.  

Todavia, cabe-nos se perguntar: Como são mobilizados os fundos 

públicos? Como atuam os bancos públicos e os chamados investidores 

institucionais (fundos de pensão, fundos de investimento, seguradoras etc.)? Por 

que alguns grupos econômicos ligados a grandes holdings com força e tradição 

na construção civil aparecem com tanta frequência nos principais grandes 

projetos de infraestrutura (VAINER, 2007) supostamente ligados ao 

desenvolvimento do país e de seus espaços subnacionais? Como vem se dando 

as licitações, as escolhas e o financiamento público das mesmas em grandes 

projetos? Que grupos econômicos são esses, e os mesmos sempre tiveram tal 

poder e espaço na economia nacional? 

Com base nas leituras já citadas sobre o papel do Estado e sua 

relação com a economia e o grande capital, teceremos alguns comentários sobre 

essa relação no Brasil, a fim de identificarmos similitude e/ou diferenças do 

modelo de interação entre Estado e mercado no país com as teorias apontadas, 

procurando identificar as características patrimonialistas e rentistas dessas 

relações.  

A   temática   do   patrimonialismo   evidencia, em   seu   sentido   mais   

amplo, a   indistinção   das   esferas pública e privada. A singular formação sócio- 

econômica do Estado no Brasil, desde suas origens mais remotas, está 

plasmada sob as raízes do Império Português e foi fruto de numerosos estudos 

de uma ampla parcela da teoria política nacional como resultado de um processo 

histórico no qual   se verificou uma   forte   tendência   em   considerar   nossa   

gestação   como   fruto   de   uma   consolidada ordem   patrimonial. Ver os 

trabalhos de Sérgio Buarque de Holanda, Raymundo Faoro, Florestan 

Fernandes e Oliveira Vianna entre outros. 

Raimundo Faoro, em sua obra “Os Donos do Poder”, faz uma viagem 

no tempo a fim de identificar a formação do patronato tupiniquim. Nessa viagem, 

o mesmo já nos aponta algumas características da forma na qual a relação 

Estado e mercado no Brasil vem assumindo há algum tempo. Explicita-se isso 
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para mostrar parafraseando Tomasi di Lampedusa em sua obra “O Leopardo”70 

que, no país, muita coisa pode ter mudado, mas para que tudo continuasse como 

era. Assim, citam-se alguns trechos do capítulo XI desta obra que fazem menção 

a essa forma peculiar de se fazer política ligada à ufanista busca do 

desenvolvimento nacional do país como grande potência do futuro, que não é 

somente atual, e está ligada a um processo de modernização conservadora. 

Inicialmente, Faoro (2001) destaca a relação entre um economia 

dependente das relações econômicas com a Inglaterra e sua relação com o 

fundo público. O mesmo difere essa forma de dependência com destaque para 

a ação do Estado e o papel de uma elite ligada às finanças quando afirma 

Na verdade, evitada a prematura bravata nacionalista, diga-se, desde 
logo, que a dependência da economia brasileira é inegável, mas não 
será, entretanto, uma dependência colonial, nem se afirmará no 
prolongamento da atividade metropolitana, passivamente aceita.  Será 
uma dependência por via do Estado, sob a vigilância, desconfiada 
muitas vezes, entusiástica outras, de uma camada social, apta a 
participar das vantagens do intercâmbio, preocupada, não raro, em 
desviar-lhe o rumo submisso.  A manipulação legal e financeira 
apressa ou retarda a integração [...]. O núcleo diretor da intermediação 
situa-se na estrutura financeira do país. Sua fraqueza, bem como seus 
episódicos impulsos, dão a tonalidade à necessária passagem da maré 
estrangeira por um filtro nacional. O Tesouro, ao tempo que reflete a 
realidade econômica, a ordena e a dirige, na ânsia, depois de 1850 
acentuada, de erguer o país do marasmo, de adequá-lo ao mundo 
moderno e de impor-lhe maior ritmo de progresso.  Ele expressa, no 
contexto do aparelhamento estatal, a face da dependência e, na 
preocupação de desenvolvimento, a fisionomia larvarmente 
autonomista. (FAORO, 2001, p. 475-6). 

Já se pode delinear do exposto um aparelhamento do Estado via 

tesouro nacional, e o papel de direção da estrutura financeira e seus 

representantes, algo que se repetirá em nossa história até os dias de hoje. Faoro, 

adiante, afirma que, ao contrário do que muitos afirmam, não havia uma sujeição 

total de nossa economia a metrópole agora no poder (Inglaterra), com o 

cumprimento somente de suas obrigações “básicas” como preocupar-se  com  o  

equilíbrio exportação-importação,  evitar  o  déficit  e  desenvolver  apenas  a 

infraestrutura  para  facilitar  o  escoamento  da  produção,  sobretudo com  portos  

e  estradas  férreas, tendo como pressuposto  do  regime  de  trocas, “teórica  e  

                                                           
70 Do ponto de vista da história da Itália, estava em andamento no seio da sociedade uma revolução 
comandada pelo libertador Giuseppe Garibaldi, cujo objetivo, bastante claro, era unificar o Estado 
italiano. Onde a nova ordem de valores trazia embutida em si práticas eminentemente iluministas, 
apregoados pela Revolução Francesa. Mas, os novos ventos revolucionários expressavam no fundo uma 
luta entre a tradição e a modernidade. 
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passivamente  aceito”,  o  padrão-ouro  fixado por  lei, mas havia outros 

interesses. A respeito disso, comenta 

Largos setores ficavam fora do campo de domínio, como a lavoura de 
subsistência, grande parte da pecuária, e, sobretudo, a ascendente e 
periodicamente florescente indústria. A tese da subordinação, com 
frequência contraditória ao assinalar o predomínio social e político 
interno do senhor de terras, exagera o papel do setor de exportação, o 
mais dinâmico do sistema. Nega a área comercial, responsável, na sua 
autonomia, pelo fornecimento dos escravos, a maior parcela da 
produção, campo alheio à interferência britânica, alheio e por esta 
hostilizado.  De outro lado, o padrão-ouro, base do intercâmbio, com o 
seu corolário da moeda conversível, nunca teve acolhida nos latos, 
mas apenas na palavra e nos desejos dos estadistas.  O papel 
inconversível, a moeda fiduciária, equiparada, pelos impugnadores, à 
moeda falsa, qualificada de moeda fraca, foi, desde o desastre do 
primeiro Banco do Brasil, o único meio de troca.  O outro nunca passou 
de uma quimera, perseguida pelos financistas, repelida pelos adeptos 
do progresso nacional.  (FAORO, 2001, p. 478) 

É interessante apontar que vimos esse papel da moeda na disputa 

entre “metalistas” e “papelistas” na análise da moeda nacional feita por Tavares 

e Fiori (1999), e de seu papel na economia nacional e nas trocas internacionais. 

Sobre isso, Faoro reproduz o discurso do barão de Mauá, mostrando a 

especificidade do poder da moeda nacional naqueles tempos de domínio 

britânico. 

"O  papel inconversível" — dizia Mauá, em 1878 — "de que se serve o 
nosso país há mais  de  meio  século,  realizando  exclusivamente  com  
ele  as  transações que suas necessidades, o desenvolvimento de seus 
recursos naturais, e o  seu  progresso  industrial  e  comercial  têm  
reclamado,  desde  a  compra das  verduras  nos  mercados,  até  as  
mais  altas  operações  financeiras, não  pode  deixar  de  ser  apreciado  
e  reconhecido  como um  instrumento de permutas benéfico [...] A esse 
papel se prende toda a vida econômica e  financeira  do  Brasil. Tem  
sido  ele  o  regulador  da  circulação  de  todos os valores, que 
representam a  riqueza em nossa  terra. O nosso país — prossegue — 
“é o único que dispensou completamente as espécies metálicas da 
missão principal que o mundo econômico lhe assinalou. Estamos, pois, 
na exceção:  como ir buscar na regra os meios de melhorar o 
instrumento de que nos servimos? (Op. cit., p. 478). 

Assim, os “papelistas” quebraram o esquema dominante teórico do 

equilíbrio automático do padrão-ouro à revelia das doutrinas dominantes. 

Escreve-se isso para mostrar o papel das instituições financeiras e do capital 

mercantil no país, e ao mesmo tempo serve para mostrar a fragilidade financeira 

internacional do país que, apesar de ser uma das maiores economias do mundo, 

até hoje, apresenta “fraquezas”, quando comparada com o mercado financeiro 
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mundial de países desenvolvidos, como um mercado de capitais não plenamente 

desenvolvido, e um percentual da dívida em relação ao PIB “pequeno” etc.  

Passamos agora para a relação do fundo público com a elite 

dominante, mostrando-se algo comum aos nossos dias, como também a outros 

regimes políticos – Estado Novo, ditadura militar - que é a busca por um projeto 

de desenvolvimento nacional pleno, disputando espaço com a ânsia de lucro de 

alguns setores - rentistas (bloco de poder). Faoro lembra que a procura pelo 

progresso rápido, da “queima das etapas”, para a equiparação com as nações 

fortes, responde pelo déficit dos orçamentos desafiando os dogmas financeiros, 

esquecidos nas emissões ou nos empréstimos, não raro culminando em surtos 

inflacionários. Aí se impõe uma classe sedenta de lucros – ou bloco de poder - 

ligando-se aos ideais de progresso, atuando em diversos setores da economia. 

Sobre esse contexto, Faoro assinala  

No seu flanco, a classe lucrativa, a filha dos comissários desdenhados 
pelo marquês de Lavradio e a egressa do tráfico, expande-se em 
atividade, sequiosa de negócios.  Enquanto, ao seu lado, viceja o 
exportador e o importador, ela mergulha na terra, financiando a 
agricultura, expandindo-se nas cidades, fascinada pelas ações das 
companhias, crente no progresso, mas fiel à Bolsa, aos seus lucros e 
ao enriquecimento súbito. A política volta ao aliado tradicional, o 
comércio, e à especulação [...]. (Op. cit., p. 480). 

Destacamos a diversidade de áreas de atuação dessa classe política 

e econômica: comércio internacional, agricultura, produção de infraestruturas 

nas cidades entre outras,chamando-se atenção aqui à relação atual entre os 

fundos de pensão e seus gestores, egressos dos movimentos sindicais, e seu 

papel no financiamento do Estado, principalmente no que diz respeito a 

atividades produtivas, mas também no seu papel especulativo e rentista, 

investindo em títulos da dívida pública para obterem grandes lucros. E, assim, 

Faoro aponta a relação do Estado e suas ações via tesouro (fundo público) com 

toda sorte de negócios e negociatas. Chamando o Estado de “pai da 

prosperidade geral”, escreve 

Sobre todos, o Tesouro vela e provê, pródigo em concessões 
garantidas, em proteções alfandegárias, em emissões, em patentes 
bancárias, socorrendo, na hora das crises, as fortunas desfalcadas.  
Nesse sistema, com o Estado presente na atividade econômica, pai da 
prosperidade geral, a política dá as mãos ao dinheiro, como outrora. 
[...] "Desde o princípio,” — recordará um aristocrata, saudosamente 
enamorado da austeridade olvidada — “o calor, a luz, a vida para as 
maiores empresas, tinham vindo do Tesouro. Em todo tempo, as 
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grandes figuras financeiras, industriais, do país tinham crescido à 
sombra da influência e proteção que lhes dispensava o governo; esse 
sistema só podia dar em resultado a corrupção e a gangrena da riqueza 
pública e particular.  Daí a expansão, cada vez, maior, do orçamento e 
da dívida [...] (Faoro, 2001, p. 480). 

Nesse período, várias atividades, como hoje, dependiam do “apoio” 

do Estado: a exportação dependia de facilidades financeiras, a importação das 

tarifas, os melhoramentos públicos das concessões, os preços da sustentação 

dos juros.  O Estado as suportava e alavancava via o orçamento e o crédito 

público, em última instância. Aparece aqui a figura da dívida pública que só 

ascende, e que funciona como uma forma de acumulação primitiva permanente. 

Faoro mostra que as ações do Estado passaram de ajuda a grupos familiares de 

aristocratas para grupos econômicos empreendedores ligados à bolsa, mais 

ousados que pareciam se identificar com o “interesse público, do adiantamento 

nacional”. (OLIVEIRA, 1988).  

Esses tiveram toda sorte de apoio: emissões, empréstimos, garantias 

de juros, concessões e rescisões de contratos, estradas de ferro, engenhos 

centrais, imigrantes, terras públicas, direitos proibitivos. (FAORO,2001). Tudo 

isto é bem familiar aos nosso contexto estudado no início do século XXI, com um 

Estado, também, pai da “prosperidade geral”, só que cada vez mais seletiva, 

setorial e espacialmente. E com a política dando as mãos ao dinheiro de forma 

cada vez mais ampla e complexa. 

Essa sucinta apresentação da obra de Faoro nos dá dimensão de 

como foram forjadas as bases da relação entre Estado e elites econômicas ou o 

chamado bloco de poder hegemônico no Brasil; esse pode e tende a variar com 

o tempo histórico. (POULANTZAS, 1977). Passemos a análises mais atuais 

sobre a relação entre o Estado via fundo público e grupos econômicos. 

Torna-se importante, neste estudo, entender o que compreendemos 

como grupo econômico. Para Gonçalves (1999, p. 181), grupo econômico é  

[...] definido como o conjunto de empresas que, ainda quando 
juridicamente independentes entre si, estão interligadas, seja por 
relações contratuais, seja pelo capital, e cuja propriedade (de ativos 
específicos e, principalmente, do capital) pertence a indivíduos ou 
instituições, que exercem o controle efetivo sobre este conjunto de 
empresas. 
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Gonçalves (1999) afirma que a literatura sobre grupos econômicos no Brasil é 

escassa, e que se podem distinguir duas correntes de pensamento a respeito da 

configuração do capitalismo no país, a partir da análise das estruturas 

empresariais e organizacionais: a coreana e a antitruste. Sobre as mesmas, 

assevera  

A primeira corrente pode ser chamada de “coreana”. Esta corrente 
argumenta que a expansão e modernização do capitalismo brasileiro 
depende da existência de grupos privados nacionais de grande porte 
[a lá chaebols coreanos].  Neste sentido, a argumentação resulta em 
proposições de política econômica que levam à aceleração da 
concentração e centralização do capital, inclusive, com o apoio 
financeiro do governo (leia-se BNDES). [...] A segunda corrente pode 
ser denominada de “antitruste” e frequentemente envolve os analistas 
de uma tradição mais liberal. Esta corrente argumenta que uma 
excessiva concentração do poder econômico gera um sistema 
produtivo altamente ineficiente que, Inter alia, permite que os grandes 
grupos apropriem-se de uma parcela significativa do excedente, num 
ambiente altamente permissivo.  Estes grupos, quando protegidos da 
concorrência internacional, abusam do seu poder econômico. Assim, a 
proposição básica desta corrente é que estes grupos precisam se 
defrontar com padrões de concorrência que levem a um maior 
dinamismo e eficiência da economia brasileira. Isto é, estes grupos 
precisam passar pelo “teste do mercado concorrencial”. GONÇALVES, 
1999, 181-182, grifos do autor). 

Neste estudo, daremos ênfase à corrente chamada de “coreana”, 

analisando como se dá o uso do fundo público no processo de aceleração da 

concentração e centralização do capital, com o apoio financeiro do Estado. 

Contudo não podemos nos olvidar de alguns pontos importantes lançados pela 

corrente “antitruste” como o fato do abuso do poder econômico e uso permissivo 

do Estado. 

Chama-se a atenção para o fato de que vivemos em um mundo de 

profundas mudanças nas formas capitalistas de organização da produção e da 

circulação de capitais e de produtos. Nos últimos duzentos anos, houve uma 

tendência na qual a empresa representativa aumentou seu tamanho, passando 

da oficina para a fábrica, depois para a corporação nacional, em seguida, para a 

corporação multidivisional e, agora, para a corporação multinacional. (HARVEY, 

2013). Verdadeiros conglomerados surgiram nesse ínterim, organizações que 

reúnem várias empresas que atuam nos mais variados setores e ramos da 

economia e pertencem à mesma holding. Sandroni os caracteriza assim 

O que caracteriza o conglomerado é a diversidade. Nele nenhuma 
empresa é fornecedora de elementos à linha de produção de outra; por 
exemplo: uma siderúrgica, uma fábrica de perfumes e uma fazenda de 
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gado. Essa diversificação setorial visa a garantir uma taxa média de 
lucratividade à holding, especialmente em situações de crise e 
recessão, em que alguns setores são menos atingidos que outros. 
(SANDRONI, 1985, 84). 

Destaca-se que, da mesma forma, agem os grandes conglomerados 

financeiros que têm a capacidade de deslocar o capital e a força de trabalho de 

uma setor para outro e de uma parte do mundo para outra “num piscar de olhos”, 

coisa que,como vimos anteriormente, Marx só concebia ser possível em tempos 

de crises, e Harvey, já aponta, com sua teoria do ajuste espacial. 

Um exemplo notório do processo de concentração e centralização do 

capital no setor bancário brasileiro é dado por Silvio Caccia Bava no artigo “O 

jogo mudou”71, que aborda a transformação nos últimos anos da sociedade e da 

economia brasileira que ganharam novos players. Empresas transnacionais 

compraram empresas brasileiras ou criaram filiais no Brasil, como no caso das 

construtoras e incorporadoras imobiliárias, da indústria automobilística, da 

distribuição de alimentos entre outras. Sobre esse processo no setor bancário, 

escreve 

Os bancos brasileiros também passaram por um intenso processo de 
fusões e concentração. “O Itaú engoliu os bancos Francês e Brasileiro, 
Banestado, Banerj, Bemge, BEG, BBA, Fiat, Bank of Boston e City 
Card e promoveu a fusão com o Unibanco, que incorporou o Nacional, 
Dibes, Credibanco, Bandeirantes, BNL e Banorte. O Bradesco não 
ficou atrás, devorou os bancos BCN, Pontual, Baneb, Boavista, 
Mercantil de São Paulo, BCA, Banco Cidadão, BBV, Zogbi, BEM, BEC, 
Credireal, Alvorada, Excel, Econômico, Antônio de Queiroz, Crefisul e 
Banco Itamarati. O Santander comprou o Geral do Comércio, o 
Noroeste, o Banespa, o Meridional, o Bozano, o Real, o ABN Amro 
Bank, o Sudameris, o Holandês Unidos e o América do Sul. Por sua 
vez o HSBC ficou com o Bamerindus e Lloyds. Com a fusão 
Itaú/Unibanco aumenta a concentração bancária, 73% dos ativos 
financeiros (US$ 1,2 trilhão) ficarão com apenas cinco bancos: 
Itaú/Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco, Santander/Real e Caixa 
Econômica Federal.” Para termos uma ideia do ritmo da concentração, 
a cada quatro anos o Itaú dobra de tamanho. (CACCIA BAVA, 2015). 

Atentemos para o fato de esses grandes bancos serem os grandes credores da 

dívida pública interna nacional, como veremos adiante. Chama-se a atenção 

também para processo de evolução da corporação moderna, no qual para 

Harvey  

[...] a corporação moderna capturou a ciência, a tecnologia e o 
planejamento – que, por meio das leis de patente, desenvolveu uma 

                                                           
71 Disponível em: http://www.diplomatique.org.br/editorial.php?edicao=78. Acesso: 20 de Jun. 
de 2015. 

http://www.diplomatique.org.br/editorial.php?edicao=78
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capacidade para regular a inovação –, ela internalizou com sucesso os 
processos de mudança tecnológica. A corporação começa a produzir 
novos tipos de processos de trabalho e novas estruturas 
organizacionais, assim como novos produtos e novas linhas 
produção. (HARVEY, 2013, p. 214). 

Esta discussão se desenvolverá mais à frente com as reflexões 

sobreo o uso do fundo público, ligado às ações dos bancos públicos e sua 

relação com grandes grupos econômicos e sua estrutura organizacional, 

encaminhando-se para a aceleração da concentração e centralização do capital, 

inclusive, com o forte apoio financeiro do governo e a participação dos grandes 

investidores institucionais. 

 

4.1 O BNDES um banco a serviço do desenvolvimento? Uma análise do 

papel do fundo público 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

ex-autarquia brasileira, criada pela Lei nº 1.628, de 20 de junho de 1952, foi 

enquadrado como uma empresa pública federal, com personalidade jurídica de 

direito privado e patrimônio próprio, pela Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971. 

(BNDES, 2015).  

Foi criado com o objetivo de consolidar a estrutura industrial brasileira, 

baseada no tripé: capital privado nacional, capital multinacional e capital estatal, 

no momento em que se configurava no país o nacional desenvolvimentismo.   

Vivia-se a era do intervencionismo, do planejamento, de desenvolvimento 

consentido, e de uma evolução do ponto de vista teórico, e em particular no 

campo da economia: a chamada revolução keynesiana. (OLIVEIRA, 1988). 

Assim, durante um longo período, o Banco foi responsável por prover a 

infraestrutura e impulsionar o plano de desenvolvimento econômico nacional.  

Esse “espírito” intervencionista veio após a II Guerra Mundial, 

contexto em que se viu o desenvolvimento como um processo possível de ser 

induzido ou acelerado politicamente. Assim, Fiori define o período 

É neste contexto que aparecem, nos anos 50, as teorias do 
desenvolvimento econômico em suas várias formulações, 
neoclássicas, keynesianas e, aqui na América Latina, a teoria 
estruturalista da Cepal (Comissão Econômica para a América Latina). 
[...] passa-se a aceitar que a intervenção de um fator extramercado 
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tinha condições de sustentar um crescimento mais veloz do que o 
gerado espontaneamente pelo funcionamento do mercado. [Foi] uma 
extraordinária heterodoxia dizer que não só o Estado devia intervir no 
curto prazo para controlar o ciclo dos negócios, mas que ele também 
podia coordenar intervenções de longo prazo, visando não apenas 
manter o pleno emprego, mas crescer, desenvolver-se. (FIORI, 1998, 
p. 69-70). 

O BNDES é tipicamente um banco de desenvolvimento, que não 

capta recursos diretamente junto ao público, tendo como funding principal os 

recursos do FAT, de natureza parafiscal, as transferências do Tesouro Nacional 

e os retornos de suas operações ativas - juros de seus empréstimos. Logo, não 

concorre diretamente com os outros bancos varejistas. O Banco do Brasil e a 

Caixa Econômica, por seu turno, são bancos varejistas, uma vez que captam 

recursos sob a forma de depósitos (à vista, poupança e a prazo), e realizam 

empréstimos para pessoas físicas e pessoas jurídicas e, assim, concorrem 

diretamente com os demais bancos. (PAULA; OREIRO & BASILIO, 2013). 

Sobre a origem do capital de giro do BNDES e seus fundos Hirt 

(2013), assevera 

Contudo, os fundos que abastecem o capital de giro do banco não são 
necessariamente provenientes de investimentos privados. Como 
exemplo, citamos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 
As principais fontes de recursos do FAT são as contribuições para o 
Programa de Integração Social - PIS, criado em 1970, e para o 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -  PASEP, 
instituído em 1970.  Em junho de 1974 as arrecadações relativas aos 
referidos Programas passaram a figurar como fonte de recursos para 
o BNDES. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o art. 
Nº 239 definiu que os recursos provenientes das contribuições para o 
PIS e para o PASEP passariam a ser direcionados ao FAT -  para o 
custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e, 
pelo menos quarenta por cento, para o financiamento de programas de 
desenvolvimento econômico ao encargo do BNDES (BNDES, 2010). 
(HIRT, 2013, p. 0 

Cabe refletir que a composição do fundo público se dá por recursos 

advindos tanto do trabalho excedente, o que quer dizer da mais-valia extraída da 

exploração do trabalho alheio, quanto do trabalho necessário, via tributação que, 

no contexto brasileiro, é regressiva e onera a classe trabalhadora. Destaca-se 

que, entre os mecanismos de captura desses recursos pelo capital financeiro, 

atualmente, temos o desmonte dos direitos sociais historicamente constituídos e 

a financeirização perversa da Seguridade Social, que tem no âmbito 

orçamentário um dos seus principais instrumentos. (SALVADOR, 2010). 
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Outra importante fonte de recursos do BNDES são os aportes do 

Tesouro Nacional. Este, para repassar dinheiro ao BNDES, aumenta seu 

endividamento, pagando juros bem maiores (Taxa Selic) do que o BNDES cobra 

nos seus empréstimos (TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo). Configurando-

se mais uma das formas de acumulação por espoliação na ótica de David Harvey 

(2003). 

A propósito da taxa Selic, essa tem sido o pilar fundamental da política 

econômica desde a “Era FHC”, e possui gravíssimas consequências para a 

economia nacional, pois é a responsável pelo grande vazamento do orçamento 

federal, a mesma encarece enormemente a dívida pública (Figura 12) que hoje 

consome algo em torno de 40 a 50% desse orçamento. (Auditoria Cidadã da 

Dívida, 2013). A Selic faz com que investimentos financeiros sejam mais 

atrativos que alguns investimentos produtivos, o que desacelera a economia e 

gera recessão, e sendo uma das maiores taxas de juros de título público do 

mundo, atrai muito dólar, valorizando excessivamente o Real, o que encarece 

nosso produto no exterior, diminuindo nossas exportações e aumentando as 

importações, levando à desindustrialização (CANO, 2013; GONÇALVES, 2013). 

Abaixo, podemos ver os grupos de rentistas que ganham com o crescente 

aumento da dívida e a política econômica do governo.  

Figura 12 – Principais Instituições Detentores de Títulos da Dívida Pública Federal e 
os Prazos dos Títulos (2014)
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Fonte: Site Tesouro Nacional (2015). 

Já na figura abaixo (Figura 13), temos nomeadas as principais 

instituições econômicas e financeiras que possuem títulos da dívida pública 

brasileiro (Letras do Tesouro Nacional – LTN72 e Notas do Tesouro Nacional – 

NTN73), e sua vinculação com a taxa Selic, e onde podemos encontrar os 

grandes bancos nacionais que se capitalizaram e internacionalizaram com a 

ajuda de fundos públicos e do chamado sistema da dívida. Podemos encontrar 

também algumas das maiores instituições financeiras do mundo que estão no 

topo da Internacional do Capital Financeiro. (DOWBOW, 2014; PALHARES, 

2014). Temos, aqui, a expressão maior do rentismo nacional - e também 

internacional. 

Figura 13 – Principais Instituições Detentores de Títulos da Dívida Pública Federal e 
os Prazos dos Títulos (2014)

 

                                                           
72 Letras do Tesouro Nacional – LTN:  Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido 

para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escritural, no Selic.  Título 
de rentabilidade prefixada. Disponível em: 
http://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=667&idioma=P&idpai=GLOSSARIO.  
73 Nota do Tesouro Nacional.  Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a  

Cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a forma escritural, no Selic.  Título de  
Rentabilidade pós-fixada (à exceção da NTN-F), possuindo diversas séries, cada qual com  
Índice de atualização próprio (IGP-M, Dólar, TR etc.). Disponível em: 
http://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=667&idioma=P&idpai=GLOSSARIO.  

http://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=667&idioma=P&idpai=GLOSSARIO
http://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=667&idioma=P&idpai=GLOSSARIO
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Fonte: Banco Central (2014). 

Voltando ao BNDES, esse é considerado o maior banco de 

investimentos do mundo, superando até mesmo o Banco Mundial em recursos, 

o BNDES ocupa uma posição central na economia brasileira. Foi o grande 

financiador da infraestrutura para a Copa no Brasil; também desempenhou um 

papel decisivo na preparação para os jogos. Para se ter uma noção do tamanho 

do banco, às vésperas da Copa, o BNDES anunciou investimentos de R$ 4 

trilhões até 2017, valor próximo ao PIB do país em 201374.  

Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, berços do neoliberalismo, as 

multinacionais mantêm-se, até quando podem, independentes dos bancos 

atacadistas e se capitalizam mediante a venda de ações ao grande público 

(mercado de capitais). Na Europa continental e no Japão, a acumulação do 

capital industrial foi, em grande parte, intermediada por bancos de investimento, 

que assumem a tutela do processo de centralização do capital e se ligam 

financeiramente às multinacionais que patrocinam. (FIORI, 1998). Já nos países 

que se desenvolveram tardiamente, na América Latina e na Ásia, o papel 

fomentador da alta finança é desempenhado por bancos estatais. No Brasil, essa 

função tem sido desempenhada pelo BNDES, pelo Banco do Brasil e por bancos 

regionais como o BNB. 

Nos anos 90, o BNDES participou e patrocinou um processo de 

reestruturação patrimonial em grande escala com a política de privatizações. Os 

grupos econômicos que arremataram as empresas estatais nos leilões de 

privatização sob o governo Collor/Itamar e durante os dois governos FHC foram 

grandes empresas ligadas aos setores bancário, do setor industrial e da 

construção civil. Sobre esse processo, Boito Jr. assinala 

A partir da privatização das empresas de energia elétrica, o capital 
estrangeiro começou a investir significativamente na compra de 
estatais, processo que atingiu o seu clímax na privatização das 
empresas de telefonia, quando capitais de origem espanhola e 
portuguesa tiveram um papel predominante no processo. As normas 
do processo brasileiro de privatização barraram o acesso do pequeno 
investidor aos leilões de privatização. É apenas um seleto grupo de 
grandes empresas que se beneficia com as privatizações. Esses 
grandes grupos monopolistas nacionais e seus associados 

                                                           
74 Disponível em: http://vaimudar.org/analises/quem-bancou-a-copa-no-brasil/. Acesso: 10 de 
Jun.de 2015. 

http://vaimudar.org/analises/quem-bancou-a-copa-no-brasil/
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estrangeiros serviram-se (ideologicamente) do discurso neoliberal de 
defesa do mercado e da concorrência para consolidar sua posição 
monopolista. (BOITO JR., 2006, p. 273). 

Esse processo se inicia nos anos 1990 com as instituições 

internacionais formuladoras de políticas globais – como a Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Banco Mundial e a 

Comissão Europeia, que iniciaram uma ofensiva para privatizar bens públicos e 

submeter a ação do Estado e as políticas públicas aos interesses das empresas 

privadas. Sobre o que representava esse processo e suas consequências, 

Harvey assinala 

Numa tentativa desesperada de encontrar mais locais para colocar o 
excedente de capital, uma vasta onda de privatização varreu o mundo, 
tendo sido realizada sob a alegação dogmática de que empresas 
estatais são ineficientes e desengajadas por definição, e a única 

maneira de melhorar seu desempenho é passá-las ao setor privado. O 

dogma não resiste a qualquer análise pormenorizada. Algumas 
empresas estatais são de fato ineficientes, mas outras não são. Basta 

viajar pela rede ferroviária francesa e compará-la aos sistemas 

pateticamente privatizados nos EUA e Inglaterra. [...]. Não importa. 
Indústrias administradas pelo Estado, assim seguiu o mantra, tiveram 
de ser abertas ao capital privado, que não tinham para onde ir, e 
serviços de utilidade pública como água, eletricidade, 
telecomunicações e transporte – para não falar de habitação, educação 
e saúde – tiveram de ser abertas para as bênçãos da iniciativa privada 
e a economia de mercado. [...]. O que se tornou evidente, no entanto, 
foi que os empresários que compraram esses bens públicos, em geral 
com bons descontos, rapidamente se tornaram bilionários. (HARVEY, 
2011, p. 32, grifos do autor). 

No seu rastro, dá-se a ascensão dos fundos de pensão, que passam 

a se tornar importantes atores e financiadores das políticas industrial, e da 

construção das infraestruturas necessárias para o tão propalado 

desenvolvimento nacional. Abaixo, nas figuras (14, 15, 16 e 17), temos alguns 

dados sobre o processo de privatização no Brasil no período de 1990 – 200275: 

 

                                                           
75 Privatização do Brasil. Disponível em: 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecim
ento/pnd/Priv_Gov.PDF. Acesso: 12 de Fev. 2015. 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/pnd/Priv_Gov.PDF
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/pnd/Priv_Gov.PDF
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Figura 14 - Privatização no Brasil Percentual da Participação Setorial

 

Fonte: BNDES 

 

Figura 15 - Privatização no Brasil – Evolução Anual em Bilhões (1991 – 2002)

 

Fonte: BNDES 
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Figura 16 - Privatização no Brasil – Resultado das Vendas por Tipo de Investidor

 
Fonte: BNDES 

 

Figura 17 – Número de Empresas Privatizadas no Brasil - com destaque de algumas 
empresas expressivas (1991- 2002).

 

Fonte: Lazzarini (2011). 

 

No livro “O Brasil Privatizado” do jornalista Aloysio Biondi, lançado em 

1999, o mesmo fez as contas e mostrou que o programa nacional de 

desestatizações do governo Fernando Henrique Cardoso gastou R$ 87,6 bilhões 

para preparar as estatais que seriam leiloadas ao setor privado, e obteve uma 

receita de R$ 85,2 bilhões com os leilões – isso em valores não atualizados, de 

1998, quando dólar e real tinham situação de quase paridade.  Essa política de 
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privatização reduziu muito a evolução do capitalismo de Estado brasileiro que 

fora um dos elementos propulsores da industrialização capitalista no período 

posterior a 1930. Em outro artigo, Boito Jr afirma que  

Menos de 100 grandes grupos econômicos privados apoderaram-se da 
quase totalidade das empresas estatais que foram a leilão, contando 
com favorecimentos de todo tipo – subestimação do valor das 
empresas, possibilidade de utilização das chamadas “moedas podres”, 
financiamento subsidiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), informações privilegiadas, preferência e 
ajuda das autoridades governamentais etc. (BOITO JR., 2007, p. 61). 

Destaca-se que as empresas privatizadas estão hoje entre as mais 

lucrativas do capitalismo brasileiro. No governo posterior, iniciado com o Partido 

dos Trabalhadores, esse processo continua, só que apresentando novas 

nuances. A legislação criada pelo governo Lula para as parcerias público-

privadas (PPPs) para serviços públicos e de infraestrutura é uma de suas mais 

ambiciosas propostas na área da privatização. (BOITO JR., 2007). 

Essa privatização das estatais nos anos 1990 também dependeu de 

uma complexa engenharia financeira inexistente até então. (GRÜN, 2011). Essa 

engenharia pode ser vista no exemplo da companhia Vale, privatizada em 1997. 

Esse esquema foi retratado no livro de “Capitalismo de laços: os donos do Brasil 

e suas conexões” de Sérgio G. Lazzarini (2011). (Figura 18). 

Figura 18 – Estrutura Acionária Piramidal da Vale em 2009.

 

Fonte: Lazzarini (2011). 
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O governo e suas agências de fomento ocuparam esse espaço, como 

vemos atualmente com o BNDES, atuando através da BNDESpar, sua agência 

de participações, que centraliza as participações do banco em investimentos de 

risco, principalmente através de private equities76, no apoio a empresas 

emergentes ligadas a setores estratégicos, sendo que muitas dessas já fazem 

parte de grandes conglomerados nacionais e internacionais. Como exemplo, em 

nossa pesquisa, temos a empresa Foz Atlântico (Odebrecht Ambiental) 

subsidiária do Grupo Odebrecht e seu “braço” no setor de saneamento. 

Dado que o BNDES é um banco de desenvolvimento com foco em 

longo prazo, sua atuação é mais forte em setores que demandam investimentos 

de longa maturação. Nesse contexto, características setoriais influenciam a 

decisão de o BNDES ser acionista de uma empresa ou não. 

Para alavancar o crescimento econômico, os governos Lula da Silva 

e Dilma Rousseff lançaram mão de alguns elementos importantes de política 

econômica e social como já foi destacado neste trabalho. Chama-se a atenção, 

agora, para alguns elementos dessas políticas que foram: a) elevação da 

dotação orçamentária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDES) para financiamento da taxa de juro subsidiada das grandes empresas 

nacionais; b) política externa de apoio às grandes empresas brasileiras ou 

instaladas no Brasil para exportação de mercadorias, serviços e de capitais 

(internacionalização); e c) política econômica anticíclica – medidas para manter 

a demanda agregada nos momentos de crise econômica (PAC e PMCMV). 

(BOITO JR., 2013). 

Podemos explicitar essa política demonstrando seus efeitos nos 

ganhos das 100 maiores construtoras, o que pode ser observado no gráfico 

(Gráfico 8) sobre a evolução do faturamento dessas empresas.  

                                                           
76 Private equity é um tipo de atividade financeira realizada por instituições que investem 

essencialmente em empresas que ainda não são listadas em bolsa de valores, com o objetivo 
de alavancar seu desenvolvimento. Esses investimentos são realizados via fundos de Private 
Equity. Geralmente são realizados em empresas emergentes de maior porte com grande 
potencial. Em sua maioria são constituídos em acordos contratuais privados entre investidores e 
gestores, não sendo oferecidos abertamente ao mercado e sim através de colocação privada. 
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Gráfico 8 - Segmento de Construção Faturamento das 100 Maiores- R$ Milhões

 

Fonte: Revista O Empreiteiro (www.revistaoempreiteiro.com.br) - 2015. 

 

Hirsch propõe que o Estado “deve ser deduzido em sua forma e seu 

modo de funcionamento, a partir da análise do processo de reprodução social e 

de suas leis” (HIRSCH, 1975, p.31) Assim, procede a uma análise do processo 

de reprodução do capital e de suas leis, fundamento da sociedade capitalista. 

Sobre Hirsch e a visão derivacionista alemã, Carnoy explica 

A visão   "derivacionista"   alemã, representada   pelo   trabalho   de   

Joachim   Hirsh, deduz   a forma   e   a   função   do   Estado   do   

processo   de   acumulação   do   capital.   Em   particular, a tendência   

da   taxa   de   lucro   a   cair   exige   que   a   classe   capitalista   

organize   um   Estado   que neutralize essa tendência através de 

gastos do Estado em infraestrutura física e financeira e em   

investimento   em recursos   humanos [HARVEY, 2013]. Apesar   de   

serem, em   parte, resultantes   diretas   do conflito   de   classes, as   

crises   de   acumulação   do   capital   são   mais   aspectos   

"inerentemente lógicos"   do   desenvolvimento   capitalista   

concorrencial; daí   poder-se   analisar   a   função histórica   do   Estado   

capitalista   nos   termos dessa   lógica   inerente.  A política   na   

concepção derivacionista é também reduzida aos esforços da classe 

capitalista para usar o Estado a fim de neutralizar a crise capitalista. 

(CARNOY, 1990, p. 13, grifos do autor). 

Chama nossa atenção a dedução da forma e função do Estado do 

processo de acumulação do capital apontada por Hirsch, que podemos associar 

ao sistema da dívida levado a cabo pelo Estado brasileiro (BRUNO et al., 2011); 

ao aprisionamento deste mesmo Estado a “camisa de força” citada por Cano 

(2014), como também os gastos do Estado com infraestrutura física (capital fixo) 

http://www.revistaoempreiteiro.com.br/
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e financeira (financiamento de bancos públicos) todos já citados anteriormente 

por Belluzzo (1979; 2009); Harvey (2012; 2013; 2014) e Oliveira (1988). 

Para Boito Jr. (2013), o neodesenvolvimentismo é o 

desenvolvimentismo da época do capitalismo neoliberal. Esse entende que o 

governo neodesenvolvimentista tem características como: taxas menores de 

crescimento do PIB, que são as taxas possíveis para um Estado que aceita abrir 

mão do investimento para poder rolar a dívida pública, e uma reativação da 

função primário-exportadora ,que foi a opção de crescimento possível para uma 

política econômica, que não pretende revogar a ofensiva que o imperialismo 

realizou contra o parque industrial brasileiro. Para Boito Jr.  

A grande burguesia interna, força dirigente da frente 
neodesenvolvimentista, encontra-se distribuída por diversos setores da 
economia – indústria, mineração, construção pesada e a cúspide do 
agronegócio que são as empresas exportadoras de produtos 
agropecuários. (BOITO JR., 2013, p. 32). 

Encontramos certa priorização dos interesses dessa fração do grande 

capital interno pelo Estado brasileiro nos governos Lula da Silva e Dilma 

Roussef, que aparece justamente na política de financiamento do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que se torna uma 

poderosa instituição financeira estatal que, após passar e participar do período 

de grandes privatizações da década de 1990, passou a contar com um 

orçamento, muitas vezes, maior do que aquele de que dispunha na década de 

1990, e passou a priorizar um reduzido número de grandes empresas, 

predominantemente, nacionais como receptores dos programas de empréstimos 

a juros subsidiados (BOITO JR., 2013; BUGIATO, 2012), ligados, neste estudo, 

a uma nova nuance da teoria do antivalor de Oliveira (1988, 1998) e ao que 

chamamos de um modelo de acumulação rentista-patrimonial ampliado entre 

Estado e essas grandes empresas. 

Para se ter uma ideia do potencial e aporte financeiro do BNDES, esse 

possui um orçamento, que reserva para empréstimos com juros subsidiados a 

um número muito reduzido de grandes empresas nacionais, cerca de sete vezes 

maior que o orçamento que o programa Bolsa Família dedica a 45 milhões de 

brasileiros em situação de pobreza. (BOITO JR., 2013). 
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Chama-se a atenção para o processo de expansão do investimento 

direto no exterior, fruto da internacionalização de suas empresas, e com forte 

apoio governamental. A partir de 2005, verificou-se uma expansão do 

investimento direto brasileiro no exterior, resultado de uma política do governo 

federal destinada a formar grandes empresas transnacionais capazes de 

concorrer internacionalmente, as chamadas “campeãs nacionais”, nossas 

“chaebols”. Grandes fusões, aquisições e projetos de investimentos no exterior 

foram financiados por recursos públicos, no âmbito da política industrial operada 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

principal banco estatal de fomento ao setor privado no país. (ROCHA, 2014). 

Em estudo feito pela Fundação Dom Cabral (FDC) sobre os balanços 

de 2013 com 66 empresas que aceitaram o convite77, criou-se um Ranking das 

Multinacionais Brasileiras de 2014 – o mesmo já é feito desde de 2006 pela 

fundação. Esse apontou a Odebrecht como a empresa mais internacionalizada 

do país. A pesquisa procurou captar a relevância da internacionalização para as 

companhias segundo seus idealizadores. (Figura 19). 

Figura 19 -  Ranking FDC das Multinacionais Brasileiras 2014 (10 primeiras)

 

                                                           
77 Entre os critérios para as empresas participarem tem-se: empresas de capital e controle 

majoritariamente brasileiro; empresas que possuem presença física no exterior a partir de: 
Escritórios comerciais; Depósitos e centrais de distribuição; Montagem; Manufatura; Prestação 
de serviços (como construção civil e aviação, por exemplo); Agências bancárias; Centros de 
Pesquisa e Desenvolvimento e Franquias. Disponível em: 
http://acervo.ci.fdc.org.br/AcervoDigital/Relatórios%20de%20Pesquisa/Relatórios%20de%20Pe
squisa%202014/Ranking%20FDC%20das%20Multinacionais%20Brasileiras%202014%20-
%20Sumário%20Executivo.pdf. Acesso: 17 de Jun. de 2015. 

http://acervo.ci.fdc.org.br/AcervoDigital/Relatórios%20de%20Pesquisa/Relatórios%20de%20Pesquisa%202014/Ranking%20FDC%20das%20Multinacionais%20Brasileiras%202014%20-%20Sumário%20Executivo.pdf
http://acervo.ci.fdc.org.br/AcervoDigital/Relatórios%20de%20Pesquisa/Relatórios%20de%20Pesquisa%202014/Ranking%20FDC%20das%20Multinacionais%20Brasileiras%202014%20-%20Sumário%20Executivo.pdf
http://acervo.ci.fdc.org.br/AcervoDigital/Relatórios%20de%20Pesquisa/Relatórios%20de%20Pesquisa%202014/Ranking%20FDC%20das%20Multinacionais%20Brasileiras%202014%20-%20Sumário%20Executivo.pdf
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Fonte: site da Fundação Dom Cabral (2015).  

 

Destaca-se que, no ano de 2005, o governo lançou sua política de 

parcerias público-privadas, que também faz parte do processo de ampliação da 

articulação entre Estado e mercado, entre política e economia, algo que, como 

vimos, é falsamente separado pelo sistema capitalista (KURZ, 1994; 

MÈSZAROS, 2001). 

Sobre esse processo, Rocha (2014), analisando a relação entre o 

Estado e o empresariado tupiniquim pondera sobre a política de 

internacionalização de empresas privadas no governo Lula, afirma 

A economia fechada, de reduzida inserção internacional, deu lugar a 
um processo de abertura cada vez mais acentuado, materializado em 
fluxos comerciais, atração de capitais estrangeiros e, ultimamente, 
ascensão de firmas transnacionais de controle nacional. Desde a 
liberalização comercial e financeira, no início dos anos 1990, algumas 
empresas, estatais ou privadas, começaram a adquirir ativos e 
estabelecer operações produtivas em outros países em volume mais 
significativo. Em 1995, o estoque de investimento brasileiro no exterior 
era de US$ 44,4 bilhões. Em 2010, chegou a aproximadamente US$ 
181 bilhões, constituindo um aumento de mais de 300%. Em termos de 
participação no Produto Interno Bruto do país, o percentual passou de 
5% para 9% no período, representando uma parcela crescente da 
renda nacional. (ROCHA, 2014, p. 77). 

Podemos visualizar isso no gráfico seguinte (Gráfico 9) apresentado 

pelo autor  

Gráfico 9 – Investimento direto brasileiro no exterior (US$ milhões)

 
Fonte: Rocha (2014); UNCTAD (2012). 
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Destaca-se que, por trás desses investimentos, temos duas lógicas: 

uma financeira ligada à circulação de grandes volumes de capital em ativos fixos 

e fluxos de capitais; e uma lógica do tipo territorial do Estado, que, para Harvey 

(2011; 2013), tem relações diretas e contraditórias com a lógica financeira. 

Podemos ver essa lógica nas palavras de Rocha (2014) quando alude para as 

possíveis causas que levam o Estado a assumir tal papel, que nos lembram as 

ideias de Francisco de Oliveira (1988, 1998). Assim Rocha afirma 

A necessidade de proteção e expansão de investimentos brasileiros no 
exterior é uma questão que mobiliza atores e grupos de interesse 
empresariais em busca de melhoria na posição relativa de seus 
negócios, demandando atuação do Estado, seja ela direta, seja em 
forma de regulação. A alta especificidade de ativos vinculados a IDE é 
crucial para essa relação estreita com o poder político. A 
impossibilidade de reverterem-se gastos em capacidade produtiva no 
exterior rapidamente e sem perdas relevantes faz com que Estados 
nacionais engajem-se em negociações e ações internacionais em 
benefício dos proprietários desses ativos (Büthe & Milner 2008). Além 
disso, é preciso considerar os interesses do próprio Estado, que, em 
tese, pode instrumentalizar a internacionalização de capitais nacionais 
tanto para fortalecer seu poder internamente junto ao empresariado 
local, quanto para posicionar-se de maneira mais incisiva no cenário 
internacional, caracterizando-se como ação de política externa. 
(ROCHA, 2014, p. 78). 

Vê-se aqui a importância da participação do Estado neste processo, 

pois, como afirma o autor, trata-se de investimentos de alta especificidade de 

ativos (em grande parte fixos) vinculados a IDE, tornando-se preponderante a 

relação estreita entre Estado e empresas, ou ao nosso ver a articulação ampliada 

entre Estado e esses atores e grupos de interesses empresariais, ligado assim 

ao processo de acumulação rentista-patrimonial ampliado. 

Podemos verificar a influência de fatores políticos na fase de 

execução da política industrial do governo federal. (JESSOP, 2009, 

POULANTZAS, 1977). No contexto da gestão Lula, o processo de 

internacionalização de empresas privadas induzido pelo Estado tendeu a 

favorecer o empresariado de setores nos quais o Brasil já é competitivo, como o 

de construção civil e os intensivos em trabalho e recursos naturais. Isso se deu 

paradoxalmente, pois a mesma política industrial preconizava, em sua fase de 

formulação, o apoio a setores mais intensivos em tecnologia. (ROCHA, 2014). 

Merece destaque o grande incentivo federal a projetos no estado de 

Pernambuco, mesmo aqueles considerados inviáveis economicamente, em 
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parte frutos de uma relação “amigável” entre o presidente Lula e o governador 

Eduardo Campos. 

Rocha (2014) argumenta em seu trabalho que o processo de 

internacionalização de empresas pautou-se por demandas de curto prazo de 

grupos privados por recursos da política industrial. Isso converge com as ideias 

apresentadas neste estudo que mostram como políticas ligadas à produção do 

espaço são instrumentos de ações do Estado e de grupos econômicos no 

processo de acumulação do capital (HARVEY, 2012, 2013, 2014), e de como 

esse políticas e ações são feitas ad hoc, muitas vezes, sem estarem ligadas a 

um projeto maior de desenvolvimento nacional. (OLIVEIRA, 1988, CANO, 2014, 

BELLUZZO, 2013; BRUNO, 2011; GONÇALVES, 2008, 2013). Essas políticas 

acontecem sem mecanismos institucionais capazes de estabelecer acordos 

coletivos de longo prazo entre Estado e empresariado; a política industrial 

brasileira tornou-se dependente de projetos viáveis no curto prazo. (ROCHA, 

2014; BRUNO et al., 2011). 

Quanto às empresas ligadas ao setor da construção civil, destacamos 

no trabalho de Rocha (2014), algumas empresas que fazem parte das “campeãs 

nacionais” e algumas de suas fusões e participações recentes. Ver tabela 13. 

 

Tabela 13 - Casos de internacionalização de empresas com apoio do BNDES no 
governo Lula (Construção Civil) 

EMPRESA  

 

 

SETOR PRINCIPAIS 

FUSÕES E 

AQUISIÇÕES 

PAÍS ANO PARTICIPAÇÃO 

DO BNDES 

ODEBRECHT Construção 
Civil 

 

Odebrecht 
América 
Latina 

e Angola 
 

Odebrecht 
Venezuela 

América 
Latina  

e 
 Angola 

 

Venezuela 

2006 

 

 

 

2009 

Financiamento 

 

 

 

Financiamento 

CAMARGO 

CORRÊA 

Construção 
Civil 

ANCAP,  
 

Cimpor 
Cimentos 

 e 

Uruguai 

 

Portugal 

2007 

 

2010 

Financiamento e 
compra de 

Participação 
Acionária 
(30,42%) 
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VCP 

 

Brasil 

 

 

2009 

Fonte: Adaptado de Rocha (2014) 

Vê-se, assim, um processo de concentração, centralização e 

financeirização da economia nacional. Com relação a esse processo e à 

dimensão do trabalho, segundo Evilasio Salvador (2010) existe uma ligação forte 

entre a financeirização da economia e a exploração maior, em outras vias, dos 

trabalhadores. Sobre isso, assevera 

A financeirização da riqueza implica em pressão sobre a política social, 
especialmente as instituições da seguridade social, pois aí está o nicho 
dos produtos financeiros. Com isso, as propostas neoliberais incluem 
a transferência da proteção social do âmbito do Estado para o 
mercado, a liberalização financeira passa pela privatização dos 
benefícios da seguridade social”. (SALVADOR, 2010, p. 606). 

Atualmente, ocorre na sociedade brasileira uma disputa por recursos 

do fundo público no âmbito do orçamento estatal. Sendo o orçamento público 

um espaço de luta e/ou cooperação política, onde as diferentes forças da 

sociedade buscam inserir seus interesses, mas, nem sempre, a correlação de 

forças, para não dizer quase nunca, é proporcional.  

Como exemplo, temos a polêmica sempre atual sobre a questão do 

financiamento privado de campanhas na política brasileira, um jogo de “quem 

der mais leva”. Mancuso (2012) analisa o investimento eleitoral empresarial e 

aponta que, de acordo com as declarações enviadas à Justiça Eleitoral por 

candidatos, partidos e comitês, o investimento de recursos financeiros nas 

eleições de 2010 chegou a quase 3 bilhões de reais. O mesmo expõe uma tabela 

que retrata bem esse quadro que mostra que grande parte desse investimento é 

realizado por empresas privadas – sobretudo por empresas e grupos 

empresariais de grande porte. (Quadro 02). 
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Quadro 2 – Maiores doadores empresariais na campanha de 2010

 
Fonte: MANCUSO (2012). 

 

Dessa tabela, podemos destacar a participação de grandes empresas 

ligadas fortemente à produção do espaço, com destaque para as do setor da 

construção civil e setor financeiro – os fixos e os fluxos. Assim, temos: Camargo 

Corrêa, Bradesco, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, Vale, OAS, BMG, Grupo 

Itaú-Unibanco etc. 

O fundo público representa toda a capacidade de mobilização de 

recursos que o Estado tem para intervir na economia, além do próprio 

orçamento, as empresas estatais, bancos públicos, a política monetária 

comandada pelo Banco Central para socorrer as instituições financeiras e 

financiar grandes programas como o Plano de Aceleração do Crescimento – 

PAC e o Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV etc. A expressão mais 

visível do fundo público é o orçamento estatal. No Brasil, os recursos do 

orçamento do Estado são expressos na Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada 

pelo Congresso Nacional. (OLIVEIRA, 1988; SALVADOR, 2010). 

Sobre as ações do BNDES, nesse contexto, destaca-se que as 

empresas que mais contribuíram para as campanhas eleitorais de candidatos a 

deputado federal no Brasil, em 1998 e 2002, obtiveram mais acesso ao 

financiamento público para suas atividades econômicas – financiamento que, no 
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país, é concedido principalmente pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES). Segundo pesquisas de Mancuso (2012), vemos 

que o acesso ao financiamento público foi ainda mais amplo para as empresas 

que mais contribuíram para “três subgrupos específicos de candidatos à Câmara 

dos Deputados: os candidatos à reeleição (incumbents), os candidatos lançados 

por partidos políticos que formam a base de apoio ao presidente no Congresso 

Nacional e os candidatos que venceram as eleições em disputa”. (MANCUSO, 

2014, p.13).   

Assim, o autor analisando o trabalho de Lazzarini, Musacchio, 

Bandeira de Mello & Marcon (2011) continua  

Os autores focalizam as contribuições eleitorais empresariais 
realizadas em 2002 e 2006 para as campanhas à presidência da 
república, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e às 
assembleias legislativas estaduais. Conforme o estudo, as empresas 
que mais financiaram campanhas eleitorais vitoriosas receberam mais 
alocações de capital do BNDES. Entretanto, os autores não atribuem 
esta relação necessariamente a um “tomalá-dá-cá” entre técnicos do 
BNDES – reconhecidos pela competência técnica – e financiadores de 
campanha.  Eles levantam a hipótese de que os maiores financiadores 
das campanhas dos candidatos vencedores têm maior chance de obter 
grandes contratos com o governo – contratos que, no Brasil, muitas 
vezes são acompanhados por financiamento do BNDES.  Os autores 
também trabalham com a hipótese de que o governo tende a escolher 
os maiores financiadores de campanhas como “campeões nacionais”, 
e seus setores de atuação econômica como alvos de política industrial. 
(MANCUSO, 2012, p. 13). 

No Brasil os atores dominantes da economia são grandes grupos 

econômicos diversificados – que, junto com corporações multinacionais, 

controlam o acesso a capital, tecnologia e mercados. Usando de práticas de 

governança corporativa, o controle desses grupos é concentrado e 

predominantemente familiar, de modo que gerentes e demais stakeholders são 

pouco autônomos em relação a controladores majoritários, como veremos 

analisando o grupo Odebrecht. (ROCHA, 2014). 

Com respeito a esse “novo” papel do Estado via fundos públicos, 

Oliveira (1988) destaca  

[...] o fundo público é agora um ex-ante das condições de reprodução 

de cada capital particular e das condições de vida, em lugar de seu 

caráter ex-post típico do capitalismo concorrencial. Ele é a referência 

pressuposta principal, que no jargão de hoje sinaliza as possibilidades 

da reprodução. Ele existe "em abstrato" antes de existir de fato: essa 

"revolução copernicana" foi antecipada por Keynes, ainda que a 
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teorização keynesiana se dirigisse à conjuntura. A per-equação da 

formação da taxa de lucro passa pelo fundo público, o que o torna um 

componente estrutural insubstituível. (OLIVEIRA, 1988, p. 09). 

Percebe-se perfeitamente isso com a análise das políticas e ações do 

governo nos últimos anos. Vemos que as políticas industriais dividem-se em 

horizontais e verticais. Dependendo do país e de sua composição de classe e 

hegemonia dos grupos econômicos e sociais (bloco de poder), temos o apoio 

maior para uma ou outra, os a sua mescla, como no Brasil. (ROCHA, 2014). 

Economistas ortodoxos são, em geral, mais favoráveis a políticas horizontais, 

vinculadas a correntes neoliberais na atualidade. Já os economistas de um linha 

heterodoxa sugerem uma política industrial vertical - via prussiana - baseada na 

escolha clara de indústrias e setores estratégicos, não impondo restrições para 

que, quando necessário, apenas uma firma de determinado setor receba 

incentivos. Tem-se, assim, um uso do fundo público como um ex-ante do tipo 

citado por Oliveira (1988) na sua teoria do antivalor.  

A respeito disso, destaca-se a política industrial vertical do governo 

Lula, sob a qual se promoveu a concentração e centralização do capital – ajuste 

patrimonial, e a internacionalização de empresas nos últimos anos. A propósito 

disso e do papel do BNDES nessa política, Rocha afirma 

Um dos principais instrumentos dessa política são os desembolsos do 

BNDES, cuja concessão depende de uma decisão ex ante do governo 

[OLIVEIRA, 1988], destinada a alcançar objetivos localizados de 

desenvolvimento industrial. Além de financiamento direto a projetos, o 

BNDES auxilia empresas por meio de compra de participação acionária 

e aquisição de títulos de dívida privados (debêntures). As duas últimas 

funções são desempenhadas pela BNDES Participações 

(BNDESPAR), subsidiária responsável pela gestão de participações do 

banco. (ROCHA, 2014, p. 86, grifos do autor). 

Com relação aos desembolsos financeiros, o BNDES expandiu ainda 

mais o direcionamento de crédito para as grandes companhias. Como já 

afirmamos neste estudo, o pico foi o ano de 2009, ano da grande crise 

internacional, quando mais de 80% dos seus empréstimos foram canalizados 

para um universo de até 50 empresas e isso, ressalte-se, num montante de 137,4 

bilhões de reais desembolsados naquele ano, em comparação com os 64,9 

bilhões de 2007, uma evidência da “ajuda” do Estado nos processos de 

acumulação, concentração e centralização do capital.  O quadro pouco se altera 

em 2012, em termos relativos ou absolutos: dos 156 bilhões de reais 
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desembolsados, 68% foram canalizados para as grandes empresas. (BNDES, 

2013). 

Como vimos com Cano (2014), Belluzzo (2013) e Bruno et al. (2011), 

é dada uma grande importância a esses recursos pelo setor privado. Esta política 

é reforçada pelo fato de o Brasil não contar com um mercado de capitais privado 

desenvolvido o suficiente para financiar projetos de longo prazo em condições 

tão favoráveis quanto as proporcionadas pelo BNDES, cujas taxas de juros 

praticadas (Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP) são, em parte, subsidiadas 

pelo Tesouro Nacional, leia-se cidadãos brasileiros. Levando ao nosso ver, há 

uma processo de acumulação via despossessão ou espoliação. (HARVEY, 

2003).  

Para Luís Fernando Garzon, professor da Universidade Federal de 

Rondônia  

A burguesia interna brasileira procura, concomitantemente, resolver-se 

(entre seus segmentos e frações aliadas) e ainda ocupar lugar 

vantajoso na concorrência com seus pares estrangeiras na disputa por 

mercados e territórios externos. A conta desse rearranjo, intra e 

intercapitalista, vai sendo paga com o corte e limitação dos recursos 

para a seguridade social e a educação, com a continuada flexibilização 

dos direitos trabalhistas, com o sucateamento dos bens públicos e com 

a brutal mercadorização e supressão de territórios, biomas e 

comunidades. (GARZON, 2013). 

Singer (2000) afirma que Governos em geral se endividam para 

financiar inversões públicas em estradas, portos, hospitais, escolas, obras de 

água e esgoto, redes de telefonia, telegrafia etc. Mas assevera que “[...] boa 

parte das dívidas públicas tem origem política, principalmente em guerras 

externas e intestinas. Em quase todo lugar, a dívida pública é permanente e não 

se cogita de seu resgate”. (SINGER, 2000, p. 44).  

Para Harvey (2011), o crédito tem um papel crucial para a extração 

de riqueza na economia financeirizada.  

O sistema de crédito tornou‑se, no entanto, a grande alavanca 

moderna para a extração de riqueza pelo capital financeiro do resto da 

população. Todos os tipos de práticas predatórias bem como as legais 

(taxas de juros abusivas sobre os cartões de crédito, execuções 

hipotecárias em negócios por meio da negação de liquidez em 

momentos‑chave e assim por diante) podem ser usados para 

perseguir táticas de despossessão que beneficiam os que já são ricos 

e poderosos. A onda de financeirização que ocorreu a partir de meados 
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da década de 1970 foi espetacular por seu estilo predatório. 

Promoções de ações e manipulações de mercado; esquemas Ponzi e 

fraude corporativa; parcialização de ativos por fusões e aquisições; 

promoção de níveis de facilitação do endividamento que reduz 

populações inteiras, mesmo nos países capitalistas avançados, à 

escravidão pela dívida; expropriação dos ativos (o assalto dos fundos 

de pensão e sua dizimação pelos colapsos das ações e corporações) 

– todas essas características são fundamentais para explicar o 

capitalismo contemporâneo. (HARVEY, 2011, p. 198). 

Tudo isso podemos ver com a análise dos dados da dívida pública 

nacional (AUDITORIA DA DÍVIDA CIDADÃ, 2013), atenta-se que, curiosamente, 

se a economia cresce, seria de se supor que a receita fiscal também crescesse, 

o que justificaria a expansão da dívida pública, já que o governo dispõe de mais 

recursos para servi-la, isto é, pagar juros e amortizações. E assim se desenvolve 

e se prolonga infinitamente o sistema da dívida. 

Na última década deste século, tivemos uma reviravolta pois ao 

contrário dos alarmismos dos economistas ortodoxos ligados à defesa do 

paradigma neoliberal ao afirmar que o financiamento do déficit público restringia 

o crédito disponível para os outros tomadores de empréstimos, do setor privado. 

Acontece a chamada por Oliveira (1988) “revolução copernicana” keynesiana na 

economia nacional, pois Keynes (1996) demonstrou que o aumento da renda 

social se traduz em aumento mais que proporcional da poupança. 

Singer explica esse fato assim 

É que o valor da poupança agregada não é fixo e pode ser aumentado 

pelo próprio déficit público, se este servir para ampliar a demanda 

efetiva, ou seja, a demanda total por bens e serviços da sociedade. Se 

isso ocorrer, é provável que a produção venha a crescer também, em 

resposta ao aumento da demanda, acarretando elevação da renda de 

todos os agentes: famílias, empresas e governo. (SINGER, 2000, p. 

45). 

Foi justamente isso que ocorreu com a economia brasileira depois da 

eleição de Luís Inácio Lula da Silva, como pudemos conferir com os estudos e 

trabalhos de Araújo (2013) Fernandes & Novy (2010) e Novy (2009). Segundo a 

teoria de Keynes, o gasto, seja público ou privado, suscita um aumento 

correspondente de produção e renda, e mais que proporcional de poupança. 

Quando a economia nacional cresceu nos últimos anos, o aumento de renda 

guardou sempre uma dianteira em relação ao crescimento do consumo. Isso 
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significa que a poupança não só cresce, mas provavelmente crescerá mais do 

que a renda. 

Acontece que a expansão da atividade econômica leva o país a ter 

que superar obstáculos, que, em geral, tomam a forma de “pontos de 

estrangulamento”, os chamados “gargalos”: excesso de importações face à 

disponibilidade de divisas, geralmente, resultados das trocas desiguais, 

saturação de vias de transporte, de silos e armazéns, de geração de energia 

elétrica, e toda a sorte de capital fixo de larga escala, como também escassez 

de mão de obra especializada, de modo que o aumento da atividade é 

acompanhado, a partir de um certo ponto, duma crescente elevação de custos. 

Singer afirma que o Brasil já passou por isso em outros momentos 

quando diz que 

O Brasil passou por uma situação destas em 1973, no auge do “milagre 

econômico”. Mas a grande vaga inflacionária que atormentou o país a 

partir do fim dos anos 1970 até o Plano Real teve outras causas: a luta 

distributiva entre diferentes frações de classe, cada uma sendo 

beneficiada ou prejudicada por regras específicas de reajustamento 

monetário; algumas se aplicavam aos salários, outras à taxa de 

câmbio, outras ainda aos preços tabelados, aos preços mínimos dos 

produtos agrícolas etc.; e os sucessivos planos de estabilização, que 

ao fracassarem reacendiam a luta distributiva de forma mais 

exasperada. O Plano Real pôde acabar com a inflação quando unificou 

o reajustamento monetário de todos os valores na URV. 

Singer fala deste resultado do Plano Real, mas já aludimos aqui, a 

nosso ver, para o maior beneficiário com a estabilidade advinda com esse plano 

que foi o setor referente às frações do capital ligadas às finanças. (FERNANDES 

& NOVY, 1998). 

Há também um outro problema representado pela “crise fiscal” do 

Estado, que ocorre na virada para uma onda longa com tonalidade depressiva a 

partir de 1973 – crise do atual ciclo sistêmico (ARRIGHI, 1996), decorrente de 

uma inflexão na receita e no gasto público. Dá-se o esgotamento do 

keynesianismo, com sua específica combinação entre capitalismo e 

socialdemocracia.  

Para Behring (2007), a crise fiscal é induzida por setores do 

empresariado para o corte dos gastos sociais, escamoteando as intenções reais 

de diminuição do custo do trabalho, ao lado da imposição de derrotas aos 
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segmentos mais organizados dos trabalhadores, a exemplo dos mineiros na 

Inglaterra dos anos 1980 e dos petroleiros no Brasil, em 1995. E, atualmente, 

2015, com o ajuste fiscal do início do segundo mandato da presidenta Dilma 

Rousseff.  

Compreende-se que o Estado acompanha os períodos longos do 

desenvolvimento do capitalismo de expansão e estagnação e se modifica 

histórica e estruturalmente, cumprindo seu papel na reprodução social do 

trabalho e do capital, e expressando a hegemonia do capital, nas formações 

sociais particulares, ainda que com traços gerais comuns. (POULANTZAS, 

1977). Trata‐se de um Estado que ganhou certa autonomia em relação à 

dinâmica imediata da sociedade civil, sobretudo no período dos chamados Anos 

de Ouro – 1946 ao início dos anos 70 do século XX. (OLIVEIRA, 1988; 

BEHRING, 2007). 

Nesse momento, para a autora citada, há  

[Uma] reorientação do fundo público para as demandas do 

empresariado e a diminuição da taxação sobre o capital, que 

alimentam a crise fiscal, o que se combina às relações assimétricas 

entre os países e ao processo de financeirização, a exemplo do papel 

das dívidas públicas para a punção de mais‐valia pelos bancos. 

(BEHING, 2007, p. 08). 

Assim, vemos que a importância do BNDES para a política industrial 

e para essa punção da mais-valia, sobretudo no segundo mandato do governo 

Lula, pode ser medida pelo volume de recursos desembolsados pela instituição 

durante o período (Gráfico 10).  
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Gráfico 10 – Desembolsos do BNDES entre 2000 e 2010 (R$ bilhões)

 
Fonte: Rocha (2014). 

 

Percebe-se que, a partir de 2007, o Tesouro Nacional começou a 

conceder empréstimos cada vez maiores ao banco, fortalecendo sua capacidade 

de financiamento. Tem-se também que o Tesouro dobrou sua parte no capital 

social da empresa, que passou para R$ 30 bilhões (BNDES 2010). Isso 

aumentou ainda mais seu poder de captação e desembolso.  

Podemos associar a esse período também a criação do FI –FGTS 

(2007), do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC (2007) logo depois o 

lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida (2009). Os efeitos dessas 

medidas – arranjos político-institucionais - na produção do espaço via produção 

de capital fixo nos números da construção civil podem ser vistos no gráfico 

abaixo elaborado pela revista O Empreiteiro (2015), sobre a evolução da receita 

bruta do setor de engenharia e construção do período de 1995-2013. (Gráfico 

11). 
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Gráfico 11 - Evolução da Receita Bruta do Setor de Engenharia e Construção (1995 – 
2013)

 

Fonte: Revista O Empreiteiro (www.revistaoempreiteiro.com.br). (2015). 

 

No contexto da crise internacional de 2008, o BNDES tornou-se 

também um importante instrumento da política fiscal anticíclica do governo 

federal, o que significou expansão ainda maior de suas atividades. Rocha (2014) 

apresenta alguns dados a seguir  

Em 2010, o desembolso do banco ficou em R$ 168,4 bilhões, ao passo 

que em 2003, primeiro ano do governo Lula, foi de R$ 35,1 bilhões, 

representando uma variação de 379% (BNDES 2007; 2010b). Uma 

variável importante a ser considerada é o desenho institucional do 

BNDES. Por se tratar de uma empresa pública, e não de um órgão da 

administração direta, o banco tem autonomia para tomar decisões de 

investimentos sem passar pelo escrutínio do parlamento e outros 

órgãos de controle. Assim, o poder Executivo é soberano no 

desembolso dos recursos, que não fazem parte do orçamento federal. 

(ROCHA, 2014, 87). 

Cabe relembrar o papel do fundo público para Francisco de Oliveira 

(1998), no seu livro “Os direitos do antivalor: a economia política da hegemonia 

imperfeita”, que serve para entender a noção de fundo público como mecanismo 

regulador do capitalismo ou como pressuposto do financiamento da acumulação 

de capital e, ao mesmo tempo, da força de trabalho por meio dos gastos sociais. 

Destaca-se que esse mecanismo, que é o fundo público, é capturado pela esfera 

financeira no circuito de mundialização do capital e pelos governos numa 

perspectiva de enfrentamento da crise estrutural, trazendo um ônus incontável 

http://www.revistaoempreiteiro.com.br/
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para os trabalhadores e prejuízos ao financiamento das políticas públicas 

sociais.  

Sobre esse enfrentamento da crise estrutural e voltando-nos ao 

período atual, vemos que o governo Lula, ao assumir uma política de cunho 

anticíclica, aciona seu maior banco público para o financiamento da produção de 

capital fixo de larga escala importantíssimo, primeiramente, para levar o país a 

um maior crescimento econômico, e possível desenvolvimento, e, depois, 

também como forma principal de sair da crise econômica mundial do período de 

2008/2009. 

A política do governo passou, realmente, a mudar no final do primeiro 

mandato de Lula, em 2005. Nesse contexto, com argumentos do tipo: aumentar 

as exportações, incrementar a competitividade interna e externa das empresas 

brasileiras, num ambiente de extrema competição internacional, e promover o 

desenvolvimento econômico sustentado, o BNDES passa a se encarregar de 

acrescentar à política industrial do país ações diretas de apoio à 

internacionalização de empresas de capital nacional78. Essa política fica um 

pouco mais clara se demonstrarmos graficamente via dados trabalhados pela 

revista O Empreiteiro, comparando as evoluções da receita bruta acumulada dos 

setores da construção e engenharia com o PIB acumulado nos últimos 18 anos. 

Vê-se o início da guinada das receitas desses setores a partir de 2005 e a 

desproporcionalidade com o crescimento do PIB. (Gráfico 12). 

                                                           
78 Até 2002, o BNDES não possuía diretrizes estatutárias para financiar operações de 

internacionalização. A partir de 2003, o Banco entendeu que era do interesse do Brasil que 
empresas nacionais se tornassem players internacionais e passou a apoiar grupos brasileiros 
através de aporte de capital em troca de participação acionária ou por meio de linha de 
financiamento indexada à captação externa do Banco. A primeira operação de impacto do 
BNDES, que marcou o período atual de expansão das empresas brasileiras, foi a aprovação da 
compra de 85% do grupo Swift Armour na Argentina pelo Grupo JBS, em setembro de 2005. 
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Gráfico 12 - Evolução da Receita Bruta Acumulada do Setor X Evolução do PIB 
Acumulado

 

Fonte: Revista O Empreiteiro (www.revistaoempreiteiro.com.br). (2015). 

 

Tais ações são pressupostos para o surgimento dos grandes 

negócios analisados neste estudo; os mesmos nascem ligados à tentativa de 

reestruturação dos espaços nacional, urbano e regional, que, por sua vez, 

passam pela ação de um capitalismo rentista e patrimonialista (CHESNAIS, 

2005) apoiado fortemente no Estado. Pois tem-se que o governo brasileiro, via 

BNDES, passa a atuar não apenas por meio de ações indiretas, como 

liberalização de exportação de capitais e proteção via acordos internacionais, 

assistência técnica e seguros, mas também por meio de financiamento público 

a juros subsidiados e compra de participação acionária em grandes grupos 

econômicos pela BNDES Participações (BNDESPAR), subsidiária de gestão de 

participações do banco. 

A BNDESPAR foi criada em 1982 para fortalecer o mercado de 

capitais por meio do investimento em ações de empresas brasileiras, no intuito 

de desenvolvê-las e prepará-las para atuarem no mesmo, depois apoiando a 

internacionalização das mesmas. A BNDESPAR age de acordo com as diretrizes 

estratégicas do Sistema BNDES, que visa propiciar acesso a recursos de longo 

prazo, contribuir para o desenvolvimento das práticas de governança corporativa 

e melhorar as condições dos sócios minoritários. (SILVA & ZORMAN, 2012). 

Conjugam-se, assim, as condições para a ascensão de uma 

acumulação rentista-patrimonial ampliada entre o Estado e as grandes empresas 

e grupos econômicos. Pois o Estado brasileiro deixa de ser indiferente ou um 

mero regulador em relação à internacionalização de capitais nacionais 

produtivos e passa a operar como um indutor desses investimentos, tornando-

http://www.revistaoempreiteiro.com.br/
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se ator decisivo na criação de empresas “campeãs mundiais”, como define o 

atual presidente do BNDES, Luciano Coutinho (ROCHA, 2014), pois o Estado 

passa, inclusive, a ser sócio das mesmas tendo participação na estrutura de 

capital de empresas de vários segmentos não financeiras em todo o Brasil. 

O BNDES, através da BNDESPAR, realiza investimentos e 

desinvestimentos por meio de ações e debêntures conversíveis e participa da 

estruturação de fundos de investimento (venture capital ou private equity), nos 

quais atua como cotista, como veremos no caso da empresa Odebrecht 

TransPort S.A que está à frente de um dos projetos analisados neste estudo: a 

Via Parque (Rota dos Coqueiros). 

Dentre esses investimentos, há os que são feitos sob a forma de 

subscrição de ações (Tabela 14) lançadas por empresas brasileiras (Odebrecht 

Agroindustrial, Vale, Braskem, JBS) em bolsa, em que o banco visa dar-lhes 

sustentação financeira -  em troca de participação acionária, oferecendo-lhes 

linhas de créditos especiais.  

Tabela 14– Participação acionária do BNDES nas empresas multinacionais brasileiras

 
Fonte: L. Santos (2013). 
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Sobre essas relações e imbricações entre o público e o privado, as 

mesmas em tempo de crises do capital como a vivida pelo sistema em 2008/2009 

se aceleram e complexificam, como Garzon (2013) afirma 

Na fase inicial da crise, a partir de 2008, as imbricações e opções se 

clarificaram e o Governo fez uso de todas as formas de ferramentas 

disponíveis para sustentar um padrão de acumulação determinado. 

Crédito e investimentos públicos vieram em socorro dos setores de 

celulose, mineração e siderurgia básica, indústria de carnes e 

derivados, gás e petróleo e setores de infraestrutura. Para consolidar 

“empresas-líderes” justamente nesses setores, fusões e aquisições 

foram viabilizadas pelo BNDESPAR, que teve seu ativo turbinado no 

período, passando de 25 bilhões de reais em 2007 para 125,8 bilhões 

de reais em 2011. O último dado disponível, referente ao ano de 2012, 

indicava que, dos 74,5 bilhões de reais da carteira total de ações do 

BNDESPAR, 84% estavam concentrados em apenas 10 companhias 

e 89% em somente cinco setores: petróleo, mineração, energia, 

frigoríficos e celulose. (GARZON, 2013). 

Dessa forma, como se viu com Oliveira (1988, 1998) analisando o 

papel do fundo público, tem-se, nos últimos anos, que destacar a atuação do 

BNDES que se configura como um caso específico e relevante de fonte de 

captação de recursos para a formação da estrutura de capital de empresas 

brasileiras, sendo influente na maioria das empresas de grande porte, 

procurando estabelecer parcerias de longo prazo, seja através de empréstimos, 

muitos com segregação de patrimônio como no caso da formação de algumas 

SPEs – como as analisadas neste estudo, seja por meio de participação direta 

no capital.  

 

4.2 Fundos de Pensão, Fundos de Investimento e Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS e seus papéis na economia contemporânea 

 

O mercado de capitais brasileiro pode ser considerado pequeno, com 

pouca liquidez, e ainda pouco desenvolvido quando comparado aos demais 

mercados globais. A concentração de propriedade ainda é uma característica 

predominante na estrutura de governança no Brasil. (SILVA & ZORMAN, 2012). 

É também um traço de nosso patrimonialismo e rentismo. Nos últimos anos, os 

chamados investidores institucionais passam a se tornar importantes 

participantes dos mercados financeiros, com influência crescente, 

principalmente após a onda de privatizações ocorrida nas diversas economias 
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no mundo, com início nos EUA, que criou um ambiente favorável ao 

desenvolvimento do sistema de fundos de pensão. (HARVEY, 2011). Os 

investidores institucionais, em sua maioria, são representados pelos fundos de 

pensão, fundos de investimentos e companhias de seguros. 

Salvador (2010) lembra que a financeirização da riqueza implica 

pressão sobre a política social, especialmente as instituições da seguridade 

social, pois aí está o nicho dos produtos financeiros. Nesse contexto, as 

propostas neoliberais incluem a transferência da proteção social do âmbito do 

Estado para o mercado, a liberalização financeira passa pela privatização dos 

benefícios da seguridade social, que é mais uma das faces das contradições da 

relação entre capital e trabalho. 

Silva & Zorman elencam as principais medidas que ajudaram a 

desenvolver o mercado de capitais nacional, que foram  

[...] a aprovação da Lei nº 10.303/2001, conhecida como a “Nova Lei 

das S.A.s.”; a criação dos códigos de governança corporativa do IBGC 

e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); o lançamento dos níveis 

diferenciados de governança da BM&FBOVESPA; o estabelecimento 

de novas regras que definiram os limites de aplicação dos recursos dos 

fundos de pensão; a criação do Programa de Incentivo à Adoção de 

Práticas de Governança Corporativa do BNDES; e a publicação da Lei 

nº 11.638/07, sobre a adoção de práticas internacionais de 

contabilidade. Outro fator que gerou grande efeito na modernização 

dos mecanismos de governança no Brasil foi o crescimento dos 

investidores institucionais, particularmente fundos de pensão. (SILVA 

& ZORMAN, 2012, p. 04). 

Lembramos que umas das primeiras ações do governo Lula, no seu 

primeiro mandato, em busca de conquistar credibilidade com o setor da alta 

finança, foi dar continuidade às reformas estruturais, iniciadas no governo 

anterior. As reformas tributária e previdenciária foram enviadas e aprovadas pelo 

Congresso Nacional. Naquele momento, a proposta de reforma da Previdência 

Social surpreendeu a sociedade e encontrou resistência, especialmente entre os 

servidores públicos, atingidos pelo seu conteúdo. 

Sobre o que isso representa, sabemos que famílias, empresas e 

governos têm rendimentos e fazem gastos. Os mais ricos destes agentes gastam 

menos do que ganham, do que resulta certa poupança; os mais pobres, pelo 

contrário, gastam mais do que ganham. Os primeiros constituem unidades 

superavitárias; os últimos, deficitárias. E há muitos que ficam no meio: gastam 
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mais ou menos o que ganham. O que importa aqui é que as unidades 

superavitárias tendem a aplicar seus rendimentos não gastos em intermediários 

financeiros, tais como bancos, fundos de investimento, contratos de seguro ou 

fundos previdenciários. As unidades deficitárias financiam seu excesso de gasto, 

tomando dinheiro emprestado daqueles intermediários (ou de particulares: 

familiares, amigos, agiotas). (SINGER, 2000). 

A poupança líquida (a diferença entre a poupança de todas as famílias 

e os empréstimos tomados por famílias) é emprestada a empresas e governos, 

que, em bloco, são deficitários. Geralmente as empresas tomam dinheiro 

emprestado por prazo longo para financiar a aquisição de instalações, 

equipamentos etc. (capital fixo). Quando o fazem, emitem ações ou debêntures 

(títulos de crédito de prazo médio, em geral) vendidas em bolsas ou tomando 

empréstimos em bancos de investimento privados ou públicos.  

Destaca-se que, em períodos de turbulência político-econômica, as 

empresas, para fugirem dos riscos de uma empreitada produtiva e de novos 

investimentos que não sabem se vão se concretizar, fazem aplicações 

financeiras de curto prazo para formar o que chamam de “colchão de liquidez”. 

A maioria delas está endividada no longo prazo e é credora no curto prazo. Mas 

o valor de suas dívidas tende a ser bem maior do que seus créditos. Esses 

investimentos de curto prazo são investimentos do tipo especulativos que não 

geram novos lucros via produção propriamente dita e, se forem feitos de forma 

abusiva, prejudicam o conjunto da economia. É o caso dos fundos de pensão e 

seus investimentos em renda fixa (títulos de dívida pública e privada) 

privilegiando a especulação à produção. 

É interessante compreendermos a importância dessa poupança 

líquida e a disputa histórica pela mesma. Sobre isso, Singer afirma 

Desde o fim da última guerra mundial, governos e empresas disputam 

a poupança líquida das famílias. Os governos são premidos a ampliar 

as inversões e os gastos sociais, no quadro do estado de bem-estar 

social, que lhes atribui a responsabilidade pela proteção aos 

desvalidos. Quando o governo vende novos títulos de sua dívida, para 

obter dinheiro com que pagar juros e amortizações vencidas, ou então 

para pagar obras, equipamentos etc., pode acontecer que o crédito 

escasseie e as taxas de juros subam. (SINGER, 2000, p. 44). 
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Nesse momento, os defensores do paradigma neoliberal passam a 

defender e a priorizar a contenção do gasto público para garantir que a maior 

parte da poupança fique disponível para o capital privado e seu sistema da 

dívida. Estes como vimos como Paulani (2010) “acreditam” que qualquer inflação 

tem por origem excesso de crédito e/ou de moeda, causado sempre por excesso 

de gasto público, sendo a inflação o pior dos males para os mesmos, pois 

perturba a ordem, espalha insegurança entre as classes possuidoras.  

Singer explica esse comportamento dos neoliberais que tendem a 

advogar políticas de restrição de crédito e de taxas de juros reais positivas e, em 

geral, altas, dizendo “O fantasma que assombra os neoliberais é o déficit público, 

financiado por crédito abundante a juros baixos, pois representa para eles o 

caminho mais curto ao inferno inflacionário”. (SINGER, 2000, 47). Isso também 

se viu nas explicações de Cano (2014) e Belluzzo (2013). 

Para Boito Jr.  

No interior do bloco no poder, a primeira coisa a destacar é a 

hegemonia política do grande capital financeiro, hegemonia política 

que se mantém ao longo de todo período neoliberal, do governo Collor 

ao governo Lula. Isso significa dizer que a política econômica e social 

do Estado brasileiro ao longo das décadas de 1990 e 2000, atende, 

prioritariamente, os interesses dos investidores internacionais e dos 

bancos e fundos de investimentos nacionais, articulando e 

subordinando os interesses das demais frações burguesas aos 

interesses das finanças. (BOITO JR., 2006, p. 272). 

Devemos destacar que o governo do Partido dos Trabalhadores 

promoveu também uma nova reforma da previdência social, retirando direitos 

previdenciários dos trabalhadores do setor público e estimulando os fundos de 

pensão. 

Como vimos anteriormente, consolida-se uma política econômica 

clara de fortalecimento dos grandes grupos nacionais em alguns ramos, como 

telecomunicações, energia elétrica, papel e celulose, açúcar e álcool, alimentos, 

petroquímica, farmacêutico etc. Nesse contexto, fundos de pensão (Previ, Petros 

e Funcef) e BNDES têm sido os principais agentes no processo de consolidação 

de “campeões nacionais” e importantes players mundiais. 

Os fundos de pensão, como são conhecidas as entidades integrantes 

da Previdência Complementar fechada, no Brasil, foram criados no regime 
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militar, em 1977, com o objetivo de criar poupança interna para o país. 

Posteriormente, os recursos dos fundos de pensão foram utilizados no processo 

de privatização das estatais durante o governo Fernando Henrique Cardoso. 

Jardim (2009) argumenta que os fundos de pensão também foram vistos pelo 

governo Lula como agente provedor de poupança interna, que deveria ser usada 

para fomentar o desenvolvimento do país, oferecendo dignidade a seus 

participantes79.  

Apesar da predominância de discursos ligados a valores, como ética, 

moral, solidariedade entre os trabalhadores e sustentabilidade em detrimento da 

especulação, dados indicam que os fundos de pensão do Brasil são os maiores 

compradores de títulos da dívida pública e poderiam, inclusive, ser acusados de 

agiotas do Governo, uma nova configuração do que Marx chamou de 

bancocracia. Segundo Jardim (2009), no Brasil, 63,6% dos investimentos dos 

fundos de pensão estão em renda fixa, o que quer dizer fundo da dívida pública, 

conforme mostram os dados do gráfico 13 a seguir. 

Gráfico 13 – Composição do Ativo de investimento dos Fundos de Pensão por 
segmento de aplicação

 
Fonte: Jardim (2009). 

 

Assim, esses números mostram que existe uma discordância entre o 

discurso de “moralização” do capitalismo e o fato de que os fundos de pensão 

                                                           
79 Como contextualização histórica, é importante informar que os fundos de pensão fazem parte 

da agenda do PT desde os anos 1990. Registra-se que, já em 1996, a Abrapp se reuniu no 
Sindicato dos Metalúrgicos para discutir sobre a previdência complementar com importantes 
membros do PT – que fizeram (ou fazem) parte do governo Lula –, tais como Guido Mantega, 
Aloizio Mercadante, Luiz Gushiken (ABRAPP,2003). 
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se alimentam da especulação, ligada à nossa alta taxas de juros, como também 

sugere que os fundos defendem a alta de juros, o que seria incoerente com o 

papel dos sindicatos na busca de melhorias para os trabalhadores como a 

própria geração de emprego, obstaculizada pela política econômica. Pois a 

lógica financeira desses investimentos é de curto prazo as empresas e os 

sindicatos que passam a defendê-la o fazem em detrimento de uma lógica de 

longo prazo ou de um planejamento para um projeto de desenvolvimento 

nacional. 

Com essa análise, também surge algo bastante expresso no modus 

operandi da sociedade brasileira e de seus capitalistas, que é sua forte 

característica rentista. Keynes havia apregoado que, com a evolução do 

capitalismo, os rentistas iriam desaparecer, mas não foi esse o caso. Tem-se 

comportamentos em que as organizações ou pessoas obtêm superlucros ou 

rendas, extraindo-os da sociedade, uma maneira de enriquecer não criando 

riqueza, mas tirando riqueza dos outros. Isso se dá na falta de investimentos 

produtivos que gerem riqueza e trabalho em troca de investimentos 

especulativos. Pode-se expressar na imagem que simboliza a riqueza do país, 

onde os rentistas buscam tirar uma fatia maior do bolo, em vez de fazê-lo crescer. 

As atividades rentistas, apesar de serem racionais economicamente, do ponto 

de vista privado, prejudicam a sociedade como um todo. 

Nossos homens de negócios preferem, muitas vezes, ganhar mais 

conseguindo privilégios do que com investimentos produtivos e em 

desenvolvimento de inovações. Destaca-se aqui como uma das principais 

formas de rentismo o poder de mercado. Como vimos, diversos mercados são 

monopolizados ou oligopolizados, num contexto onde grandes empresas 

conseguem grandes lucros – com grandes negócios - enquanto que 

consumidores são prejudicados por terem que pagar preços mais altos e 

produtores menores (efetivos ou potenciais), porque não têm condições de 

competir ou entrar no mercado. (OLIVEIRA, 1988). 

O rentismo no mercado financeiro é ainda maior. Nesse, diversas 

práticas também podem ser consideradas rentistas. Por exemplo, em relação 

aos seus clientes, os bancos no Brasil cobram taxas de juros altíssimas em 

operações de crédito, muito mais altas do que as que pagam para captar 
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recursos, e isso é possível em grande medida pela falta de competição. 

(DOWBOR, 2014). Temos também a relevante obtenção de grandes lucros pela 

compra de títulos públicos, que rendem juros muito altos por um risco baixo, às 

custas de recursos do governo, que poderiam ser melhor investidos em 

educação, saúde, infraestrutura, tecnologia ou em outros setores que trazem 

benefícios sociais, gerando custos de oportunidade. 

Este estudo tenta demonstrar, como são bastante relevantes no Brasil 

as atividades rentistas que são favorecidas pela proximidade de grandes 

empresas com o governo, levando à questão do patrimonialismo (FAORO, 

2001). O fácil acesso ao sistema político, que se pode conseguir, entre outras 

maneiras, como demonstrado, por doações de campanha (MANCUSO, 2014) o 

qual influencia na criação e mudança de regras que interfiram em suas 

atividades, conseguindo empréstimos subsidiados do BNDES, isenções fiscais 

ou proteções tarifárias. 

Atualmente, com a perspectiva de uma suposta crise fiscal no país, 

os repasses para o BNDES procuram novas fontes, sendo uma delas o FGTS. 

Aí entra um outro recurso que precisamos explicar. No dicionário de Economia 

de Sandroni, FGTS significava a época de sua criação   

Fundo formado no Brasil por depósitos feitos em nome dos 

empregados, para prover indenizações trabalhistas. Criado pelo 

governo federal a 13 de setembro de 1966, obrigou as empresas 

sujeitas à Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) a depositarem até 

o dia 30 de cada mês, em conta bancária vinculada [Caixa Econômica 

Federal], 8% do salário de cada funcionário [...] Os depósitos feitos em 

nome do funcionário são sujeitos a correção monetária e juros de 3% 

ao ano. [...] O optante pode utilizar o FGTS nas seguintes situações: 

[...] 2) para aplicação do capital em atividades comerciais, industriais 

ou agropecuárias; 3) na compra de casa própria pelo Sistema 

Financeiro da Habitação e para amortização das dívidas ou abatimento 

das respectivas prestações. [....]. (SANDRONI, 1985, p. 167) 

No site do FGTS, no local onde se explica o que é o FGTS começa 

com a seguinte frase “FGTS - O patrimônio do trabalhador melhora a vida de 

todos” algo que para nós, neste estudo, não é bem verdade devido aos 
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promíscuos usos que seus gestores (Conselho Curador)80 tem dado para este 

fundo. Sobre o mesmo, o site acrescenta  

Assim, o FGTS tornou-se uma das mais importantes fontes de 

financiamento habitacional, beneficiando o cidadão brasileiro, 

principalmente o de menor renda. A importância dos recursos do Fundo 

para o desenvolvimento do país ultrapassa os benefícios da moradia 

digna, pois financiam, também, obras de saneamento e infra-estrutura, 

gerando melhorias na qualidade de vida, ao proporcionar água de 

qualidade, coleta e tratamento do esgoto sanitário.  

O FGTS tem sido a maior fonte de recursos para a Habitação Popular 

e o Saneamento Básico. 

A partir de 2008, o Fundo de Investimento FGTS - FI-FGTS, amplia a 

atuação do Fundo, ao direcionar recursos para outros segmentos da 

infra-estrutura, como a construção, a reforma, a ampliação ou a 

implantação de empreendimentos de infra-estrutura em rodovias, 

portos, hidrovias, ferrovias, obras de energia e de saneamento. (FGTS, 

2015). 

Chama-se a atenção, também, a atenção para os agentes financeiros 

que podem operar com os recursos do FGTS, que devem ser ligados ao Sistema 

Financeiro Habitacional – SFH: os Bancos Múltiplos com carteira de crédito 

imobiliário, as Caixas Econômicas, as Sociedades de Crédito Imobiliário, as 

Associações de Poupança e Empréstimo, as Companhias de Habitação, as 

Fundações Habitacionais, os Institutos de Previdência, as Companhias 

Hipotecárias, as Carteiras Hipotecárias dos Clubes Militares, os Montepios 

Estaduais e Municipais e as Entidades e Fundações de Previdência Privada 

(FGTS, 2015). Assim, temos uma aliança forte entre capital imobiliário e capital 

financeiro, ambos tendo acesso a esses valiosos recursos dos trabalhadores.  

Atente-se para o nosso estudo em que para o caso específico de 

operações na área de saneamento, o agente financeiro não necessita ser 

integrante do SFH. Ampliando a questão da financeirização da economia e no 

caso da habitação, vemos que, além dos agentes financeiros, as securitizadoras, 

também, operam recursos do FGTS e atuam na aquisição e securitização de 

créditos imobiliários e emissão e distribuição de CRI. Quanto a esse instrumento 

                                                           
80 Atualmente regido pela Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, é gerido e administrado por um 

Conselho Curador. O Conselho é um colegiado tripartite composto por entidades representativas 
dos trabalhadores, dos empregadores e representantes do Governo Federal. O Decreto 6.827/09 
aumentou o número de Conselheiros do FGTS de 16 para 24. A nova composição ampliou a 
participação dos representantes da Sociedade Civil e do Governo. (FGTS, 2015). Disponível em: 
http://www.fgts.gov.br/quem_administra.asp. Acesso: 18 jun. 2015. 

http://www.fgts.gov.br/quem_administra.asp
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da securitização, que não se dá só nesse ambiente, mas também é a essência 

da dívida pública, Botelho assinala 

Com a crescente securitização dos títulos de dívidas e de 

financiamento, observa-se o aumento da liquidez e da mobilidade dos 

mercados financeiros, ou seja, a facilidade de entrada e saída das 

posições assumidas pelos agentes financeiros, bem como a 

profundidade dos mercados secundários e de derivativos, que 

assumem grande porte, garantindo elevado grau de negociabilidade 

aos papéis de distintas características, denominações monetárias e 

prazos de maturação. O exemplo mais recente do chamado subprime 

no mercado financeiro norte-americano é elucidativo de como os 

derivativos, muitas vezes de alto risco, assumiram importância no 

mercado financeiro contemporâneo. (BOTELHO, 2012, 300-301). 

Dentre os programas viabilizados com recursos do FGTS, temos dois 

ligados ao nosso objetivo de demonstrar a passagem das formas fixas de capital 

para formas cada vez mais fluídas. Pois a produção de capital fixo realizada por 

meio desses instrumentos e programas já é carregada de um caráter fluido que 

advém do papel do crédito e dos fundos públicos ou semipúblicos viabilizados 

na sua produção, distribuição, comercialização e consumo. Assim, temos 

programas como Saneamento para todos – SPE, que se dá via Sociedades de 

Propósito Específico - SPE, constituídas especificamente para a realização da 

operação estruturada de saneamento, como veremos com o programa “Cidade 

Saneada” da metrópole de Recife. 

Outro programa que usa os recursos - vale lembrar - dos 

trabalhadores, que nos chama a atenção, é o de Aquisição de Certificados de 

Recebíveis Imobiliários – CRI81, cujo objetivo seria incentivar o mercado 

secundário de títulos, viabilizando a concessão de novos financiamentos 

habitacionais, com a consequente produção de novos imóveis e geração de 

empregos. (FGTS, 2015). Para Botelho, não seriam bem essas as finalidades de 

tal instrumento ou inovação financeira, e sim uma maior vinculação entre o 

capital financeiro e o imobiliário e ajuda a dar maior fluidez o capital, uma vez 

que transforma a propriedade imobiliária em ativos mobiliários, possibilitando 

uma mais rápida circulação do capital do setor da construção, pois como o 

mesmo diz 

A constituição de fundos de investimentos imobiliários, a securitização 

de propriedades e os títulos derivados de contratos hipotecários são 

                                                           
81 Disponível em: http://www.fgts.gov.br/aquisicao_certificado.asp. Acesso em: 21 jun. 2015. 

http://www.fgts.gov.br/aquisicao_certificado.asp
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importantes elos de ligação entre o capital financeiro e o imobiliário. Os 

fundos de investimento têm por objetivo reunir capital para realização 

de novos projetos, geralmente de uso misto e de alto padrão, e/ou 

compra de imóveis para extração da renda por eles gerada. A 

securitização, por sua vez, transforma a propriedade imobiliária em 

ativos mobiliários, possibilitando uma mais rápida circulação do capital 

do setor da construção. Já os derivativos de títulos hipotecários 

(subprime) permitem aos originadores desses títulos, após sua venda 

no mercado, recuperar o valor investido e lançá-lo uma vez mais no 

sistema financeiro, como crédito para novos tomadores de 

empréstimos. (BOTELHO, 2012, p. 301). 

Cabe também analisarmos essa inovação financeira criada pelo 

Estado no período estudado nesta pesquisa, que é o Fundo de Investimento do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS, criado por autorização da 

Lei nº. 11.491, de 20 de junho de 2007, é constituído, nos termos disciplinados, 

pela Instrução CVM nº. 462, de 26 de novembro de 2007, e por resoluções do 

Conselho Curador do FGTS, sob a forma de condomínio aberto, com prazo de 

duração indeterminado, regido por um Regulamento e pelas disposições legais 

e regulamentares que lhe forem aplicáveis. 

Para falarmos do mesmo, temos que realizar uma digressão com fins 

de explicarmos sucintamente o funcionamento do mercado de capitais. Para 

adentrarmos no papel do mercado de capitais e das inovações institucionais 

financeiras, cabe um regresso na história para mostrarmos como e para que 

surgiram muitas destes institutos. Na Europa moderna, por volta dos séculos XI 

e XVI, ocorreu uma série de inovações institucionais para facilitar o comércio de 

longa distância, com a redução dos custos de transações, sendo que muitas 

dessas estão presentes até hoje nas nossas relações econômicas. 

Segundo North (1991), as mesmas podem se dividir em três tipos 

principais: (1) aqueles que aumentaram a mobilidade do capital; (2) aqueles que 

reduziram os custos de informação; e (3) aqueles que espalharam o risco. Dentro 

desse grupo, podemos destacar instrumentos como: contratos engenhosos que 

disfarçavam a cobrança de juros – proibidos à época (penalidades por atraso de 

pagamentos; hipotecas; manipulação de taxas etc.). Destaca-se como forma de 

dar mais mobilidade ao capital a criação e evolução das letras de câmbio e, 

particularmente, o desenvolvimento de técnicas e de instrumentos que permitiam 

a sua negociabilidade. Foram criados também instituições e centros para sua 

negociação - “avós das bolsas de valores” – que começaram com feiras em 
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praças comerciais, depois passaram para bancos e, por fim, em casas 

financeiras que ampliaram as economias de escalas. A inovação final, para 

North, foi a transformação da incerteza em risco.  

Por incerteza, podemos entender a condição em que não se pode 

determinar a probabilidade de um evento ocorrer e, portanto, não se pode chegar 

a uma forma de segura contra tal ocorrência. Risco, por sua vez, implica a 

capacidade de fazer uma determinação atuarial da probabilidade de um evento 

e, portanto, assegurar-se contra tal resultado. No mundo moderno, seguro 

(securitização) e diversificação da carteira (ramificação de setores) são métodos 

para converter a incerteza em risco, como temos com a securitização de imóveis 

e da própria dívida pública, fundos de investimento imobiliário, créditos 

recebíveis entre outros. (BOTELHO, 2007; NORTH, 1991). 

Sobre o mercado de capitais, cabe aqui definirmos como o mesmo 

funciona, e a participação de alguns institutos ou inovações que são analisadas 

neste trabalho, e a noção de risco; para isso, nos valemos do livro “Mercado de 

Capitais” onde seus autores Cavalcante & Misumi afirmam 

As operações no mercado de capitais usualmente são de longo prazo 

e podem envolver a compra de participação acionária no 

empreendimento. No mercado de capitais, os principais títulos 

negociados são representativos do capital de empresas (ações) ou de 

empréstimos feitos via mercado por empresas (debêntures 

conversíveis, bônus de subscrição etc.) sem participação de 

intermediários bancários. Um debêntures, por exemplo, é um título de 

dívida com características próprias, negociado diretamente entre 

empresas [no caso aqui as SPE] e os investidores finais. [...] A compra 

de participações pressupõe a noção de risco, já que todos os demais 

credores da empresa são preferenciais em relação aos acionistas 

[BNDESPLAR, FII-FGTS]. O que motiva os acionistas é a expectativa 

de lucro, restando evidente que a expectativa é de que o lucro seja 

maior do que a taxa de juros praticada no mercado de crédito. A 

combinação de operações de crédito com emissão de ações resulta na 

estruturação de capital de uma empresa. (CAVALCANTE & MISUMI, 

2002, p. 19-20, grifos do autor). 

Neste processo, temos o mercado financeiro brasileiro que, nos 

últimos anos, tem crescido de forma constante, apesar da mais forte regulação 

no pais.  O mesmo é composto por diversas instituições financeiras, como 

bancos comerciais, caixas econômicas, bancos de investimento e de 

desenvolvimento, sociedades corretoras e fundos de investimento. Essas 

instituições operam de acordo com as normas definidas pelo Conselho 
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Monetário Nacional (CMN), que é composto pelo Ministro da Fazenda, que 

preside o Conselho, pelo presidente do Banco Central do Brasil - BCB e pelo 

Ministro do Planejamento. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) exerce o 

papel de fiscalizadora no mercado de capitais. (CAVALCANTE & MISUMI, 2002). 

Temos como principais títulos negociáveis, a exemplo do que 

apresentaram Cavalcante & Misumi (2002): as ações, que representam frações 

das empresas, que podem ser compradas, títulos de dívida, debêntures, que 

representam o financiamento das empresas a partir de investidores, bônus de 

subscrição e outros valores mobiliários (CVM, 2014). 

Precisa-se, também, esclarecer alguns conceitos e definições 

necessários para se entender O FII- FGTS, como a de Fundos de Investimento. 

Os fundos de investimento no Brasil são atualmente regulados pela CVM 

(Comissão de Valores Mobiliários), autarquia instituída pela Lei nº 6.385/76. O 

principal diploma normativo que regula os fundos de investimento, de maneira 

geral, no ordenamento pátrio, é a Instrução Normativa CVM 409, de 18 de agosto 

de 2004 (“IN 409”)82, que disciplina regras gerais para diversos tipos de fundos 

de investimento, trazendo diversos conceitos relevantes para a melhor 

compreensão do instituto em seu sentido amplo.  

Segundo essa norma, “o fundo de investimento é uma comunhão de 

recursos, constituída sob a forma de condomínio”. Assim, considera-se o fundo 

de investimento como uma forma de condomínio, onde teríamos uma 

propriedade detida em comunhão por mais de um titular, em que tais titulares, 

sendo eles investidores, figuram como coproprietários do fundo.  Assim, os 

investidores seriam coproprietários de todos os ativos que vierem a compor a 

carteira do fundo em questão. 

Voltando ao papel do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FI-FGTS83 na produção do espaço via financiamento 

                                                           
82 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Instrução Normativa CVM N° 409, de 18 de agosto 

de 2004. Dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de 
informações dos fundos de investimento.  Disponível em: 
http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/exiato.asp?file=%5Cinst%5Cinst409consolid.htm.   
Acesso em:  10/08/2014. 
83 O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS e, quando autorizado pelo Conselho Curador do FGTS, de Fundos de 
Investimento em Cotas do FI-FGTS, conforme previsto no artigo 5º, inciso XIII, alínea "i", da Lei 

http://www.cvm.gov.br/asp/cvmwww/atos/exiato.asp?file=%5Cinst%5Cinst409consolid.htm
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(direto e indireto) da produção de infraestruturas, em 2012, O FI-FGTS tinha um 

ativo de R$ 325,8 bi, destes, R$ 33 bi foram aplicados no mercado. Seu objetivo 

é comprar participação ou títulos de dívidas de empresas montadas para atender 

à área de infraestrutura (private equity), visando rentabilizar esse dinheiro 

investido, características básicas do capital rentista e monopolista (PAULANI, 

2010). Várias empresas que atuam em Pernambuco têm participação societária 

do FI-FGTS. O fundo detém 30% do capital social da Odebrecht Transport 

Participações, que, em Pernambuco, tem projetos da Rota dos Coqueiros e Rota 

do Atlântico (Expressway). A Foz do Brasil (Odebrecht Ambiental), também da 

Odebrecht, tem obras de saneamento em municípios da RMR e em outros 

Estados e tem participação de 26,53% do fundo. A Cone, da Moura Dubeux, é 

outra empresa sócia do FI-FGTS. 

O FI-FGTS é administrado, gerido e representado judicial e 

extrajudicialmente pela Caixa Econômica Federal. O objetivo oficial do FI-FGTS 

segundo o projeto de Medida Provisória - MP que o criou é ampliar e alavancar 

as aplicações em novos empreendimentos nos setores de energia, rodovia, 

ferrovia, porto e saneamento, com possibilidade de distribuição dos resultados 

aos trabalhadores ou, alternativamente, mediante participação direta do 

trabalhador nos resultados dos investimentos, por meio de saque de parte de 

sua conta vinculada. (BRASIL, 2007). 

Mas, o uso de seus recursos vem sofrendo polêmicas, na parte que 

toca ao constante apoio a um número seleto de empresas, como já pudemos 

constatar com outras políticas, como as ligadas ao BNDES. Ressalta-se que, na 

sua política de investimento, estão previstos limites de diversificação por setores, 

por emissores, por empreendimento e por ativos financeiros. O uso do mesmo 

também faz parte do processo de financeirização da economia brasileira, e sua 

forma de ação revela as novas nuances da produção do espaço e da relação 

entre os capitais privados e públicos aqui estudadas.  

                                                           
nº. 8.036, de 11 de maio de 1990, com a redação dada pela Lei nº. 11.491, de 20 de junho de 
2007. O FI-FGTS poderá participar de projetos contratados sob a forma de parcerias público-
privadas (PPP), instituído pela Lei nº. 11.079, de 30 de dezembro de 2004, desde que atendidas 
as condições estabelecidas no Regulamento. (FGTS, 2015). 
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Um fator que chama nossa atenção é a grande participação das 

empresas do grupo Odebrecht em parcerias com o FI – FGTS. Isso fez com que 

recentemente seus gestores reavaliassem suas participações neste grupo e 

procurassem mudar essa concentração, fato que levou a Caixa Econômica 

Federal a tentar atrair outros grandes grupos financeiros e construtoras para 

diluir o peso do grupo Odebrecht no FI-FGTS, como aponta a matéria da Folha 

de São Paulo84 de agosto de 2014 

Dados do próprio fundo mostram que, do dinheiro investido até hoje, 

quase 10% foram para empresas da Odebrecht, com R$ 3,85 bilhões. 

O grupo é o maior parceiro privado do FI-FGTS –OAS e Vale obtiveram 

R$ 1 bilhão e R$ 947 milhões, respectivamente. A Odebrecht é o grupo 

que garante um dos maiores ganhos ao FI-FGTS. De acordo com o 

balanço mais recente do fundo, o saldo do investimento inicial nas 

empresas do grupo chegou a R$ 6,6 bilhões em março, valor 73% 

maior que o inicial. Mesmo assim, o fundo quer reduzir essa exposição. 

[...] Ainda segundo ele, a equipe de investimento da Caixa responsável 

pelo FI-FGTS já procurou os maiores grupos econômicos em busca de 

projetos que possam ser financiados. Entre eles estão a Andrade 

Gutierrez, CCR, Camargo Corrêa e Queiroz Galvão. As empresas de 

saneamento são prioridade. Hoje, existem R$ 40 bilhões aprovados 

para uso, mas o FI-FGTS só investiu R$ 26,2 bilhões. Outros R$ 5 

bilhões estão compromissados com operações em curso. Ou seja: o 

fundo têm R$ 8,8 bilhões disponíveis para essas futuras candidatas, 

mas o valor pode chegar a R$ 10 bilhões, porque parte das operações 

cômoro ossadas pode não sair a tempo. (FOLHA DE SÃO PAULO, 

2014). 

Podemos ver que, mesmo procurando diminuir sua presença no grupo 

Odebrecht, o fundo não deixa de privilegiar outros grandes grupos. Não existe 

uma política de apoio a médias empresas, atuando em consórcio até a crise 

política atual. O FI-FGTS foi criado para investir em ativos financeiros (cotas de 

fundos, ações e debêntures) alocados para o financiamento de novos 

empreendimentos dos setores de infraestrutura eleitos, a partir de operações 

originadas no mercado de capitais sob as seguintes estruturas, dentre outras: (a) 

cotas de SPE - Sociedade de Propósito Específico; (b) debêntures85 e notas 

promissórias; (c) FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios; e (d) CRI 

- Certificado de Recebíveis Imobiliários.  

                                                           
84 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/08/1498545-fundo-do-fgts-quer-
reduzir-peso-da-odebrecht-em-investimentos.shtml. Acesso em: 27 jun. 2015. 
85 São valores mobiliários representativos de dívida de médio e longo prazos que asseguram a 

seus detentores (debenturistas) direito de crédito contra a companhia emissora. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/08/1498545-fundo-do-fgts-quer-reduzir-peso-da-odebrecht-em-investimentos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/08/1498545-fundo-do-fgts-quer-reduzir-peso-da-odebrecht-em-investimentos.shtml
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Em abril de 2015, o conselho curador do fundo, que é composto por 

24 integrantes, dos quais a metade indicada pelo governo e o restante por 

centrais sindicais e associações patronais, aprovou a transferência de até R$ 10 

bilhões do FI-FGTS para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). Segundo reportagem da Exame  

O BNDES vai oferecer ao FI-FGTS uma carteira de R$ 25 bilhões em 

projetos. A decisão pela escolha das operações será do comitê de 

investimento desse fundo, também constituído com representantes do 

governo (6 membros), dos trabalhadores (3) e dos patrões (3). A 

rentabilidade mínima será de 7% ao ano mais TR e o prazo de resgate 

de dois anos. 

O FI-FGTS é um fundo de investimento bilionário que usa parte do 

conjunto de saldos de todas as contas do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) para fazer investimentos em infraestrutura, por meio 

de financiamentos ou participação societária. Nesse fundo, o 

trabalhador não pode investir diretamente. 

Pelo regulamento, o FI-FGTS não pode investir em bancos comerciais, 

públicos ou privados, nem no BNDES. No entanto, o conselho curador 

já autorizou, em 2008, a emissão de R$ 7 bilhões em debêntures para 

o BNDES86. (ALVES, 2015). 

 

Temos aqui mais um dos rearranjos institucionais viabilizados como forma de 

atingir no caso a meta fiscal do novo ajuste estrutural pelo qual passa a economia 

nacional, ligado à busca do superávit fiscal para pagamentos dos juros e 

amortizações da dívida pública. Conforme reportagem do jornal "Diário de 

Pernambuco" publicada no dia 24/04/2015  

O ministro da Fazenda está determinado a acabar com os repasses do 

Tesouro Nacional ao BNDES, como forma de melhorar a transparência 

das contas públicas e, principalmente, atingir a meta fiscal deste ano. 

Mas, diante da falta de crédito privado na proporção demandada pelo 

mercado, o papel do BNDES continua importante, dentro da lógica do 

Ministério da Fazenda. A saída para reforçar o capital do banco sem, 

no entanto, envolver dinheiro do Tesouro foi buscar o FI-FGTS - fundo 

que foi criado com o objetivo de ser uma alternativa a bancos públicos 

e privados no financiamento de projetos de infraestrutura. (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, 2015)87. 

 

Destaca-se aqui uma contradição, pois se assiste a uma elevação da 

rentabilidade, ou das taxas de retorno dos capitais, gerando uma enorme 

                                                           
86 Disponível em: http://exame.abril.com.br/economia/noticias/fgts-aprova-transferencia-de-r-10-

bi-do-fi-fgts-ao-bndes. Acesso em: 15 jun. 2015. 
87Disponível em: 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/04/24/internas_economia,5
73250/dilma-diz-que-uso-do-fi-fgts-para-financiar-bndes-nao-traz-perda-ao-trabalhador.shtml. 
Acesso em: 16 jun. 2015. 

http://exame.abril.com.br/economia/noticias/fgts-aprova-transferencia-de-r-10-bi-do-fi-fgts-ao-bndes
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/fgts-aprova-transferencia-de-r-10-bi-do-fi-fgts-ao-bndes
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/04/24/internas_economia,573250/dilma-diz-que-uso-do-fi-fgts-para-financiar-bndes-nao-traz-perda-ao-trabalhador.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/04/24/internas_economia,573250/dilma-diz-que-uso-do-fi-fgts-para-financiar-bndes-nao-traz-perda-ao-trabalhador.shtml
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solvabilidade e liquidez dos setores privados, enquanto o próprio fundo público 

dá visíveis mostras de exaustão como padrão privilegiado da forma de expansão 

capitalista desde os fins da II Guerra Mundial. Temos como exemplo a situação 

da Europa e sua “Crise da Dívida Soberana”. (OLIVEIRA, 1988). Pois a situação 

atual dos países desenvolvidos se caracteriza, em linhas gerais, pelo baixo 

crescimento econômico, pelas elevadas dívidas públicas e altas taxas de 

desemprego. A crise parece, também, reafirmar a tendência de desenvolvimento 

desigual e combinado do modo de produção capitalista. 

Portanto, cabe-nos perguntar: Quem define e como se definem os 

financiamentos do BNDES, FI-FGTS e participações do BNDESPar? As 

conexões históricas dos bancos públicos com grandes grupos econômicos 

nacionais, aprofundadas nas privatizações dos anos 90, levantam dúvidas se a 

política de financiamento obedece a fins eminentemente públicos e sociais ou 

está submetida às injunções e aos interesses de grupos privados. (BRUNO et 

al., 2011).  Essas respostas se tornam ainda mais necessárias quando se verifica 

que ainda falta transparência na atuação do BNDES e do uso de fundos como o 

FGTS e FAT, como podemos ver com casos recentes noticiados de 

parlamentares e o próprio Tribunal de Contas da União não terem acesso às 

contas e demonstrações financeiras do BNDES88. 

Soma-se a isso que o governo, ao apoiar estes grandes grupos como 

o uso de seus bancos e fundos dos trabalhadores, acelera o já corrente processo 

de concentração e centralização do capital, e concorre para o aprofundamento 

da concentração econômica no país, com as todas as implicações já 

comentadas. Existe, ainda, uma crítica de alguns setores às ações do BNDES 

pelo fato de o mesmo não apresentar contrapartidas sociais, ambientais e 

econômicas, abdicando assim, em boa medida, do seu caráter de banco de 

desenvolvimento, atuando como mero banco comercial, esquecendo assim o “S” 

de sua sigla, que representa o social. 

                                                           
88 Ver “A dívida pública é um mega esquema de corrupção institucionalizado”. Disponível em:  

http://www.cartacapital.com.br/economia/201ca-divida-publica-e-um-mega-esquema-de-
corrupcao-institucionalizado201d-
9552.html?utm_content=bufferad9df&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_camp
aign=buffer, Acesso: 15 de jun. 2015. 

 

http://www.cartacapital.com.br/economia/201ca-divida-publica-e-um-mega-esquema-de-corrupcao-institucionalizado201d-9552.html?utm_content=bufferad9df&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.cartacapital.com.br/economia/201ca-divida-publica-e-um-mega-esquema-de-corrupcao-institucionalizado201d-9552.html?utm_content=bufferad9df&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.cartacapital.com.br/economia/201ca-divida-publica-e-um-mega-esquema-de-corrupcao-institucionalizado201d-9552.html?utm_content=bufferad9df&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.cartacapital.com.br/economia/201ca-divida-publica-e-um-mega-esquema-de-corrupcao-institucionalizado201d-9552.html?utm_content=bufferad9df&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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4.3 As Campeãs Nacionais: O Caso da Odebrecht 

 

Vimos, anteriormente, uma sucinta apresentação de trechos da obra 

de Faoro, usados para nos dar uma dimensão de como foram forjadas as bases 

da relação entre Estado e elites econômicas, ou o chamado bloco de poder 

hegemônico no Brasil, e alertando para suas mudanças no tempo histórico. 

(POULANTZAS, 1977).  

No momento em que estamos escrevendo estas páginas, surge, nas 

manchetes, a notícia sobre a prisão do presidente do grupo Odebrecht, Marcelo 

Odebrecht, como a manchete da BBC Brasil que diz “Prisão de Odebrecht um 

"duro golpe" para a maior multinacional brasileira, que se tornou um dos ícones 

da projeção internacional do país”89. Já o jornal Valor Econômico estampa 

“Prisão de Odebrecht é o evento mais emblemático da Lava-Jato”90. Esse jornal 

diz ser emblemática, porque, provavelmente, de toda a investigação, envolvendo 

empreiteiras e a Petrobras, a Odebrecht é o principal player de obras pesadas e 

industriais do país. Portanto muito importante para nossa pesquisa sobre a 

produção de capital fixo de larga escala. 

As prisões, efetuadas pela Polícia Federal (PF), ocorreram no âmbito 

da operação Lava-Jato, que investiga denúncias de corrupção envolvendo 

políticos, empreiteiras e a Petrobras. Segundo a PF, há indícios de que os 

presidentes das empresas (Odebrecht e Andrade Gutierrez), presos no dia 19 

de junho de 2015, participaram de negociações que levaram à formação de cartel 

e direcionamento de licitações feitas pela Petrobras. Eles "tinham pleno domínio 

de tudo o que acontecia na empresa", disse o delegado Igor Romário de Paula 

à imprensa, em Curitiba91.  

Este é um dos acontecimentos que podem transformar a trajetória de 

um grande grupo econômico, e do próprio setor da construção civil, como 

                                                           
89 Disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150620_perfil_odebrecht_jf_cq. Acesso: 20 de 
jun. de 2015. 
90 Disponível em: http://www.valor.com.br/politica/4101470/analise-prisao-de-odebrecht-e-
evento-mais-emblematico-da-lava-jato/. Acesso: 20 de jun. de 2015. 
 
91 Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/odebrecht-e-gutierrez-eram-
mais-sofisticadas-na-corrupcao-diz-mpf.html. Acesso: 20 de jun. de 2015. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150620_perfil_odebrecht_jf_cq
http://www.valor.com.br/politica/4101470/analise-prisao-de-odebrecht-e-evento-mais-emblematico-da-lava-jato/
http://www.valor.com.br/politica/4101470/analise-prisao-de-odebrecht-e-evento-mais-emblematico-da-lava-jato/
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/odebrecht-e-gutierrez-eram-mais-sofisticadas-na-corrupcao-diz-mpf.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/odebrecht-e-gutierrez-eram-mais-sofisticadas-na-corrupcao-diz-mpf.html
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também faz parte das mudanças no acontecer histórico antes relatadas, e de 

alterações no bloco histórico de poder. Passemos adiante a fim de procurar 

entender as vias que levaram a esse desfecho tão contundente, e suas possíveis 

consequências. 

Cabe-nos agora, após as análises sobre o papel contemporâneo do 

fundo público e suas formas de atuação via, principalmente, os bancos públicos 

como o BNDES, e o papel dos fundos de pensão e investimento, passar para a 

análise da relação desses mecanismos e instrumentos com os grandes grupos 

privados econômicos, em especial os ligados ao setor da construção civil, que 

também fazem parte de conglomerados empresariais maiores, envolvidos em 

toda sorte de setores econômicos e formas de negócio, incluindo as ilícitas, como 

o caso em especial estudado aqui do grupo Odebrecht. Esta análise é 

importante, pois são esses agentes que vêm construindo e produzindo em 

grande escala o espaço em nosso país, com grandes projetos de investimento 

que absorvem grandes quantidades de capitais excedentes e fazem parte da 

estratégia de empurrar “pra frente” os problemas de superacumulação de capital 

e as contradições do sistema.  

Começamos afirmando que os grandes grupos privados, atuando 

particularmente nos setores de commodities e infraestrutura, foram criados 

historicamente em permanente relação com o Estado brasileiro. Alavancados 

pelo investimento público no período desenvolvimentista, e consolidados com a 

transferência de patrimônio público nas privatizações, e, por fim, expandidos 

pela transferência massiva de recursos públicos na última década. 

O historiador Pedro Henrique Pedreira Campos desenvolveu sua tese 

de doutorado intitulada “A ditadura dos empreiteiros: as empresas nacionais de 

construção pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial brasileiro, 

1964-1985” na qual demonstra que as empresas brasileiras de engenharia - 

empreiteiras - chegaram ao final da ditadura extremamente poderosas.  Com o 

crescimento verificado em fins dos anos 60, as construtoras iniciaram, desde 

aquele momento, um exitoso processo de atuação internacional, realizando 

obras na América do Sul, África e Oriente Médio. Campos (2012), concordando 

com Maria Moraes e Guido Mantega – ex-Ministro da Fazendo do Governo Lula 

e de Dilma -  em seu livro “Acumulação Monopolista e Crises no Brasil”, afirma 
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que a economia brasileira chegou ao fim dos anos 70 mais madura e com um 

novo padrão de acumulação, e que esta presenciou a ascensão de grupos 

econômicos domésticos de grande porte. Sobre isso, assinala 

Como afirmam os dois autores, defendidos por políticas estatais de 

amplo protecionismo, emergiu  no fim da década um capital 

monopolista  brasileiro,  principalmente  em três setores-chave: o 

bancário e financeiro (com grupos como o Moreira Salles, Bradesco, 

Itaú), o industrial pesado (com os grupos  empresariais  Gerdau,  

Votorantim,  Villares  e  outros)  e  o  da  construção  civil 

(particularmente,  com  as  quatro  maiores  empresas  do  setor,  

Camargo  Corrêa,  Andrade Gutierrez,  Mendes  Júnior  e  Odebrecht).  

Esse capital monopolista da construção pesada – protegido durante a 

ditadura e que formou um oligopólio no setor – passou, além de novo 

patamar de acumulação e porte nacional, a ter também uma atuação 

internacional, com projetos no exterior, além de forte imbricação junto 

às agências do aparelho de Estado. (CAMPOS, 2012, p. 02). 

O período do governo de Juscelino Kubitschek foi um momento 

fundamental no fortalecimento de um mercado nacional de obras públicas ligado 

à implementação  da  economia  industrial,  com  suas demandas  de  

infraestrutura  para  a  indústria  e  para  as  cidades, mas foi durante a ditadura 

que o nível de atividades do setor chegou a um patamar ainda superior e inédito  

na  história  econômica  nacional, com  a  realização  de  grandes  projetos  nas  

áreas  de transporte  e  energia,  dentre  outros. (CAMPOS, 2012), algo muito 

próximo ao que vivenciamos na última década.  

Para Campos 

A ditadura semeou assim a formação de grandes conglomerados 

nacionais da construção pesada, o que gerou a grita e revolta dos 

pequenos e médios empreiteiros, deslocados do mercado de obras no 

período. O processo de incentivo ao grande capital ficou ainda mais 

patente com o “convite” governamental, por meio de políticas 

favoráveis, à ramificação e diversificação das atividades das empresas 

de engenharia – o que ocorreu paralelamente ao incentivo à realização 

de obras no exterior –, fazendo com que elas passassem   atuar em 

ramos como a agricultura, mineração, petroquímica etc. Com isso, no 

final da ditadura, temos um quadro de quatro grandes grupos 

econômicos nacionais, liderados por empreiteiras, ao lado de outras 

pequenas e médias firmas em decadência ou em estado de falência. 

(CAMPOS, 2012, p. 04). 

Destaca-se a presença de algumas das grandes construtoras de 

origem nordestina na lista das principais empreiteiras da época da ditadura no 

Norte e Nordeste. Algumas dessas iniciaram suas atividades nessas regiões 

passando depois suas sedes para o eixo Rio-São Paulo. (Tabela 15). 
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Tabela 15 – Principais empreiteiras do Nordeste e Norte ao longo da ditatura

 
Fonte: Pedro Campos (2012). 

Tudo isso nos soa muito familiar com o que já foi relatado neste estudo 

sobre essa aliança entre Estado e o grande capital representado por grandes 

grupos econômicos nacionais, que, em diferentes períodos e vias, chegaram ao 

ponto de pautar a agenda política e econômica conjuntamente com os 

representantes do capital internacional industrial.  

É curioso o fato de que algumas dessas companhias, via incentivos 

concedidos neste período histórico, tornaram-se grandes conglomerados 

nacionais atuando em diferentes ramos e, recentemente, passaram a receber o 

mesmo tipo de incentivos por meio de políticas e medidas estatais,  que   

conformaram  conglomerados  monopolistas nacionais  e  internacionais  nos 

setores da   petroquímica  (Odebrecht-Braskem),  telefonia  (Andrade Gutierrez-

BrOi), distribuição de energia (Camargo Corrêa-CPFL/AES), com o apoio e 

suporte financeiro do BNDES, que, como analisamos, atuou também 

incentivando a internacionalização das mesmas. 

Estas empresas ou conglomerados tomaram sua atual forma em meio 

ao período de desmonte e privatização. Os acontecimentos atuais de sua crise 

com as denúncias de corrupção são frutos dos débeis mecanismos de controle 

e regulamentação social, e da capturada das instâncias decisivas do Estado. 

Como se viu com Poulantzas (1977) sobre o papel histórico dos blocos de poder 

nas sociedades, temos, segundo Garzon (2013), em seu artigo “A esfinge, o 

BNDES e as ‘campeãs’ que nos devoram” que 

As multinacionais “nacionais” campeãs trazem inscritas em si a fórmula 

do consenso básico entre as frações do bloco no poder, em variável 

proporção de associação entre capitais internos e estrangeiros, que 

chamam para si o papel de catalisadores dos interesses nacionais, em 

um continuum grandes empresas-Estado. O acordo por cima depende 

do grau de intensividade e extensividade das “fugas para frente” do 
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capitalismo brasileiro, em que se conjugam formas renovadas e 

permanentes de expropriação no plano interno e externo. (GARZON, 

2013). 

Sobre o poder dessas sociedades anônimas por ações somado ao da 

chamada por Marx de “bancocracia”, foi elaborado pelas instituições Instituto 

Mais Democracia e a Cooperativa EITA, o ranking “Proprietários do Brasil”92.  O 

mesmo foi resultado de uma pesquisa que almejou responder a perguntas como:  

Qual é a estrutura de poder econômico dos grupos privados que atuam no país? 

Quais são os atores que acumulam maior poder nesta estrutura, e qual a relação 

entre os mesmos? Qual o grau de influência desta estrutura de poder, invisível, 

sobre as decisões do Estado quanto ao rumo do desenvolvimento e às políticas 

econômicas? Sobre o ranking os mesmos afirmam  

O Ranking Proprietários do Brasil mostra que o capitalismo brasileiro 

tem rosto, nome, sobrenome e endereço.  O ranking expõe o controle 

da propriedade destes grupos por poucas empresas e pessoas, 

através de estruturas complexas e ramificadas de participações 

societárias.  O ranking traz as intrincadas redes e cadeias de 

conglomerados, holdings, instituições financeiras, empresas 

especuladoras e outros CNPJ que nada produzem, chegando 

finalmente aos controladores últimos por trás das empresas que fazem 

parte de nosso dia-a-dia, os verdadeiros donos do Brasil [...] As 

conexões entre o Estado e os grupos privados, forjadas historicamente, 

alimentam uma elevada concentração de poder econômico, como 

revela o ranking. (PROPRIETÁRIOS DO BRASIL, 2014 [grifos do 

autor]). 

Este estudo mostra que, por detrás de famosos nomes de empresas 

e do emaranhado de cadeias de controle, há pessoas, inclusive nomeando-as, 

ou parafraseando Saramago, dando-nos “Todos os Nomes”.  Pessoas que 

lideram tais grupos e planejam suas ações, e que, em muitos casos, são 

apoiadas fortemente pelo Estado Brasileiro, por meio de financiamentos 

subsidiados, como, por exemplo, os concedidos pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como também benefícios fiscais 

e tributários por governos de todas as escalas (municipal, estadual e federal). 

Por meio do ranking, identifica-se também a presença do Estado na estrutura 

societária dos grupos privados através de participações das empresas estatais 

                                                           
92 O ranking foi elaborado a partir da construção de um sistema de informação inédito que mede 
o poder econômico não apenas por meio da receita destas empresas, mas também do controle, 
da propriedade sobre ações ordinárias (com direito a voto) que uma empresa possui de outras 
empresas e o quanto isso aumenta sua capacidade de influenciar os investimentos do Estado 
brasileiro. (SABENÇA, 2014). 
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e de seus fundos de pensão no capital de muitos destes grupos, como vimos 

anteriormente. (PROPRIETÁRIOS DO BRASIL, 2014). 

Nesse ranking, podemos constatar a grande força do capital 

financeiro no controle da economia do país, com presença marcante de fundos 

de pensão e investimento, megacorporações e suas holdings etc., construtoras 

que lideram na participação em obras públicas, vencendo grandes licitações de 

obras de infraestruturas, como as mobilizadas para a Copa de 2014 também 

estão lá. 

Encontra-se aqui, a expressão consolidada do que chamamos neste 

estudo de acumulação rentista-patrimonial ampliada entre Estado e Capital, 

quando temos a presença do Estado na estrutura societária dos grandes grupos 

privados, através de participações das empresas estatais e de seus fundos de 

pensão no capital de muitos destes grupos. Abaixo, podemos ver uma relação 

das doze maiores empresas ou grupos que acumulam mais de 50% do poder 

total entre os grupos econômicos com ações no país (Gráfico 14). Destaque para 

alguns desses nomes que representam o resultado dos anos de política 

neoliberal no país, como resultados de privatizações e crescimento dos fundos 

de pensão e investimento. 

Gráfico 14 - As 12 primeiras empresas acumulam mais de 50% do poder

 

Fonte: http://proprietariosdobrasil.org.br/ - 2015. 

 

A seguir, no quadro (Quadro 3), podemos visualizar o nível de 

detalhamento das informações e o ranking contendo empresas controladas por 

esses grupos, financiamentos de campanhas das mesmas etc. 
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Quadro 3 – Ranking: Proprietários do Brasil (2015)

 

Fonte: Site – Proprietários do Brasil (2015)93. 
 

Daí, podermos entender um pouco como funciona a tributação do 

Estado e para onde esse dinheiro vai, e, também, entendermos que a suposta 

dívida pública “eterna” faz parte de uma estratégia; ou é uma instituição do 

sistema capitalista, que mantém o Estado refém de um processo de contração 

de dívidas interminável94. Dívidas feitas para subsidiar projetos e obras que não 

fazem parte do interesse social. Com as dívidas do Estado surgiu um sistema 

internacional de crédito, que frequentemente ocultou uma das fontes da 

acumulação primitiva em diferentes povos. (MARX, 1996). 

Vemos que, a transição da “era FHC” para a “era Lula” representou, 

em algum momento, a ascensão política da grande burguesia interna e o, 

aparente, declínio da influência do grande capital financeiro internacional nas 

decisões do Estado brasileiro. Essas grandes empreiteiras são consideradas 

integrantes da chamada grande burguesia interna – setor da burguesia que 

concorre com o capital financeiro internacional buscando manter/fortalecer sua 

                                                           
93 Disponível em: 

http://proprietariosdobrasil.org.br/proprietarios/?whoowns_filters%5B%5D=ranked&whoowns_s
earch=Pesquisa+por+nome+ou+CNPJ%2FCPF&whoowns_auto_id=. Acesso 20 jun. 2015. 
94 Ver “A dívida pública é um mega esquema de corrupção institucionalizado”. Disponível em:  

http://www.cartacapital.com.br/economia/201ca-divida-publica-e-um-mega-esquema-de-
corrupcao-institucionalizado201d-
9552.html?utm_content=bufferad9df&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_camp
aign=buffer, Acesso: 15 de jun. 2015. 

http://proprietariosdobrasil.org.br/proprietarios/?whoowns_filters%5B%5D=ranked&whoowns_search=Pesquisa+por+nome+ou+CNPJ%2FCPF&whoowns_auto_id
http://proprietariosdobrasil.org.br/proprietarios/?whoowns_filters%5B%5D=ranked&whoowns_search=Pesquisa+por+nome+ou+CNPJ%2FCPF&whoowns_auto_id
http://www.cartacapital.com.br/economia/201ca-divida-publica-e-um-mega-esquema-de-corrupcao-institucionalizado201d-9552.html?utm_content=bufferad9df&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.cartacapital.com.br/economia/201ca-divida-publica-e-um-mega-esquema-de-corrupcao-institucionalizado201d-9552.html?utm_content=bufferad9df&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.cartacapital.com.br/economia/201ca-divida-publica-e-um-mega-esquema-de-corrupcao-institucionalizado201d-9552.html?utm_content=bufferad9df&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.cartacapital.com.br/economia/201ca-divida-publica-e-um-mega-esquema-de-corrupcao-institucionalizado201d-9552.html?utm_content=bufferad9df&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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posição na economia e que, para isso, conta com medidas e iniciativas do 

Estado. (BOITO Jr., 2007; JESSOP, 2009; POULANTZAS, 1977). 

Em nosso trabalho, analisamos a atuação do setor da grande 

burguesia brasileira – as grandes empreiteiras do setor da construção pesada – 

e como esse atua, influencia e se relaciona com as principais medidas de política 

econômica e social do Estado brasileiro durante os governos Lula e Dilma. As 

grandes empreiteiras da construção pesada são consideradas empresas que 

integram a chamada grande burguesia interna (BOITO JR., 2007; 

POULANTZAS, 1977), que é um setor da burguesia, que rivaliza com o capital 

financeiro internacional, e luta para manter e fortalecer a sua posição na 

economia brasileira, algo que, no presente momento, corre perigo. Podemos 

visualizar que são atualmente essas grandes construtoras presentes no ranking 

publicado anualmente das “500 Grandes da Construção” de 2014. (Figura 20). 
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Figura 20 - Ranking da Engenharia Brasileira - 2014

 

Fonte: Ranking da Engenharia Brasileira – Revista o Empreiteiro (2014). 

 

Sobre a ligação atual desse setor com o Estado e suas políticas, 

Sabença (2014) assinala 

Para a construção pesada, algumas políticas governamentais são 

particularmente importantes: a disposição do governo para investir em 

obras públicas, a política de juros, a política creditícia do BNDES, as 

normas relativas à licitação de obras públicas e o apoio do Estado 

brasileiro para as grandes construtoras nacionais que disputam 

obtenção de obras em outros países da América Latina, da África e do 

Oriente Médio. (SABENÇA, 2014, p. 02). 
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Dentre essa empresas, destaca-se para o nosso estudo a atuação 

das chamadas “Quatro irmãs”95. Essas estão envolvidas em toda a sorte de 

negócios e ações que vão de negócios familiares, proximidade com governos, 

financiamento de campanhas e diversificação de atividades (construção civil, 

petroquímica, telefonia, setor armamentício, operação de concessões diversas 

etc.). Mas são mais conhecidas no Brasil por sua atuação no setor de construção 

civil, as chamadas “quatro irmãs” - Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa e Andrade 

Gutierrez.  

Merece destaque o caráter patriarcal e patrimonialista dessas 

empresas onde os controladores últimos das mesmas permanecem os mesmos 

e seus maiores ganhos ficam com as famílias que comandam as empresas. 

Segundo analisa o cientista político da Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UNIRIO) João Roberto, que coordena o Instituto Mais Democracia  

O controle de base familiar é uma característica da formação do capital 

monopolista dos grupos econômicos constituídos no Brasil. Embora 

isso não impeça a abertura de capital, esta é feita de modo a preservar 

sempre o controle acionário dos ativos mais rentáveis pelas famílias 

controladoras. Isso confere à estrutura societária desses grupos um 

formato piramidal, em que um controlador último controla toda uma 

cadeia de empresas. (BELISÁRIO, 2014). 

Sobressai-se, também, o fato de as mesmas serem grandes 

financiadoras de campanhas. Entre as eleições de 2002 e 2012, juntas, as quatro 

empresas investiram mais de R$ 479 milhões em diversos comitês partidários e 

candidaturas pelo Brasil. (Gráficos 15 e 16). 

                                                           
95 Disponível em: http://apublica.org/2014/06/as-quatro-irmas/. Acesso: 17 de jan. de 2015. 

http://apublica.org/2014/06/as-quatro-irmas/
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Gráfico 15 – Evolução das Doações de Campanha das Quatro Irmãs

 

Fonte: A Pública - http://apublica.org/2014/06/as-quatro-irmas/  
 

http://apublica.org/2014/06/as-quatro-irmas/
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Gráfico 16 – Doações de Campanha do Grupo Odebrecht

 

Fonte: A Pública - http://apublica.org/2014/06/as-quatro-irmas/  
 
 

Aliado a isso, como foi visto, essas empresas fazem parte do seleto 

grupo que o governo federal incentiva os grandes negócios dessas empresas via 

créditos subsidiados do BNDES. No tocante a esses investimentos, Adriano 

Belisário, em artigo “As quatro irmãs” escrito na Agência Pública, afirma 

Por meio da Lei de Acesso à Informação a reportagem apurou que, 

entre 2004 e 2013, o banco realizou 1665 transferências para as 

construtoras das “quatro irmãs”, totalizando mais de R$ 1,7 bilhão em 

empréstimos. Deste total, a Odebrecht e Andrade Gutierrez foram as 

maiores beneficiadas, levando R$ 1,1 bilhão. As duas também lideram 

o ranking de desembolsos para operações de exportação entre 2009 e 

março de 2014. Juntas, levaram mais de U$ 5,8 bilhões em 

empréstimos neste segmento. “É importante chamar a atenção para o 

fato de que o BNDES também tem participações, através do 

BNDESPAR no capital de empresas controladas pelas referidas 

empreiteiras, como a CPFL, controlada pela Camargo Correa; a 

Braskem, controlada pela Odebrecht; e da Oi/Telemar, controlada pela 

Andrade Gutierrez”. (BELISÁRIO, 2014). 

Para o nosso estudo, destacaremos o grupo Odebrecht, que é 

considerado o maior dentre as empresas ligadas à construção pesada – 

empreiteiras. A companhia foi fundada em 1944 por Norberto Odebrecht (1920-

http://apublica.org/2014/06/as-quatro-irmas/
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2014), avô do atual presidente e neto de imigrantes alemães. Na época, a 

empresa tinha sede em Salvador e atuava apenas como construtora. A mesma 

foi fruto da reabertura da empresa Odebrecht e Cia. de seu pai Emílio Odebrecht, 

que havia falido no mesmo ano de sua criação96.  

Já nesse episódio de sua recriação, encontramos traços de 

patrimonialismo (FAORO, 2001) nessa transição, pois, segundo Brito & Oliva 

(2009), um das estratégias para recriar a empresa foi um acordo político que os 

mesmos definem “A solução para o problema da dívida da empresa do pai (“os 

três pactos”) foi encaminhada de uma forma que, embrionariamente e muito 

tempo depois, se constituiu em uma estratégia externa da empresa: um pacto 

político que permitiu o refinanciamento das dívidas com o Banco da Bahia e a 

captação de novos clientes” (BRITO & OLIVA, 2009, p. 20). Os autores já lançam 

a ideia da estratégia extraeconômica que a empresa usou e passou a adotar em 

seus negócios. 

Campos (2012) aponta que o crescimento de algumas das principais 

empreiteiras da atualidade começa a se dar na região Nordeste com a 

participação dessas em obras ligadas a instituições federais como: DNOCS, 

CHESF, BNB, PETROBRÁS e SUDENE. Com a implementação de 

infraestruturas regional e realização de obras de grande porte por essas 

autarquias e empresas públicas que davam preferência às empreiteiras locais, 

escolha baseada não só em argumentos técnicos, mas também em decisões 

políticas. 

A construtora Norberto Odebrecht, àquela época, é escolhida para 

realizar as obras da refinaria Landulpho Alves (Relan) que fazia parte do primeiro 

polo petroquímico nacional levado a cabo pela Petrobrás. A construção do 

oleoduto Catu-Candeias, em 1954, com 80 km de extensão marca o início da 

parceria que foi fundamental da empresa com a recém-fundada Petrobras, e que 

já dura 60 anos, com obras como construção e montagem de refinarias, 

                                                           
96 Segundo Brito & Oliva (2009) essa situação pré-falimentar estava ocorrendo em razão da 

prática da Odebrecht e Cia. em apresentar o preço final da obra em contrato firmado com seus 
compradores, antes de a obra começar. Como os preços dos insumos estavam subindo muito 
devido à 2ª Guerra Mundial (principalmente para cimento e ferro), os custos das obras estavam 
acima dos preços estimados, o que estava levando a empresa a ter dificuldades em cumprir seus 
compromissos. 
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plataformas marítimas, estação de tratamento de águas, edificações, portos e 

muitas outras obras de apoio, incluindo a perfuração de mais de 140 poços de 

petróleo e gás no mar. 

Logo, segundo Campos (2012, p. 113), “o principal caso de 

empreiteira nordestina que começou sua trajetória impulsionada pelas obras na 

região é o da Norberto Odebrecht”. A construtora, fazendo edifícios e obras 

portuárias no rio São Francisco, e como explanado, após 1954, passa a ter a 

Petrobrás como cliente especial. Destaca-se que a atual ramificação da empresa 

data dessa época e de seus serviços no fim dos anos 70. Assim, essa relação 

intrínseca com a Petrobrás não é de hoje e vai culminar nos episódios recente 

de junho de 2015. 

Outro importante cliente nos anos 60 da empresa no Nordeste vai ser 

a SUDENE, e tem-se a investida da mesma em construção empresarial nos 

municípios próximos a Recife, com destaque para a região oeste da metrópole, 

que mais tarde seria sede do projeto “Cidade da Copa”. Nesse período, com 

incentivos da SUDENE, a empresa construiu as fábricas da Willys, da Rhodia e 

das Tintas Coral, sem contar a construção da sede da SUDENE, em Recife. Com 

a ditadura e a perda de espaço desse órgão, esses lucrativos contratos cessam. 

(CAMPOS, 2012). 

A empreiteira começou no regime militar como a 19ª colocada no 

ranking das grandes construtoras, da revista O Empreiteiro, de 1971. Nesse ano, 

começou suas ações para além dos limites do Nordeste, mas ainda ligada a 

Petrobras, com a construção do edifício da sede da estatal no Rio de Janeiro. A 

Petrobras à época tinha como presidente Ernesto Geisel, que, segundo Campos 

(2012), foi um importante ator na ascensão da empresa a partir dessa data, como 

podemos ver no gráfico elaborado por Campos (2012) em sua tese. (Gráfico 17). 



   256 
  

Gráfico 17 – Posição da Odebrecht dentre as construtoras brasileiras na Ditadura

 

Fonte: Campos (2012). 

 

O grande salto da empresa da 13ª para 3ª posição do ranking deveu-

se a dois importantes contratos com o governo militar, que foram: a construção 

do aeroporto supersônico do Galeão e da usina nuclear de Angra, entre os anos 

de 1972 e 1973. Logo em seguida, em 1974, a empresa é pela primeira vez, de 

muitas, escolhida como empreiteira do ano.  

Do ponto de vista das associações e relações políticas da empresa 

como Estado ao longo do tempo, temos como destaque: a empresa teve no seu 

quadro Ângelo Calmon de Sá, do banco Econômico que, mais tarde, faria parte 

do esquema de privatização do setor petroquímico; trabalharam na empresa, 

também, os ex-ministros Eliseu Resende, Roberto Campos e Rubens Ricupero; 

a empresa participou de obras tidas como de segurança nacional – o que a 

ajudou a entrar e permanecer no setor de armamentos até hoje; ao longo do 

tempo manteve conflitos com grandes concorrentes (Mendes Júnior, Camargo 

Corrêa) e mais nos anos 90 foi acusada de contribuir com Paulo César Farias no 

Governo Collor. (CAMPOS, 2012). 

Quando o “milagre” brasileiro terminou, na virada da década de 1980, 

os grandes grupos brasileiros já possuíam tecnologia e recursos suficientes para 

conquistar o mercado internacional, daí se dando sua internacionalização. Para 
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a Odebrecht, foram o Peru e o Chile em 197997, Angola em 1980, Portugal em 

198898, Estados Unidos em 199499 e, finalmente, o Oriente Médio na década de 

2000. (VIGNA, 2013). 

Sobre o destino da companhia com o fim do regime militar, Belisário 

destaca 

Com o fim do “milagre econômico”, veio a retração dos investimentos 

públicos em obras. Então, já como uma das maiores empreiteiras do 

país, a Odebrecht passa a comprar empresas no setor petroquímico. 

Segundo o site da companhia, “a estratégia adotada pela Odebrecht 

para construir uma petroquímica brasileira líder no setor na América 

Latina envolveu uma série de outras aquisições. Muitas possibilitadas 

pelo Programa Nacional de Desestatização, iniciado na década de 90, 

no qual o Governo Federal vendeu participações em empresas da 

área”. Reunindo todas as empresas do ramo incorporadas, em 2000 a 

Odebrecht cria a Braskem. (BELISÁRIO, 2014). 

No gradual processo de redemocratização do Brasil, houve uma 

transição pactuada, lenta, sem tomada de poder de forças oposicionistas. 

Algumas figuras políticas não perderam poder, e novos arranjos foram feitos. 

Agentes do antigo regime se mantiveram e, consequentemente, as empreiteiras 

a eles associadas também. Figuras como José Sarney e Antônio Carlos 

Magalhães passaram a ter novo papel. Isso, talvez, tivesse levado alguns 

projetos da ditadura terem sido retomados em novos arranjos, como: a ferrovia 

Norte-Sul, as grandes hidrelétricas, a transposição do rio São Francisco, o trem-

bala. 

O próprio Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV guarda 

semelhanças com os empreendimentos do BNH [Banco Nacional de Habitação]: 

                                                           
97 Reportagem da BBC Brasil “Com BNDES e negócios com políticos, Odebrecht ergue 'império' 

em Angola” afirma que “Amparada por vultosos empréstimos do governo brasileiro, a Odebrecht, 
maior empreiteira do país, construiu em Angola um império empresarial que inclui negócios com 
autoridades e investimentos anuais de mais de R$ 1 bilhão. Maior empregadora privada do país 
africano, com 20 mil funcionários, a companhia atua em Angola nos setores de imóveis, 
hidrelétricas, diamantes, supermercados, petróleo, biocombustíveis e aeroportos”. Disponível 
em: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/09/120917_odebrecht_angola_abre_jf_ac.shtml. 
Acesso: 20 de Jun. de 2015. 
98 Em 1988, a entrada no mercado europeu, que ocorreu por meio da aquisição da empresa de 

construção portuguesa José Bento Pedroso & Filhos (JBP&F) e a construção da Ponte Vasco da 
Gama, sob a forma de um consórcio formado com outras empresas europeias. 
99 Em 1994, a entrada no concorrido e exigente mercado norte americano com o início da 

construção da Barragem de Seven Oaks, na Califórnia, o maior projeto para prevenção de 
enchentes já realizado nos EUA, e que rendeu o prêmio de Construtora do Ano de 1999 (ano em 
que a barragem foi concluída), pelo Corpo de Engenheiros do Exército Americano. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/09/120917_odebrecht_angola_abre_jf_ac.shtml
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grandes condomínios feitos em escala quase industrial, beneficiando muito as 

construtoras. 

Assim, podemos relacionar, também, o papel dos anos de governo 

estritamente neoliberal com as ações e projetos da empresa, utilizando-se das 

possibilitadas abertas pelo Programa Nacional de Desestatização, iniciado na 

década de 90, e comprando as participações em empresas da área 

petroquímica, incorporando-as e criando a maior empresa do setor na América 

Latina, a Braskem, um clássico caso de concentração e centralização do capital 

com o apoio do Estado. 

Por fim, tem-se que, atualmente, assim como na ditadura, essas 

grandes empreiteiras não atuam de forma individual. Apesar de alguns dos 

maiores empreiteiros terem relação direta com alguns políticos, o caso da família 

Odebrecht com o ex-presidente Lula é um bom exemplo. A maioria dessas 

empresas tem sindicatos e organizações patronais que levam ao Estado projetos 

de obras, tentam pautar políticas públicas e forçam o direcionamento do 

orçamento. Veremos o caso das PPPs de Pernambuco que comprovam esses 

arranjos de poder, onde a Odebrecht tem comandado as políticas de grandes 

projetos em Pernambuco. 

Como não está no escopo deste trabalho descrever a longa trajetória 

destra empresa, apesar de sua importância para o nosso trabalho, passemos 

para a atuação da mesma nos anos de governo do Partido dos Trabalhadores, 

que representa nosso recorte temporal. Atualmente, segundos dados do jornal 

Valor Econômico100 e da revista Exame, a construtora Norberto Odebrecht é a 

maior do país e fatura mais de R$ 100 bilhões por ano, com negócios em 25 

países (Figura 21). Segundo reportagem da BBC Brasil101  

Hoje a empresa é tida como o maior grupo industrial do Brasil, com 

negócios nos setores de energia, biocombustíveis, defesa, seguros e 

petroquímico, entre outros. Também é a mais internacional das 

multinacionais brasileiras, segundo um ranking da Fundação Dom 

Cabral. A empresa - uma das maiores doadoras de campanhas 

                                                           
100 Disponível em: http://www.valor.com.br/politica/4101470/analise-prisao-de-odebrecht-e-
evento-mais-emblematico-da-lava-jato/. Acesso: 20 de jun. de 2015. 
101 Disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150620_perfil_odebrecht_jf_cq. Acesso: 20 de 
jun. de 2015. 

 

http://www.valor.com.br/politica/4101470/analise-prisao-de-odebrecht-e-evento-mais-emblematico-da-lava-jato/
http://www.valor.com.br/politica/4101470/analise-prisao-de-odebrecht-e-evento-mais-emblematico-da-lava-jato/
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150620_perfil_odebrecht_jf_cq
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eleitorais - ocupa o décimo segundo lugar no ranking das maiores 

construtoras do mundo da revista Engineering-News Record. (BBC 

Brasil, 2015). 

Figura 21 – Presença das Empresas do Grupo Odebrecht no mundo (2014)

 

Fonte: Relatório Odebrecht (2014). 

 

Segundo o jornal o Valor (2015), o grupo atua além da construção em 

14 áreas com destaque para nossa pesquisa, os setores de saneamento e 

concessões de transporte. A holding Odebrecht S.A. encerrou o ano passado 

com lucro de R$ 497,6 milhões. Quanto à receita bruta, essa subiu 11% e fez 

com que a Odebrecht passasse a Vale e ficasse atrás apenas do frigorífico JBS 

como maior companhia privada em faturamento do país. Segundo dados obtidos 

no Portal da Transparência, a construtora recebeu R$ 1,1 bilhões no ano de 

2014, somente em gastos diretos do governo federal. (VALOR, 2015).  

No setor de energia, seu portfólio acumula a construção de 81 usinas 

hidrelétricas – incluindo os megaprojetos das usinas de Jirau e Santo Antônio, 

17 usinas térmicas, duas usinas nucleares, barragens, além da implantação de 

5,7 mil km de linhas de transmissão. Ao todo, são mais de 60 mil MW em 

projetos. (ODEBRECHT, 2015). Ainda temos, por meio de sua subsidiária 
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Odebrecht Infraestrutura – Brasil, a viabilização de projetos por meio de 

Parcerias Público-Privadas (PPP) e Contratos de Aliança, modelo que a 

Organização usou para participar da preparação do país para a Copa do Mundo 

de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Entre as mais recentes obras, estão a 

construção da Itaipava Arena Fonte Nova (BA), da Itaipava Arena Pernambuco 

(PE) – um de nossos objetos de investigação - e da Arena Corinthians (SP). Para 

as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, a empresa trabalha na revitalização 

da zona portuária da cidade (Porto Maravilha) e na construção da Linha 4 do 

Metrô102. (ODEBRECHT, 2015). (Figura 22). 

Figura 22 – Números do Grupo Odebrecht (2014)

 
Fonte: Relatório Odebrecht 2014. 

 

Quanto ao setor de imobiliário até 2007, a Odebrecht tinha atuações 

pontuais no mesmo. Com a queda nas taxas de juros e o aumento da oferta de 

crédito, o grupo criou a Odebrecht Realizações Imobiliárias, que já fez a 

construção de shoppings, projetos para empresas e residências para todas as 

                                                           
102 Disponível em: http://odebrecht.com/pt-br/negocios/nossos-negocios/infraestrutura-brasil. 

Acesso: 19 de jun. de 2015. 

http://odebrecht.com/pt-br/negocios/nossos-negocios/infraestrutura-brasil
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faixas de renda. De olho no segmento econômico, voltado para famílias com 

renda de até 10 salários mínimos, foi o que mais cresceu, apoiado pelos 

benefícios do programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida. Em 2010, 

respondia por 40% do faturamento da empresa. Passou a atuar na construção 

de enormes bairros planejados, já citados aqui, com 1,5 mil a 10 mil unidades 

por empreendimento103.  

Em junho de 2013, uma reportagem do jornal Valor noticiava 

“Odebrecht entra com apetite nas áreas de renda, gestão e PPPs”104. A mesma 

afirmava  

A Odebrecht Properties, a mais nova empresa da Organização 

Odebrecht, entra no mercado com um pacote de investimentos de R$ 

7,4 bilhões e ancorada pela Construtora Norberto Odebrecht e pela 

Odebrecht Realizações Imobiliárias (OR).  A empresa tem atuação em 

propriedades privadas (edifícios corporativos, imóveis industriais e de 

logística), parcerias públicas (prédios administrativos, hospitais e 

escolas) e no que chama de entretenimento (concessões, 

licenciamento e gestão de arenas esportivas). [...]No portfólio do 

segmento de edificações públicas, a Odebrecht Properties tem projetos 

por meio de parcerias público-privadas (PPPs) no Porto Maravilha e no 

Parque Olímpico na cidade do Rio de Janeiro. Outro projeto, em fase 

de construção, é o Centro Administrativo do Distrito Federal (Centrad). 

[...]Na área de entretenimento, há três ativos: o Complexo Maracanã, 

no Rio, no qual é dona de 90%, em parceria com a IMX, empresa de 

Eike Batista, e AEG; a Itaipava Arena Pernambuco, na Região 

Metropolitana de Recife, com 100%; e Itaipava Arena Fonte Nova, em 

Salvador. O empreendimento de Salvador é uma sociedade meio a 

meio com a Construtora OAS. 

Desse modo, temos por parte da empresa uma preocupação também 

com a gestão de ativos, com lucros vindos de seus dividendos, representados 

por aluguéis, ingressos etc. Muitos desses estão ligados à produção do espaço 

e reestruturação urbana, como: arenas multiuso, operações urbanas, shoppings 

etc. Alude-se também para mais uma parceria com a empresa OAS, que vai 

fazer parte também de um dos projetos selecionados como estudos de caso.   

(Figuras 23 e 24). 

                                                           
103 Disponível em:   http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/29541-o-avanco-do-
imperio-odebrecht. Acesso: 15 de dez. de 2014. 

104 Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/3161302/odebrecht-entra-com-apetite-
nas-areas-de-renda-gestao-e-ppps. Acesso: 17 de Jan. de 2015. 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/29541-o-avanco-do-imperio-odebrecht
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/29541-o-avanco-do-imperio-odebrecht
http://www.valor.com.br/empresas/3161302/odebrecht-entra-com-apetite-nas-areas-de-renda-gestao-e-ppps
http://www.valor.com.br/empresas/3161302/odebrecht-entra-com-apetite-nas-areas-de-renda-gestao-e-ppps
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Figura 23 – Odebrecht Propriedades (2014)

 
Fonte: Relatório Odebrecht (2014). 

 

Figura 24 – Odebrecht Realizações (2014)
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Fonte: Site Odebrecht (2014). 

 

Assim, essas atuações nesses ramos tem uma ideologia de fundo 

rentista, pois, como vemos na imagem acima, tem-se a produção de ativos fixos 

para aluguel de toda sorte, e temos também o crescimento do banco de terras 

da empresa, algo que movimentou uma disputa entre construtoras e 

incorporadoras imobiliárias nos últimos anos, fato que causa um aumento do 

preço do solo urbano e sua crescente especulação, e assim uma maior 

segregação socioespacial. 

Sobre a tese de Harvey (2003; 2011, 2013), alusiva ao papel da 

produção do espaço e dos ajustes espaço-temporais como medida de contenção 

de crises econômicas, podemos analisar a evolução de indicadores econômicos 

do grupo Odebrecht, com destaque para os números sobre a receita bruta da 

companhia e tirarmos algumas conclusões. Pois os mesmos evoluem com a 

subida ao poder do governo Lula e no pós-crise de 2008/2009. Segundo os 

relatórios da empresa, a mesma teve valores de receita bruta (em milhões R$) 

nos anos de 2006 (24.031); 2007 (31.380); 2008 (40.954); 2009 (42.354); 2010 

(53.860); 2011 (70.211) e 2012 (84.431). Podemos ver que, de 2008 para 2012, 

a empresa praticamente quadruplicou sua receita, e isso se inicia de forma mais 

marcante a partir de 2009. Outro fator seria a internacionalização da mesma que 

cresce nos momentos de crise interna do país. 

O grande salto recente da Odebrecht se deu entre os anos de 2009 e 

2010, quando algumas de suas subsidiárias fecharam acordos estratégicos de 

investimento e participações com empresas e fundos ligados ao governo. O 

maior deles foi com o Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS), que injetou 

quase R$ 3 bilhões em projetos liderados pelo grupo Odebrecht. As informações 

constam no balanço do grupo de 2010. A primeira operação do FGTS consistiu 

em um aporte R$ 650 milhões para ficar com 26,5% da Foz do Brasil – analisada 

no próximo capítulo. Depois, o fundo de investimento colocou R$ 450 milhões na 

Embraport, empresa controlada pelo grupo e a Dubai Ports World, que irá 

construir um dos maiores terminais privados, no Porto de Santos. 

Logo depois disso, em setembro de 2010, o FI-FGTS fez a maior 

operação. Depois de uma série de mudanças societárias, o fundo investiu num 
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aumento de capital de R$ 1,89 bilhão na Odebrecht TransPort Participações, 

criada para consolidar os negócios de concessões de rodovias, transportes 

sobre trilhos e portos do grupo, que, depois, passou a se chamar só Odebrecht 

Transport. Por fim, tem-se em 2010, a Braskem, a petroquímica do grupo, que 

fechou acordo para a aquisição conjuntamente com a Petrobras da empresa 

petroquímica rival Quattor e da empresa Sunoco Chemicals. 

A Odebrecht S.A (a holding da organização) tem 100% da Construtora 

Norberto Odebrecht S.A.  Essa holding é controlada pela ODBINV S.A que tem 

como acionistas a GRAAL Participações LTDA (12,25%) e a Kieppe 

Participações e Administração LTDA (84,58%), que, por sua vez, é controlada 

pela Kieppe Patrimonial LTDA, a controladora última e que está na 17º posição 

no Ranking Proprietários do Brasil. (PROPRIETÁRIOS DO BRASIL, 2014). 

(Figuras 25, 26 e 27). 

Figura 25 – Rede de Controladores do Grupo Odebrecht

 

Fonte: Site PROPRIETÁRIOS DO BRASIL - 2014105. 

 

 

                                                           
105 Disponível em: http://proprietariosdobrasil.org.br/proprietarios/kieppe-

patrimonialsc/?section=power_network. Acesso em: 20 jun. 2015 

http://proprietariosdobrasil.org.br/proprietarios/kieppe-patrimonialsc/?section=power_network
http://proprietariosdobrasil.org.br/proprietarios/kieppe-patrimonialsc/?section=power_network
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Figura 26 – Organograma da Estrutura Societária do Grupo Odebrecht – 2012

 

 
Fonte: Relatório Odebrecht - 2013 

 

 



   266 
  

Figura 27 – Subsidiárias do Grupo Odebrecht - 2014

 

 
Fonte: Site da Odebrecht S.A (2014). 
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Ênfase para nossa pesquisa é que, em 2014, cinco projetos com 

participação de empresas da Organização Odebrecht foram destaque na lista 

das 15 obras prioritárias para o crescimento do Brasil, de acordo com a Revista 

Exame106. O estudo analisou 1.500 obras em andamento e previstas para os 

próximos anos que devem ser encaradas com prioridade para o 

desenvolvimento nacional. Dentre essas, tem-se a parceria público-privada 

(PPP) firmada, em Pernambuco, entre Odebrecht Ambiental e Companhia 

Pernambucana de Saneamento (Compesa), apontada na matéria como o 

segundo empreendimento de maior relevância para o desenvolvimento do país.  

A parceria, denominada Programa Cidade Saneada, desenvolve ações em 

Pernambuco desde 2013 e prevê, como meta central, atingir o índice de 90% de 

coleta de esgoto e garantir 100% de tratamento para todo o efluente coletado 

em 12 anos. O contrato da PPP, cujos investimentos são de R$ 4,5 bilhões, 

comtempla 14 municípios da Região Metropolitana de Recife e o município de 

Goiana, e visa beneficiar diretamente 3,7 milhões de pessoas. A empresa, nos 

últimos anos, vem se especializando e ganhando mercado nesta área. (Figura 

28). 

                                                           
106 Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-15-obras-prioritarias-para-o-brasil. 

Acesso: 20 de Jan. de 2015. 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-15-obras-prioritarias-para-o-brasil
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Figura 28 – Odebrecht e seus projetos de Engenha Ambiental (2014)

 

Fonte: Relatório Odebrecht (2014). 

 

Segundo Belisário (2014), dos dez maiores projetos já licitados 

envolvendo a Copa de 2014 e Olimpíada no Rio de Janeiro de 2016, a Odebrecht 

participa/ou de todos, com exceção de dois: a Transcarioca e o projeto de 

despoluição das lagoas da Barra e Jacarepaguá, tendo orçamento total dos 

outros oito projetos com participação da Odebrecht em consórcios ultrapassa 

R$27 bilhões. A Odebrecht possui mais de R$ 142,3 bilhões em ativos, de acordo 

com seu último relatório financeiro. Ao todo, são mais de 175 mil funcionários 

trabalhando em 25 países dos cinco continentes, sendo 27% estrangeiros. 

(BELISÁRIO, 2014). Já a OAS e a Andrade Gutierrez dividem o segundo lugar, 

com participação em seis projetos cada uma. Em 7 dos 10 projetos, a licitação 

foi ganha por consórcios com presença de duas ou mais das “quatro irmãs”, 

como são conhecidas107.  

                                                           
107 De acordo com um levantamento feito pela reportagem, chega a quase R$ 30 bilhões o valor 

oficial das dez maiores obras. São elas: a Linha 4 do Metrô; a construção do Porto Maravilha; a 
reforma do Maracanã e entorno; os corredores expressos Transcarioca, Transolímpica e 
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Chamamos a atenção para arranjos institucionais e a engenharia de 

sociedades que tais empresas produzem, pois nem sempre a participação das 

“quatro irmãs” se dá diretamente por meio das construtoras, como indica Adriano 

Belisário108 quando afirma que 

Participam também empresas controladas por elas como a CCR e a 

Invepar. Os acionistas da primeira são Camargo Corrêa e Andrade 

Gutierrez, aliadas ao o Grupo Soares Penido (Serveng-Civilsan), com 

17% de ações cada um. No Rio de Janeiro, a CCR detém o monopólio 

das travessias na Baía de Guanabara, administrando ao mesmo tempo 

os serviços das barcas e da Ponte Rio-Niterói. (As duas concessões 

responderam por quase 5% da receita operacional bruta da empresa, 

em 2013). A Odebrecht, que também era sócia na CCR, vendeu sua 

participação para criar sua própria empresa no ramo de mobilidade 

urbana, a Odebrecht Transport, que hoje administra o serviço de trens 

na região metropolitana do Rio de Janeiro através da Supervia. Já a 

gestão do metrô carioca fica por conta da Invepar, cujos controladores 

são a OAS e os fundos de pensão da Caixa Econômica (FUNCEF), 

Petrobras (PETROS) e o Fundo de Investimento em Ações do Banco 

do Brasil. (BELISÁRIO, 2014) 

No caso de sua subsidiária do grupo no ramo de transporte, a 

empresa Odebrecht Transport é administradora do projeto estudado aqui Rota 

dos Coqueiros, mas temos também o Complexo Viário e Logístico de SUAPE – 

Express Way / Integração do sistema rodoviário do SUAPE representada pela 

concessionária Rota Atlântica, que possui parcerias com a Invepar, que como 

afirma o artigo, tem como controladores a OAS e os fundos de pensão da Caixa 

Econômica (FUNCEF), Petrobras (PETROS) e o Fundo de Investimento em 

Ações do Banco do Brasil. (Figura 29). 

                                                           
Transoeste; a Vila dos Atletas e o Parque Olímpico; o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT); e a 
Reabilitação Ambiental da Bacia de Jacarepaguá. (BELISÁRIO, 2014). 
108 Disponível em: http://vaimudar.org/analises/um-jogo-para-poucos/. Acesso: 20 de Jan. de 2015. 

http://vaimudar.org/analises/um-jogo-para-poucos/
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Figura 29 – Odebrecht – Projetos do Setor de Transporte e Logística (2014)

 

Fonte: Relatório Odebrecht (2014). 

 

Destaca-se que o grupo Odebrecht, apesar de ser reconhecido 

principalmente por sua atuação como empreiteira, grande parte de sua receita 

não vem do ramo de construções ou do mercado imobiliário, mas por meio do 

refino do petróleo brasileiro. Daí, a relação muito próxima com a Petrobras, com 

a já citada Brakem líder do setor na América Latina, que tem a Petrobras e o 

BNDES como acionistas do negócio. Essa concorre apenas com empresas 

estrangeiras. Em um país com um dos maiores impostos do mundo para 

importação de resinas termoplásticas, a Braskem controla o preço de derivados 

de petróleo. Tudo isso indo ao encontro das características patrimonialistas de 

nosso governo.  

Configurando nossa tese sobre a ascensão de um modelo de 

acumulação rentista-patrimonialista ampliado entre Estado e a fração do capital 

industrial ligada ao setor da construção pesada, temos exemplos de como o 

grupo Odebrecht vem se apoiando sucessivamente no Estado para galgar 
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passos cada vez maiores no seu processo de crescimento. Assim, temos as 

relações intricadas com o fundo público via BNDES. Segundo Belisáro 

A Odebrecht vem recebendo seguidamente financiamentos bilionários 

do BNDES: entre 2004 e 2013, a Fundação Odebrecht, a construtora 

e a Odebrecht Óleo e Gás receberam juntas mais de R$ 498 milhões, 

segundo levantamento feito pela reportagem com dados obtidos no site 

da empresa e por Lei de Acesso à Informação. Mas a preferida do 

BNDES é a Braskem: apenas entre 2008 e 2013, esta empresa do 

grupo recebeu mais de R$ 4,1 bilhões em empréstimos. A Odebrecht 

é ainda a maior beneficiada com desembolsos do BNDES para 

operações de exportação. Entre 2009 e março de 2014, foram 

repassados mais de U$ 5 bilhões para a empresa. Recentemente, a 

família entrou também no setor armamentício, com a Odebrecht 

Defesa e Tecnologia, que “concebe, implanta, integra e gerencia 

tecnologias e produtos de uso militar e civil”. Entre 2007 e 2010 o 

orçamento do Ministério da Defesa aumentou 45%. E a Odebrecht foi 

uma das maiores  beneficiadas pelos investimentos na Marinha. 

Junto com a empresa francesa DCNS abocanhou um contrato de R$ 

21 bilhões – sem licitação – para a construção do submarino nuclear 

brasileiro, a ser entregue em 2023, além quatro submarinos 

convencionais. 

Complementando tudo o que foi dito, temos como destaque o modelo 

de política implementado na última década pela União, que viabilizou a 

acumulação rentista-patrimonial ampliada. Neste contexto, tem-se que o Estado 

brasileiro está hoje presente no capital social de 119 grupos, contra 30 em 1996, 

no qual entram os empréstimos, as participações diretas e indiretas. 

Corroborando nossa explicação, Vigna acrescenta  

“Com Lula” [...] “o capital privatizado ao longo da década de 1990 volta 

para mãos públicas”. Mas sem ser nacionalizado. Como? “Por meio do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social [BNDES], da 

Petrobras e dos grandes fundos de pensão, o Estado brasileiro está 

hoje presente em 119 grupos, contra 30 em 1996.” Assim, o grupo 

Odebrecht pode contar com o dinheiro do fundo de garantia FI-FGTS 

– que indeniza os desempregados brasileiros e possui 27% da 

Odebrecht Ambiental e 30% da Odebrecht Transport – ou do BNDES, 

que desde 2009 controla 30% da Odebrecht Agroindustrial. Por fim, a 

Petrobras é acionista da Braskem, com 38% de participação. A 

estratégia do governo brasileiro? Promover “campeões” que possam 

revelar-se competitivos no cenário internacional. (VIGNA, 2013). 

Sabença (2014), em artigo analisando o pensamento e as ações do 

empresariado do setor da construção pesada via associações empresariais – 

organizações sindicais patronais e associações civis (entidades corporativas) 

com destaque para a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base 

(ABDIB) e a avaliação dessas entidades sobre o governo de Dilma Rousseff, 

afirma 
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Não há sombra de dúvida que a ABDIB vê com muito bons olhos o 

governo Dilma e só o enxerga assim porque se sente contemplada em 

sua política econômica: tanto na questão da redução dos juros, bem 

como nas políticas de crédito feitas pelo BNDES, como no PAC, na 

concessão dos aeroportos e rodovias, na demanda por agências 

reguladoras eficientes e autônomas (do ponto de vista da associação), 

etc.  Todas as vezes que critica o governo é sempre ressaltando as 

“vitórias” obtidas por ele e cobrando mais investimentos para o setor. 

(SABENÇA, 2014, p. 21). 

Outra acusação que recai sobre as empresas é a formação de 

cartel109 em várias obras pelo país. Como aponta Belisário 

Na história recente dessas empresas acumulam-se obras que 

mereceram a atenção das autoridades – dentro e fora do pacote da 

Copa. Executivos da Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa e Andrade 

Gutierrez já foram investigadas pelo Ministério Público de São Paulo 

no chamado “cartel do metrô”, que envolveria o acerto de preços para 

licitações de obras, fornecimento de carros e manutenção de trens e 

do metrô em São Paulo. [...]. Empresa da Camargo Corrêa, a 

Intercement também aparece em investigações do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE) sobre cartel no setor de 

cimentos.  

No Rio de Janeiro, a Andrade Gutierrez e Odebrecht compartilharam 

documentação na concorrência de obras do PAC no Complexo do 

Alemão, segundo reportagem da Folha de São Paulo. [...]Na 

construção do Parque Olímpico, em Jacarepaguá, e do Veículo Leve 

sobre Trilhos (VLT), no centro da cidade, a licitação teve apenas um 

concorrente. As construtoras Norberto Odebrecht e Andrade Gutierrez 

se uniram para ganhar a primeira, cujo orçamento estimado ultrapassa 

R$ 2,1 bilhões. Já no VLT não ficou ninguém de fora: foram agraciadas 

a Odebrecht, OAS (por meio da Invepar), Andrade Gutierrez e 

Camargo Corrêa (por meio da CCR). Para administrar a concessão de 

R$ 1,2 bilhão por 25 anos, formou-se o Consórcio VLT Carioca. Nele 

estão presentes, além de duas companhias estrangeiras, a Odebrecht, 

a CCR, a Invepar e a Riopar, que conta com a participação do 

empresário Jacob Barata Filho, que controla grande parte da frota 

rodoviária da cidade. 

Odebrecht, CCR e Invepar também estão juntas no consórcio vencedor 

da licitação para execução das obras e manutenção da BRT 

Transolímpica, que prevê investimentos de R$ 1,6 bilhão. O corredor 

                                                           
109 O Ministério da Justiça define cartel como “um acordo explícito ou implícito entre concorrentes para, 
principalmente, fixação de preços ou quotas de produção, divisão de clientes e de mercados de atuação”. 
Em inquérito sobre o cartel do metrô em São Paulo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE) diz que os cartéis são “uma das condutas mais difíceis de serem investigadas.” A prática é 
considerada a mais grave lesão à concorrência porque “prejudica seriamente os consumidores ao 
aumentar preços e restringir a oferta, tornando os bens e serviços mais caros ou indisponíveis”, segundo 
a cartilha do CADE sobre cartel em licitações.   O Ministério aponta alguns indícios do crime, como a 
existência de um padrão claro de rodízio entre os vencedores ou quando licitantes com “condições de 
participar isoladamente do certame apresentam propostas em consórcio”. Segundo o CADE, por conta 
das especificidades das contratações públicas, “as referidas estratégias podem inclusive ser 
implementadas por intermédio de instituições legais, tais como o consórcio e a subcontratação”. 
(BELISÁRIO, 2014). 
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expresso ligará a Barra da Tijuca ao bairro de Deodoro, os dois 

principais polos dos Jogos de 2016. 

Ao contrário do que aconteceu nas obras de outros estádios para a 

Copa, a reforma e a privatização da gestão do Maracanã foram feitas 

em duas etapas. Odebrecht e Andrade Gutierrez fizeram as obras do 

estádio, que recebeu seu primeiro evento-teste em abril de 2013; 

quase um ano depois, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro apontou superfaturamento de R$ 67,3 milhões nas obras. 

Sem considerar as obras no entorno, o custo da reforma do estádio até 

agora foi de R$ 1,2 bilhão, bancado com recursos do BNDES e Caixa 

Econômica Federal, além de empréstimo do CAF (Banco de Desarrollo 

da América Latina). Assim, inteiramente novo, o Maracanã foi entregue 

para a iniciativa privada. A própria Odebrecht se candidatou e ganhou 

a licitação da Parceria Público-Privada (PPP) como integrante do 

Consórcio Maracanã S/A, ao lado de Eike Batista e da AEG, em um 

processo que está na mira do Ministério Público do Rio. (BELISÁRIO, 

2014). 

Não podemos deixar de registrar que o governo, por intermédio do 

presidente do BNDES Luciano Coutinho desde de 2013, anuncia que vai passar 

a dar menos apoio às chamadas “Campeãs Nacionais”, fato que não se 

consolida inteiramente, e só passa a ter peso em 2015 com a crise política110.  

Voltando à prisão do diretor presidente da Odebrecht, chegamos ao 

ápice da imbricação entre público e privado, como também constata-se a 

concretização e representação da mundialização do capital, só que feita 

ilicitamente. Pois, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, as 

empresas Odebrecht e Andrade Gutierrez, alvos da 14ª fase da Operação Lava 

Jato, agiam de forma muito sofisticada no esquema de corrupção e fraudes de 

licitações da Petrobras. Seu diferencial, de acordo com o Carlos Fernando dos 

Santos Lima, procurador do MPF, estava no pagamento de propina a diretores 

da estatal via contas bancárias no exterior111, conforme a reportagem  

Segundo a PF, há indícios de que os presidentes das empresas, 

presos nesta sexta, participaram de negociações que levaram à 

formação de cartel e direcionamento de licitações feitas pela Petrobras. 

Eles "tinham pleno domínio de tudo o que acontecia na empresa", disse 

o delegado Igor Romário de Paula à imprensa, em Curitiba. 

((DIONISIO, 2015). 

                                                           
110 Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-decide-abandonar-a-

politica-de-criacao-de-campeas-nacionais,151356e. Acesso em: 30 jun. 2015. 
111 Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/odebrecht-e-gutierrez-eram-
mais-sofisticadas-na-corrupcao-diz-mpf.html. Acesso em: 20 de jun. 2015. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-decide-abandonar-a-politica-de-criacao-de-campeas-nacionais,151356e
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bndes-decide-abandonar-a-politica-de-criacao-de-campeas-nacionais,151356e
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/odebrecht-e-gutierrez-eram-mais-sofisticadas-na-corrupcao-diz-mpf.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/06/odebrecht-e-gutierrez-eram-mais-sofisticadas-na-corrupcao-diz-mpf.html
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Já a reportagem da BBC Brasil sobre o caso, ouvindo alguns 

especialistas, afirma 

Esse modelo, que segundo ele "sempre vigorou no país", prega que o 

Estado deve ser o grande indutor do desenvolvimento. "Criou-se um 

cenário em que os empresários buscavam se conectar com o Estado 

em busca de oportunidades, o que favorece procedimentos ilícitos". 

Oliver Stuenkel, professor de Relações Internacionais da FGV-SP, diz 

que a Lava Jato pode levar a uma reavaliação da política dos 

"campeões nacionais", pela qual o governo favoreceu a consolidação 

de alguns grupos empresariais - entre os quais a Odebrecht - e que foi 

peça chave nas políticas da expansão brasileira em países em 

desenvolvimento. (FELLET, 2015). 

Segundo reportagem do Valor  

A Polícia Federal ainda que levantamentos realizados apontam que o 

montante de contratos com a Odebrecht em obras da Petrobrás é da 

ordem de R$ 17 bilhões. E que, considerando os 3% de percentual 

sobre esses valores, índice indicado pelos delatores, como Paulo 

Roberto Costa, as propinas poderiam ter alcançado cerca de R$ 500 

milhões. [...] O grupo faz parte da lista de 23 companhias que tiveram 

bloqueio cautelar imposto pela Petrobrás em dezembro [2014], o que 

impede que essas empresas sejam contratadas ou participem de 

licitações da estatal. Além da construtora, foram bloqueadas também 

pela estatal a Odebrecht Oléo &Gás e a Odebrecht Ambiental. 

(FONTES & RIBEIRO, 2015). 

Assim, temos bastantes evidências do processo de cartelização e 

fraudes em licitações levado por essas grandes empresas, e da assunção do 

modelo de acumulação rentista-patrimonial ampliado entre Estado e as frações 

do capital ligadas à produção do espaço, fatos que nos levam a compreender o 

porquê de essas empresas serem chamadas de “irmãs” e os recentes fatos 

envolvendo a prisão de seus presidentes e gestores de alto escalão, como 

também das mesmas se tornarem “filhas” do Estado.  

Para Harvey, esse fenômeno faz parte de uma nova forma de 

articulação entre o Estado e o capital na contemporaneidade, que o mesmo 

chama de “nexo Estado-finanças” que se aproxima muito do debate, que 

realizamos neste estudo. Sobre o mesmo, afirma 

No coração do sistema de crédito está um conjunto de acordos que 

constitui o que chamo de “nexo Estado‑finanças”. Isso descreve a 

confluência do poder estatal e das finanças que rejeita a tendência 

analítica de ver o Estado e o capital como claramente separáveis um 

do outro. Isso não significa que o Estado e o capital tenham constituído 

no passado ou agora uma identidade, mas que existem estruturas de 

governança (como o poder sobre a confecção da moeda real no 
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passado e os bancos centrais e ministérios do Tesouro hoje) nas quais 

a gestão do Estado para a criação do capital e dos fluxos monetários 

torna‑se parte integrante, e não separável, da circulação do capital. A 

relação inversa também se sustenta na medida em que impostos ou 

empréstimos fluem para os cofres do Estado e na medida em que as 

funções do Estado também se monetarizam, mercantilizam e, 

finalmente, privatizam. [FI – FGTS, BNDESPar]. (HARVEY, 2011, p. 

49, grifos do autor). 

Acontece que esse “nexo Estado-finanças” nem sempre se dá de 

forma legal ou transparente e, na ânsia por novos formas de reprodução e 

circulação do capital excedente, práticas ilegais e predatórias, passam a fazer 

parte do que Harvey chama de acumulação por despossessão.  

À medida que mais e mais excedente criado ontem é convertido em 

capital novo hoje, mais e mais dinheiro investido hoje vem dos lucros 

obtidos ontem. Isso poderia levar a pensar que a acumulação violenta 

praticada em tempos anteriores é redundante. Mas a “acumulação por 

despossessão” continua a desempenhar um papel na reunião do poder 

do dinheiro inicial. Meios tanto legais quanto ilegais – como violência, 

criminalidade, fraude e práticas predatórias do tipo das que foram 

descobertas nos últimos tempos no mercado de hipotecas subprime ou 

de forma ainda mais significativa no comércio de drogas – são 

implementados. Os meios legais incluem a privatização do que antes 

era considerado como recursos de propriedade comum (como a água 

e a educação), o uso do poder público para apreender bens, as práticas 

generalizadas de aquisições, as fusões e outros mecanismos similares 

que resultam no “desmembramento de ativos” e o cancelamento de 

obrigações de pensão e saúde, por exemplo, num processo de 

falência. (HARVEY, 2011, p. 48). 

Podemos aliar esse fato à proposição de (BRUNO et al, 2011) sobre 

a peculiaridade da financeirização na economia brasileira que se desenvolveu 

sobre a base da renda de juros (rentista), e essa tem como eixo o endividamento 

público interno (dívida pública), usado em grande parte na produção de 

infraestrutura para o desenvolvimento. Acrescentamos a isso a compreensão de 

que essa produção do espaço via grandes obras de infraestrutura urbana, 

regional e nacional tem sido elaborada supostamente em prol de um projeto de 

desenvolvimento encampado pelo Estado e pela sociedade.  

Todavia entende-se aqui que toda essa máquina rentista e produtiva 

do espaço, também, tem sido feita para a realização de grandes negócios da/na 

reestruturação urbano-regional, que produzem um espaço fragmentado e 

articulado por fluxos de capitais dentro de um processo de acumulação rentista-

patrimonial entre Estado e os capitais envolvidos na produção do espaço, em 

que o Estado continua sendo o “pai da prosperidade geral” de Faoro. 
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Muitos são os casos apontados até aqui, mas nossa pesquisa visa, 

também, procurar demonstrar as relações desses grandes grupos nacionais 

ligados à produção do espaço – no nosso caso, o grupo Odebrecht, na 

idealização, intermediação e construção de grandes projetos de investimento na 

metrópole do Recife, dentro de seu atual período de reestruturação econômica 

e social, algo ainda não refletido e interpretado pela academia e sociedade. Esse 

será o mote do próximo capítulo. 
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5. Grandes Negócios da Reestruturação Metropolitana de Recife 

(arranjos político-institucionais e espaciais): as PPPs e 

concessões e o paraíso das obras públicas 
 

“Nunca foi tão alta a euforia entre estes homens de negócios 
quanto no começo da década de 1870, [...] na Alemanha, 

período no qual os projetos mais absurdos e evidentemente 
fraudulentos de companhias encontraram dinheiro fácil para 

seus objetivos”. (E. HOBSBAWN) 

 

Começamos este trabalho fazendo um sobrevoo sobre a realidade do 

estado de Pernambuco, enfocando alguns indicadores econômicos e sociais e 

projetos que estavam se viabilizando nestes espaços. Agora, após a discussões 

encaminhadas voltamos à metrópole de Recife para tentar compreender como 

sua reestruturação econômica, urbana e regional vem se dando via grandes 

negócios para um pequeno número de empresas ligadas aos setores da 

construção pesada e do mercado imobiliário, empresas essas que agem muitas 

vezes das formas já supracitadas, e que, atualmente, possuem um poder muito 

grande e fundamental dentro do processo de produção do espaço de nossas 

cidades, estados e país. 

Procuramos compreender e explicar também, neste capítulo, as 

formas e arranjos político-institucionais e espaciais que são construídas para a 

viabilização destes grandes negócios dentro do processo de acumulação do 

capital via produção do espaço, que se entrelaçam a projetos políticos e 

econômicos, sem desvinculá-los da reestruturação econômica e espacial com 

objetivos claros de inserir Pernambuco e Recife no circuito da produção e do 

consumo globalizados, ou nos circuitos de circulação do capital fictício.  

Os investimentos possuem a articulação de duas lógicas dentro da 

produção do espaço (HARVEY, 2011; 2013). Uma lógica territorial encampada, 

na maioria das vezes, pelo o Estado, mas não só por este, ligada à produção de 

grandes projetos dentro de um programa de governo ou projeto político, ou não, 

e uma lógica financeira, a lógica do capital irrestrito e eclético de Braudel. Este 

está ligado ao desenvolvimento do capital fictício, que, por sua vez, está 

implicado na evolução do crédito, presente no investimento ou formação bruta 

de capital fixo (máquinas e equipamentos diversos, bem como na construção 
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civil de bens residenciais, de imóveis utilizados pelas empresas para a instalação 

dos seus negócios, da infraestrutura física para a economia de um subespaço 

[estradas, portos, usinas de energia, etc.]), como também, nos gastos 

governamentais e parcelas de bens e serviços que estão sendo adquiridos pelos 

entes públicos e privados. 

A globalização econômica e a liberalização dos capitais se dão 

articulados com o surgimento de novas formas de governança, e com a formação 

de um novo modus operandi escalar de ação dos governos e capitais, onde tem-

se uma relação entre a produção em grande escala do ambiente construído e a 

criação de novas relações de poder políticos, sociais e econômicos nas 

metrópoles (SWYNGEDOUW; MOULAERT; RODRIGUEZ, 2002). Isso tudo, 

ligado a luta constante entre as diversas frações do capital em busca de 

viabilizarem seus projetos e seus lucros, rendas e demais dividendos. Por seu 

caráter patrimonialista e rentista essa articulação cria uma verdadeira máquina 

de crescimento urbano rentista engendrada pela dívida pública do Estado (em 

suas diversas escalas), dando uma nova dimensão a chamada “máquina de 

crescimento urbano” de Logan e Molocht (FERNANDES, 2001; MOLOCHT, 

1976). 

Essa máquina de crescimento urbano rentista está ligada há algumas 

ações e práticas de governos e agentes produtores do espaço contemporâneo. 

Liga-se a processos como os de governança corporativa, ao sistema da dívida 

pública e seu crescente ônus para a sociedade, que se dar muitas vezes via uma 

acumulação via despossessão levada a cabo pela “máquina do Estado” (MARX, 

2011b). Isto por sua vez está conectado a práticas ilícitas via Estado - corrupção 

- e ao uso do fundo público atual dentro de uma articulação ampliada entre 

Estado e capitais individuais, e a falta de separação ou discernimento entre o 

público e o privado (FAORO, 2001), tudo isso levando ao que chamamos nesse 

trabalho de acumulação rentista-patrimonial ampliada entre Estado e certas 

frações do capital hegemônicas dentro de um determinado bloco de poder. 

Abaixo, fizemos um esquema gráfico mostrando como isso se articula ao nosso 

ver. (Figura 30). 
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Figura 30 – Esquema Gráfico dos Grandes Negócios da Produção do Espaço

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tentaremos demonstrar como isso se processa no estado de 

Pernambuco, levando-se em conta toda a dificuldade implícita de visualização e 

demonstração dessas tramas.  

 

5.1 As “campeãs nacionais” em Pernambuco 
 

Dentro de todo o processo e tramas discutidas no último capítulo, o 

estado de Pernambuco não fica de fora, e tem importantes grandes projetos de 

investimento em infraestrutura ligados às ações de algumas das chamadas 

“campeãs nacionais” conectadas à produção de capital fixo de larga escala como 

os projetos: da refinaria Abreu e Lima; da Via Mangue (Queiroz Galvão); do 

Estaleiro Atlântico Sul - EAS, da ferrovia Transnordestina entre outros. 

Financiados por bancos públicos e privados, fundos de investimento e de 

pensão, como também com participações de capitais públicos dentro de seu 

capital social, mostram uma relação complexa entre fluxos e fixos, entre a política 

e a economia e entre o público e o privado (KURZ, 1994; MÉSZÁROS, 2011; 

FAORO, 2001).  

A propósito, tais obras são consideradas estratégicas e das mais 

importantes para o estado. Assim, cabe-nos elencar sucintamente suas 
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características e as intricadas tramas e denúncias sobre as mesmas que se 

seguiram nos últimos meses. Lembramos que não está no escopo nem é objetivo 

deste trabalho fazer uma análise minuciosa desses projetos, e sim dos já citados 

em nossa introdução, que estão ligados a um dos principais “players” nacionais 

da construção civil pesada, que é a companhia Odebrecht, escolha feita devido 

à mesma apresentar uma incisiva e curiosa participação em todo o processo da 

consecução de grandes projetos de investimentos e parcerias público-privadas 

na metrópole de Recife, ligados ao processo de reestruturação econômica 

urbana e regional da mesma. 

Comecemos pela Refinaria Abreu e Lima (Rnest), que é a segunda 

maior obra do PAC112 no Nordeste, ficando atrás apenas da Refinaria Premium 

I (MA) da Petrobras, que é a maior obra do PAC e fica no município de Bacabeira 

- Maranhão. A Rnest começou a ser construída em 2007 em Ipojuca, no 

Complexo Portuário de Suape, a cerca de 60 km ao sul de Recife (PE), e só 

começou a operar em dezembro de 2014113. Tem previsão de processar cerca 

de 230 mil barris de óleo/dia (70% desse total vai virar diesel), produzir gás de 

cozinha (GLP), nafta petroquímica e combustível para siderurgia e indústria de 

cerâmica (coque), entre outros produtos. Estima-se que 20% da produção será 

voltada para Pernambuco e o restante para os demais estados do Nordeste. 

(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2014). 

Quanto ao custo total da obra em agosto de 2009, a Petrobras, em 

comunicado feito à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, afirmava que o valor 

orçado para a construção da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, teria sido 

reavaliado e passado de US$ 4 bilhões para US$ 12 bilhões, podendo aumentar 

em mais 20% ou diminuir em 10%, a depender das licitações que fossem 

realizadas. A mesma havia sido lançada em 2005 com custo em torno de US$ 

2,3 bilhões. Já em 2012, a companhia afirmou que esse valor poderia chegar até 

US$ 20,1 bilhões, o que representaria o valor máximo estimado para a 

implementação do empreendimento114.  

                                                           
112 Disponível em: http://www.pac.gov.br/i/f1e1c8ab. Acesso em: 19 jun. 2015. 
113 Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-pernambuco-o-simbolo-da-
crise-na-petrobras,1614863. Acesso em: 24 jun. 2015. 
114 Disponível em: http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2012/08/05/rnest-respostas-ao-

estadao/. Acesso em: 24 jun. 2015. 

http://www.pac.gov.br/i/f1e1c8ab
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-pernambuco-o-simbolo-da-crise-na-petrobras,1614863
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-pernambuco-o-simbolo-da-crise-na-petrobras,1614863
http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2012/08/05/rnest-respostas-ao-estadao/
http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/2012/08/05/rnest-respostas-ao-estadao/
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Reportagem do Jornal do Commercio (2014 afirma que  

O Tribunal de Contas da União (TCU) apontou irregularidade de 
sobrepreço na refinaria e várias vezes pediu a suspensão das obras, 
mas o Congresso Nacional não votou pela suspensão, alegando que 
se tratava de uma obra estratégica para o País. O empreendimento 
começou a ficar caro antes de colocar a primeira estaca. Os problemas 
começaram logo na obra de terraplenagem, onde o TCU comprovou 
um superfaturamento de R$ 69,6 milhões. O resultado do relatório do 
TCU aponta que o valor original do contrato, assinado com o consórcio 
formado pelas empreiteiras Camargo Corrêa, Galvão Engenharia, 
Queiroz Galvão e Odebrecht, saltou de $ 429,2 milhões para R$ 534,2 
milhões entre 2007 e 2011. O órgão de fiscalização exigiu que a 
Petrobras cobrasse a devolução dos quase R$ 70 milhões. Do total, a 
Petrobras recebeu R$ 49,8 milhões, por meio de notas de crédito. 
(JORNAL DO COMMERCIO, 2014). 

Aqui, aparecem algumas das já elencadas “campeãs nacionais”. Em 

uma rápida comparação com as também polêmicas obras da Copa de 2014, 

usando-se contas do Portal da Transparência, os investimentos para realizar a 

Copa no Brasil foram, oficialmente, na casa dos R$ 25 bilhões. Tal custo virou 

motivo de protestos por todo o Brasil, pois esse não seria suficiente para pagar 

a construção da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), se pegarmos o seu custo 

divulgado em 2014 pelo site do PAC de R$ 31.236 bilhões 115. 

O grupo Odebrecht participou da mesma através da Odebrecht 

Engenharia Industrial na construção de parte dos quatro maiores sistemas 

operacionais da refinaria, que foram as unidades de destilação atmosférica 

(UDA) e unidades de hidrotratamento (UHDT) da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), 

para a Petrobrás, obra que faz parte do Programa de aceleração do Crescimento 

– PAC, juntamente com a construção das unidades de PTA, POY e PET da 

Petroquímica Suape. (ODEBRECHT, 2012). 

Em janeiro de 2015, a Polícia Federal solicitou à presidente da 

Petrobras, Graça Foster, informações sobre dois contratos da estatal com 

Construtora Norberto Odebrecht, alvo da Operação Lava-Jato, por meio de um 

consórcio formado para executar obras na Refinaria Abreu e Lima, em 

Pernambuco. Para essas obras, foi formado o consórcio Conest pelas 

empreiteiras Odebrecht e OAS e este venceu dois contratos apontados pelo 

                                                           
115 Disponível em: http://www.pac.gov.br/obra/1750. Acesso em: 25 jun. 2015. 

http://www.pac.gov.br/obra/1750
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Tribunal de Contas da União (TCU), em 2013, com sobrepreço de quase R$ 150 

milhões. 

Por conta disso, o grupo Odebrecht pode vir a ser multado em R$ 1,4 

bilhão, o que equivale a 20% do faturamento da Construtora Norberto Odebrecht 

(CNO), em 2014. Isso se liga ao fato do que havíamos apontado com dados de 

investigações de obras no Rio de Janeiro sobre a cartelização entre as grandes 

empreiteiras; as mesmas são acusadas de formação de cartel com a Petrobras 

pelo TCU segundo matérias do Jornal do Brasil e da revista Exame  

Acusada de formação de cartel, a Odebrecht também pode sofrer uma 
multa de até R$ 1,4 bilhão no Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE), valor que equivale a 20% do faturamento da 
Construtora Norberto Odebrecht (CNO). O CADE tem indícios que 
apontam que a Odebrecht teria um papel significativo no "cartel das 
empreiteiras", com pelo menos 19 documentos apontando a 

participação da companhia. (JORNAL DO BRASIL, 2015)116. 

Segundo a revista Exame  

A penalidade mínima seria de somente 7,4 milhões de reais (ou 0,1% 
da receita), mas, segundo o Valor Econômico, o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) possui indícios de que a 
empresa tinha um papel relevante no esquema investigado pela 
Operação Lava Jato, o que elevaria a multa. 

Ainda de acordo com o jornal, o órgão antitruste tem em seu poder pelo 
menos 19 documentos que indicam participação da empreiteira no 
cartel. E esse número ainda poderá aumentar devido à apreensão de 
documentos feita pela Polícia Federal na sede da companhia na sexta-
feira (19), pela 14ª fase da operação.  

Segundo o jornal, a superintendência-geral do CADE verificou que 
tanto a Odebrecht quanto a Andrade Gutierrez teriam participado de 
cartel entre o fim de 2003 e o começo de 2012. As duas companhias 
também teriam participado da organização de acordos prévios às 

licitações da Petrobras, nos anos 1990.  (EXAME, 2015).117 

Essas formas de atuação pelo que procuramos esclarecer não se 

trata de novas, e as próprias investigações já apontam para a formação desses 

cartéis ligados a processos licitatórios da Petrobras já na década de 90. Mas 

cabe-nos perguntar: Por que só agora as mesmas vem à tona? Não fariam parte 

de uma reviravolta e mudança no bloco de poder (BOITO JR., 2006; 2007; 

POULANTZAS, 1977) hegemônico nacional? 

                                                           
116 Disponível em: http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/06/22/crise-das-grandes-

empreiteiras-coloca-obras-da-olimpiada-em-xeque/. Acesso em: 25 jun. 2015. 
117 Disponível em: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/odebrecht-pode-pagar-ate-r-1-4-

bi-por-acusacao-de-cartel. Acesso em: 25 jun. 2015. 

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/06/22/crise-das-grandes-empreiteiras-coloca-obras-da-olimpiada-em-xeque/
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2015/06/22/crise-das-grandes-empreiteiras-coloca-obras-da-olimpiada-em-xeque/
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/odebrecht-pode-pagar-ate-r-1-4-bi-por-acusacao-de-cartel
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/odebrecht-pode-pagar-ate-r-1-4-bi-por-acusacao-de-cartel
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Segundo a jornalista Noelia Brito118, o próprio site do Partido 

Socialista Brasileiro - PSB revela que o ex-governador Eduardo Campos 

negociava pessoalmente com empresários contratados por Paulo Roberto Costa 

- Ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, preso por lavagem de dinheiro na 

Operação Lava-Jato da Polícia Federal - para atuar em SUAPE. A jornalista 

escreve  

[...] O TCU, por meio de Auditoria realizada já agora, em 2012, 
confirmou levantamentos anteriores que davam conta de sobrepreço 
nos contratos celebrados entre a Petrobrás e as empresas Norberto 
Odebrecht, Camargo Correia, Queiroz Galvão, OAS, IESA, CNEC e 
CONDUTO, referentes às obras da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, 
Pernambuco. Como os pagamentos já foram realizados, o que 
inicialmente se caracterizou como sobrepreço passou a ser definido 
como verdadeiro superfaturamento, com grave potencial de causar 
danos ao Erário, conforme conclusão do próprio TCU (2): 

Contrato 0800.0033808.07.2, 9/8/2007, Projeto e execução de 
terraplenagem e serviços complementares de drenagens, arruamento 
e pavimentação, Consórcio Refinaria Abreu e Lima (Norberto 
Odebrecht/Galvão/ Camargo Correia/Queiroz Galvão). 
SUPERFATURAMENTO: R$ 96.346.106,94. Contrato 
0800.0055148.09-2, 9/2/2010, Unidades de Hidrotratamento de Diesel 
(U-31 e U-32), de Hidrotratamento de Nafta (U-33 e U-34) e de 
Geração de Hidrogênio UGH (U-35 e U-36), incluindo fornecimento de 
materiais, fornecimento parcial de equipamentos, construção civil, 
montagem eletromecânica, preservação, condicionamento, testes, pré-
operação, partida, assistência à operação, assistência técnica e 
treinamentos na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima S.A - RNEST, 
Consórcio Rnest-Conest (Empresas Odebrecht e 
O.A.S.).SUPERFATURAMENTO: R$ 351.443.396,04. (BRITO, 2014). 

Sobre essa relações entre a atuação do falecido ex-governador do 

estado de Pernambuco e a Petrobras, destaca-se que ele, ao se tornar candidato 

à presidência da república, passou a fazer duras críticas ao Partido dos 

Trabalhadores – PT e à presidenta Dilma Rousseff, fato que levou o ex-

presidente Lula a tecer comentários em algumas entrevistas, na época das 

eleições de 2014, sobre sua participação até 2013 do governo e projeto político 

do PT, afirmando sobre o agora presidenciável, pois o PSB de Campos integrou 

a gestão petista até outubro de 2013, quando o ex-governador de Pernambuco 

entregou os cargos que seu partido tinha no governo para disputar a Presidência 

da República. 

“Creio que Eduardo não pode exagerar nas críticas, porque ele sabe 
que é o mesmo projeto, o projeto do qual ele participou, e que tantos 

                                                           
118 Disponível em: http://noeliabritoblog.blogspot.com.br/2014/03/site-do-psb-revela-que-

eduardo-campos.html. Acesso em: 25 jun. 2015. Nesta reportagem a jornalista lista todos os 
contratos superfaturados e os processos que correm no TCU. 

http://noeliabritoblog.blogspot.com.br/2014/03/site-do-psb-revela-que-eduardo-campos.html
http://noeliabritoblog.blogspot.com.br/2014/03/site-do-psb-revela-que-eduardo-campos.html
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avanços trouxe para Pernambuco e para o Brasil”, declarou Lula 
defendeu que o Brasil conseguiu atravessar a crise internacional sem 
grandes traumas, que o emprego cresceu no seu governo e que o país 
não estagnou. O ex-presidente exaltou a parceria entre o estado e o 
governo federal. “Eu tenho certeza que Pernambuco nunca recebeu 
tanto do governo federal dos últimos doze anos. E o Eduardo é 

testemunha disso”. (O GLOBO, 2014)119. 

Uma das críticas mais repetidas por Campos é a de que Dilma foi 

desatenta com o Nordeste em comparação com o grande apoio recebido pelo 

estado à época de Lula. Sobre isso, as queixas de Campos se relacionam ao 

atraso no organograma de grandes obras no estado, como a Rnest e a 

transposição do rio São Francisco. Lula lembrou que parte dos 

empreendimentos estava sob os cuidados de um afilhado político de Campos, 

Fernando Bezerra, ministro da Integração Nacional até 2013. Segundo a mesma 

entrevista ao Jornal do Commercio, Lula diz  

"O Eduardo sabe das dificuldades dessa obra, porque o ministro 
responsável era o Fernando Bezerra, do PSB. E tanto o Bezerra quanto 
o Eduardo sabem do empenho e das dificuldades que a presidenta 
Dilma tem enfrentado com coragem nessas e em outras obras tão 
importantes", afirmou Lula. Bezerra foi ministro da Integração Nacional 
por indicação de Eduardo Campos até outubro de 2013. Queria 
disputar o governo de Pernambuco, mas foi preterido pelo ex-
governador e concorrerá ao Senado. (O GLOBO, 2014). 

Acontece que, dentre os investigados da operação Lava-Jato, temos 

o agora senador e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de 

Pernambuco do governo de Campos, como também ex-ministro da Integração 

Nacional. O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a abertura de inquérito 

para apurar se o senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) está envolvido em 

esquema de fraude à licitação, à lavagem de dinheiro, ao tráfico de influência e 

à corrupção de autoridades federais. Esse caso corre em segredo no 

Supremo120. Segundo a Agência Brasil  

O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu 
hoje (13) inquérito para investigar o senador Fernando Bezerra (PSB-
PE), citado nas investigações da Operação Lava Jato, da Polícia 
Federal. [...] Em depoimento de delação premiada, Paulo Roberto 
Costa disse que, em 2010, Bezerra, então secretário de 
Desenvolvimento de Pernambuco e diretor do Porto de Suape, pediu 
R$ 20 milhões para a campanha do ex-governador Eduardo Campos, 
morto no ano passado durante a campanha presidencial. Segundo 

                                                           
119 Disponível em: http://app.folha.uol.com.br/site/noticia/421761. Acesso em: 24 jun. 2015. 
120 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-03/supremo-abre-

inquerito-para-investigar-senador-fernando-bezerra. Acesso em: 24 jun. 2015. 

http://app.folha.uol.com.br/site/noticia/421761
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-03/supremo-abre-inquerito-para-investigar-senador-fernando-bezerra
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-03/supremo-abre-inquerito-para-investigar-senador-fernando-bezerra
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Costa, os valores teriam sido pagos pelo doleiro Alberto Youssef. Costa 
disse que foii informado disso pelo doleiro. (RICHTER, 2015). 

Assim, podemos observar que independente da matriz política e 

escala de governo, os acordos ilícitos se reproduzem nas ações do Estado 

dentro do processo de produção do espaço. Isso nos lembra a importância da 

produção do ambiente construído dentro do processo de acumulação do capital, 

que, diante de suas contradições e crises, se vê “obrigado” a utilizar de todo tipo 

de arranjos para sua reprodução e representa nossa herança negativa 

patrimonialista que se impõe em toda sorte de negócios e políticas em nossa 

sociedade. 

Passemos a outro projeto fundamental dentro do processo recente de 

alavancagem da economia do estado de Pernambuco nos últimos anos. A 

implementação de novos estaleiros no Brasil tem sido direcionada para os 

estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro, no processo de 

reaquecimento da indústria de construção naval com o Programa de 

Modernização e Expansão da Frota (Promef), da maior armadora da América 

Latina, a Transpetro. (CONDEPE/FIDEM, 2011). Nesse contexto, surge um 

importante projeto para o desenvolvimento da região Nordeste, o Estaleiro 

Atlântico Sul S.A - EAS que ocupa uma posição estratégica no Complexo 

Portuário e Industrial de SUAPE, em Pernambuco. Trata-se de uma sociedade 

anônima de capital fechado cujos sócios são: Grupo Camargo Corrêa (33,33% 

da cia.)121, Queiroz Galvão S.A (33,33% da cia.)122 e Japan EAS Investimentos 

e Participações Ltda123 (33,33% da cia.) -  a sul-coreana Samsung Heavy 

                                                           
121 O Grupo Camargo Corrêa é um dos maiores conglomerados empresariais privados 
brasileiros. 
Fundado em 1939 com presença atualmente em 18 países e forte atuação na cadeia de valor e 
infraestrutura, está presente em áreas como engenharia, construção, geração e distribuição de 
energia, concessão de serviço público, incorporação imobiliária, industrial naval e óleo e gás. No 
setor industrial atua em cimento, siderurgia, calçados e têxtil. 
122 A Queiroz Galvão S.A. foi fundada em 1953, tem foco nos segmentos de construção, óleo e 

gás, participações e concessões, siderurgia, alimentos, desenvolvimento imobiliário e 
engenharia ambiental. Está presente em todos os estados brasileiros e em outros países da 
América do Sul, América Central e da África, além de Estados Unidos, Canadá e Europa. 
Atualmente, é uma das maiores prestadoras de serviços de perfuração e produção do Brasil, em 
terra e mar, em águas rasas e profundas. Desde 1996, a empresa dedica-se também a atividades 
de exploração e produção como concessionária de campos onshore e offshore. 
123 A JEI-Japan EAS Investimentos e Participações Ltda. é um consórcio com participação da IHI 

Corporation, da subsidiária naval Japan Marine United Corporation e da empresa independente 
Japan Gasoline Corporation, companhia de engenharia especializada em projetos industriais nas 
áreas de refino e gás natural liquefeito (GNL).  



   286 
  

Industries (SHI) segundo player mundial na produção shipbuilding e ofshore foi 

a parceira tecnológica do empreendimento124 (ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL 

S.A., 2014). Além do EAS, tem-se também o Estaleiro Promar.  O projeto do EAS 

é considerado um marco na revitalização da indústria naval do Brasil. Esse foi fundado 

em novembro de 2005, período em que começam as grandes inversões de 

capital do governo federal para o estado. 

Com capacidade para processamento de 160 mil toneladas/ ano, o 

Estaleiro Atlântico Sul S.A. está sendo erguido em uma área de 162 hectares, 

estrategicamente, no Complexo Industrial e Portuário de Suape, no Estado de 

Pernambuco, nordeste brasileiro, entre três grandes regiões produtoras de 

petróleo e gás natural: o Golfo do México, a costa ocidental do continente 

africano e a zona do pré-sal brasileiro125. (Tabela 16). 

Tabela 16 - Encomendas de petroleiros e gaseiros do Promef – 1ª Fase

 

Fonte: CONDEPE/FIDEM126 
 

Note-se que o complexo pernambucano concentra cerca de 100 

empresas dos mais diversos segmentos. Além do estaleiro, tem-se outra 

empresa ligada ao grupo das “irmãs”, a reinaria de petróleo Abreu e Lima. Os 

investimentos, segundo a revista O Empreiteiro (2013), atingem cerca de US$ 

                                                           
124 Em março de 2012 o estaleiro coreano Samsung (Cheabol coreano) vendeu os 6% de 
participação que detinha no Estaleiro Atlântico Sul (EAS) para os sócios Camargo Corrêa e 
Queiroz Galvão, que passam a ter 50% cada do empreendimento. Essa negociação foi de 
encontro ao movimento negociado nos bastidores com apoio do governo para salvar o estaleiro 
pernambucano da série de atrasos em encomendas bilionárias para a Petrobrás. Disponível em: 
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/samsung-vende-participacao-no-estaleiro-atlantico-
sul. Acesso em: 15 jun. 2015. 
125 O chamado “Triângulo de Ouro” da indústria de petróleo e gás, formado pelo Golfo do México, 

Costa Ocidental da África e pela área do pré-sal, no Brasil. (ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL S.A., 
2014). 
126 Estudos dos impactos dos investimentos na economia pernambucana: Unidades da BR 

FOODS, HEMOBRÁS, Estaleiro Atlântico Sul, Petroquímica Suape e Refinaria Abreu e Lima: 
uma visão a partir da Matriz Insumo-Produto de Pernambuco – 2005. 

http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/samsung-vende-participacao-no-estaleiro-atlantico-sul
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/samsung-vende-participacao-no-estaleiro-atlantico-sul
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13 bilhões, e estão movimentando uma nova cadeia produtiva aquecida por gás 

e petróleo e pela montagem naval e ofshore. Temos a formação de um polo naval 

na região, como afirma documento do CONDEPE-FIDEM 

Localizado no Complexo Industrial Portuário de Suape, no município 
de Ipojuca, o Polo Naval de Pernambuco, compreende um conjunto de 
estabelecimentos, previstos e instalados. Esse conjunto deve expandir 
a produção de vários produtos, principalmente de navios e plataformas.  
Pelas estimativas disponíveis estão previstos a geração de 15,7 mil 
empregos diretos e um investimento de aproximadamente R$ 
3,3bilhões. Os estaleiros trabalham com encomendas de médio prazo. 
A garantia das encomendas é bancada pela indústria nacional e pelo 
BNDES, com destaque para a Petrobrás, o maior comprador de navios 
e plataformas. (CONDEPE/FIDEM, 2011, p. 20). 

Tem-se também que o que se configura um ganho logístico em que o 

porto oferece uma interligação com mais de 160 terminais marítimos no mundo 

e com rápido acesso às rodovias estaduais e federais, onde aparece uma das 

concessionárias do grupo Odebrecht na RMR, a Express Way ou Rota do 

Atlântico.  

Em setembro de 2008, o Estaleiro Atlântico Sul S.A iniciou, 

oficialmente, seu funcionamento com o corte das primeiras chapas de aço pelo 

presidente Luís Inácio Lula da Silva. Nesse ano, os dados do BNDES revelam 

que apenas cinco projetos executados no Nordeste receberam recursos do 

banco superiores a R$ 250 milhões. A lista é liderada pelo Gasoduto do Nordeste 

(Gasene), do grupo Petrobras, que recebeu R$ 874,6 milhões, seguido da 

ampliação da planta de alumina da Alcoa/Alumar, no Maranhão, que levou R$ 

579,1 milhões em 2008. O programa de investimentos da petroquímica Braskem 

(Odebrecht) recebeu R$ 461,3 milhões. O estaleiro Atlântico Sul, em 

Pernambuco, (Camargo Corrêa e a Queiróz Galvão) levou R$ 276,6 milhões, e 

a Vale recebeu R$ 250 milhões para a ampliação da capacidade de transporte 

da Estrada de Ferro Carajás127. Aqui, verificamos que o mesmo entrelaçamento 

entre as grandes construtoras e as estatais, recebendo grandes quantias do 

BNDES na região Nordeste. 

Sobre a relação do EAS com a Petrobras e o BNDES, essa começa 

por conta da exploração do pré-sal. Nesse contexto, o EAS foi contratado pela 

empresa Sete Brasil para construção de parte das sondas de perfuração que a 

                                                           
127 Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/448265. Acesso em: 10 jun. 2015. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/448265
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empresa licitou. O BNDES foi uma das fontes de financiamento da empresa Sete 

Brasil, criada pela Petrobras em 2011, para construir sondas de perfuração para 

a exploração do pré-sal. O projeto também contou com recursos dos fundos de 

pensão Petros, Previ (do Banco do Brasil), Valia (da Vale do Rio Doce), Funcef 

(da Caixa Econômica Federal), Petrobras, dos bancos BTG Pactual, Bradesco e 

Santander e do FII – FGTS, que são os principais sócios da Sete Brasil cuja  

maioria já foi citada neste trabalho com suas participações de seus capitais em 

outros projetos pelo país. Acontece que, em janeiro de 2014, antes de deflagrada 

a Operação Lava-Jato, o BNDES aprovou apoio financeiro no valor de R$ 8,8 

bilhões para a Sete Brasil. Aprovou ainda que sua empresa de participações, a 

BNDESPAR, subscrevesse até R$ 1,2 bilhão de debêntures conversíveis em 

ações a serem emitidas pela holding Sete Brasil Participações S.A128. 

Esse negócio teve uma reviravolta quando o ex-executivo da 

companhia Sete Brasil, Pedro Barusco, tornou-se delator da operação Lava-

Jato. Esse relatou um envolvimento dos estaleiros em pagamentos de propinas 

para ganharem as licitações da Sete Brasil (Petrobras), o que fez com que o 

BNDES suspendesse empréstimos de longo prazo para a companhia Sete 

Brasil. E, em contrapartida, levou a cancelamento do contrato do EAS com a 

Sete Brasil. Destaca-se que muitos navios e plataformas estão sendo produzidos 

pelas mesmas empreiteiras listadas entre as 16 participantes do suposto cartel 

que atuou nas obras de refinarias, como Abreu e Lima, e do Comperj, o complexo 

petroquímico do Rio de Janeiro. E que parte desses grandes negócios tiveram 

financiamento oficial, como a compra de sete cascos de navios pela Transpetro, 

subsidiária da Petrobrás, que foi 90% financiada pelo BNDES, que repassou R$ 

2,6 bilhões. O banco liberou também crédito de R$ 1,3 bilhão para financiar o 

Estaleiro Atlântico Sul, numa operação fechada em 2010129. 

Mas antes mesmo de ser deflagrada a operação Lava-Jato no início 

de 2014, investigações e alterações de contratos superfaturados já estavam 

sendo feitas pela presidenta Dilma, e a presidente da Petrobrás Graça Foster, 
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indicada pela presidente Dilma para o comando da estatal e apontada por 

revistas de negócios como uma das mulheres mais poderosas do mundo, 

esforçou-se para proteger a Petrobrás de negócios polêmicos feitos em gestões 

anteriores. Temos como exemplo, que ela decidiu rever um dos contratos mais 

onerosos da estatal, fechado com a empreiteira Odebrecht, de Marcelo 

Odebrecht. Esse contrato garantia US$ 820 milhões à empreiteira por serviços 

de manutenção em ativos da estatal no exterior. Depois de um pente-fino da 

estatal, foram descobertos vários indícios de superfaturamento e o contrato caiu 

à metade130. 

Só para se ter uma ideia do prejuízo com esse pente-fino em contratos 

da estatal, a presidente Graça Foster constatou sobrepreços de até 1.654% em 

contratos fechados com a Odebrecht pela gestão anterior já citada. Realizados 

na área internacional, esses contratos foram objeto de auditoria, vêm sendo 

redimensionados e podem até ser suspensos. Em reportagem publicada no 

Estado de S. Paulo, a jornalista Sabrina Valle aponta alguns abusos. Na Bolívia, 

os itens estavam entre 9% e 1.654% mais caros; no Chile, entre 14% e 598%; 

na Argentina o sobrepreço médio foi de 95%131. 

Sobre a ferrovia Transnordestina, quando as obras da ferrovia 

começaram, em 2006, a previsão era que fossem concluídas em 2010. Porém, 

uma série de entraves com desapropriações e alterações de projeto, além de 

questões ambientais, fizeram o prazo ser estendido para setembro de 2016. De 

acordo com o Ministério dos Transportes, totalizam-se dez anos de obra, em vez 

dos quatro iniciais. Com 1750 mil quilômetros de extensão, cortando os Estados 

do Piauí, Pernambuco e Ceará, chegando aos portos de Suape e Pecém, a obra 

foi inicialmente orçada em pouco mais de R$ 4 bilhões. Saltou para R$ 7,5 

bilhões em setembro de 2013132. Com valores corrigidos, hoje, já atinge cerca 

de R$ 9 bilhões. Estimativas da CSN, que tem 62% do capital da Transnordestina 
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Logística, apontam que o montante de desembolso pode alcançar até R$ 11 

bilhões.  

Sobre as parcerias e participações no projeto, temos algumas das 

empresas e instituições já citadas no trabalho. Ciro Gomes, ex-ministro da 

Integração do governo Lula, recebeu a incumbência do presidente da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Benjamin Steinbruch, de destravar e 

concluir, até o começo de 2017, as obras da ferrovia Transnordestina133. 

Segundo reportagem do jornal Valor Econômico o BNDESPar, o Fundo de 

Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) – principal financiador controlado pela 

Sudene - e a Valec, estatal federal de ferrovias, são algumas das principais 

acionistas da concessionária Transnordestina. 

Em dezembro de 2009, a Construtora Norberto Odebrecht entra nas 

obras com a implantação de cinco canteiros de obras nas cidades de Salgueiro, 

Serra Talhada, Cachoeirinha, Escada e Arcoverde. A empreitada tinha custo 

previsto em 2009 de R$ 1,7 bilhão e constava de trecho de 500 km da Ferrovia 

Transnordestina, entre Salgueiro e o porto de Suape. Em 2013, a empresa sai 

da obra alegando falta de pagamentos. Mas a soma de paralisações, greves, 

desacordos e um processo de arbitragem, foram causas mais concretas para a 

rescisão do contrato entre a Construtora Norberto Odebrecht e a 

Transnordestina Logística (TLSA). 

Nesse interim, a empresa revela, nesse projeto, um de suas outras 

facetas, que é a superexploração do trabalho. Segundo o MPT-PE, uma série de 

irregularidades foram verificadas durante força-tarefa nacional realizada pelo 

órgão, em 2011, quando 11 mil trabalhadores estavam em campo. De acordo 

com o MPT-PE, 22 cláusulas de acordo firmado em 2012 foram descumpridas134; 

as mesmas representam péssimas condições impostas aos trabalhadores da 

obra pela empresa. Temos: instalações elétricas em condições de risco, 

instalações sanitárias em mau estado de conservação e higiene, não exigência 
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e fornecimento do equipamento de proteção individual em locais em que seriam 

necessários e ausência de sinalizações de segurança do trabalho, por exemplo. 

Destaca-se a formação de uma nova janela para desnacionalização e 

quebra de oligopólio das empreiteiras no país. Diz-se isso porque, em maio de 

2015, uma comitiva liderada pelo primeiro-ministro chinês Li Keqiang, 

empresários e banqueiros chineses, visitou o país e demonstrou interesses em 

investir e participar de vários projetos de infraestruturas e concessões, entre 

novos “greenfield” e também em projetos em andamento como a ferrovia 

Transnordestina. Segundo o jornal Valor Econômico  

Diferente do que se viu em visitas anteriores, a grande comitiva chinesa 
que desembarcou no último final de semana em Brasília está disposta 
a investir não somente em obras novas, as chamadas "greenfield", mas 
também em projetos que já estão em andamento. A informação é do 
embaixador Sérgio Amaral, presidente emérito do Conselho 
Empresarial Brasil-China, que participou ontem da primeira rodada de 
negócios entre representantes dos dois países. Na lista dos 
empreendimentos já iniciados que estariam na mira dos chineses está 
a ferrovia Transnordestina, em obras desde 2007, mas ainda longe de 
sair do papel. Segundo Amaral, o ex-ministro Ciro Gomes - hoje diretor-
presidente da Transnordestina Logística SA - vai se encontrar com 
empresários chineses para discutir uma possível parceria no projeto. 
(CAMAROTTO, 2015). 

Destaca-se a presença forte de vários bancos na comitiva, que é vista 

com bons olhos devido ao período vivido pelo país de ajuste fiscal e de escassez 

de fontes de financiamento para investimentos de longo prazo no Brasil. Sobre 

isso, a reportagem afirma 

[...]um dos principais destaques desta visita é a participação recorde 
dos bancos chineses. Diante de um cenário de escassez de fontes de 
financiamento para investimentos de longo prazo no Brasil, sobretudo 
em projetos de infraestrutura, a comitiva chinesa trouxe a tiracolo os 
presidentes de cinco grandes bancos. Para o embaixador, presença 
massiva demonstra a disposição dos asiáticos em aumentar o apoio 
aos projetos feitos em parceria com empresas locais. Outra novidade 
que poderá ser anunciada hoje pelos chefes de Estado dos dois países 
é a participação chinesa na disputa para a construção da segunda linha 
de transmissão de Belo Monte. A primeira, licitada em fevereiro do ano 
passado, foi vencida por um consórcio entre a chinesa State Grid e as 
estatais Eletronorte e Furnas. (CAMAROTTO, 2015). 

Como podemos constatar, a incidência das ações dos grupos 

econômicos, estatais e bancos públicos analisados no capítulo anterior também 

se reproduz no estado de Pernambuco. Sobre o grupo econômico focado nesta 

pesquisa, a Odebrecht possui uma diversidade de projetos no estado. Podemos 

descrever alguns sucintamente neste tópico, sendo os principais por subsidiária: 
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i) Odebrecht Engenharia Industrial: construção das unidades HDT e UDA da 

Refinaria Abreu e Lima (Rnest), para a Petrobras; construção das unidades de 

PTA, POY e PET da Petroquímica Suape; ii) Odebrecht Infraestrutura: Arena 

Pernambuco; Rodovia Expressway Rota do Atlântico; Píer Petroleiro do 

Complexo Industrial  e Portuário de Suape; terraplenagem da Refinaria Abreu e 

Lima; Ferrovia Transnordestina; iii) Odebrecht Participações e Investimentos: 

Arena Pernambuco – participação  na concessionária da operação; iv) 

Odebrecht Realizações: residenciais Terraço Laguna e Vila  dos Corais e 

complexo Novo Mundo  Empresarial na Reserva do Paiva; v) Odebrecht 

Transport: Rota dos Coqueiros (operação do sistema  Reserva do Paiva); Rota 

do Atlântico (operação do Complexo Suape/Expressway); vi) Foz do Brasil 

(Odebrecht Ambiental): tratamento de efluentes e resíduos para a Transpetro e 

projeto Cidade Saneada. (ODEBRECHT, 2014). 

Passa-se agora a uma análise da produção de arranjos econômicos 

político-institucionais e espaciais como concessões e PPPs ligadas à produção 

e reestruturação do espaço das metrópoles na contemporaneidade. 

 

5. 2 Tudo se encontra na metrópole do Recife: PPPs, Concessões e os 

grandes projetos de investimento na metrópole 

 

O cenário resultante de anos de governos neoliberais, de 

financeirização da economia e de uma modernização do tipo conservadora no 

país fez surgir uma série de novas estruturas econômicas, políticas, sociais e 

culturais que realizaram mudanças, mas também mantiveram permanências, no 

modo de produzir e planejar nossas cidades. Grandes empresas e grupos 

econômicos, dentro do atual processo de reprodução ampliada do capital e de 

seu regime de acumulação com dominância da valorização financeira, têm 

requerido, cada vez mais, grandes negócios (megaprojetos, megaeventos), e 

esses só são viáveis e factíveis com o auxílio, cobertura e parceria do Estado.  

Lembremo-nos de Maricato (2014), a qual aponta que as cidades 

contemporâneas atuam dentro do processo de acumulação no capitalismo 

globalizado com seus meganegócios, onde a produção do espaço urbano, das 

obras de infraestrutura e das edificações têm um papel essencial. Assim, 
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desregulamentação, flexibilização e privatização são práticas que 

acompanharam a reestruturação das cidades no intuito de abrir espaço para os 

capitais imobiliários e de infraestrutura e serviços. 

Essa relação, com o tempo, torna-se mais complexa e envolve uma 

série de inovações em arranjos político-institucionais e espaciais. Nas últimas 

décadas do século XX, temos observado que as mudanças são 

demasiadamente intensas e cada vez mais rápidas. Sendo assim, cada vez mais 

difíceis de serem captadas, assimiladas e refletidas. Não é possível pensarmos 

no capital e suas metamorfoses de forma desconectada da maneira como o 

espaço é produzido, apropriado e dominado como mercadoria. 

Também é impossível pensar tudo isso sem pensar na imbricação das 

escalas e nas ações dos diferentes agentes nas múltiplas escalas de 

acumulação. Sobre isso, Sanfelici (2015), fazendo uma síntese das principais 

análises e pesquisa sobre as escalas geográficas e suas transformações como 

importantes recortes analíticos decisivos para a análise das relações de poder 

do processo de internacionalização do capital, destaca alguns trabalhos como 

os de Neil Smith e Neil Brenner, sobre esses debates assinala  

(1) as escalas nãos são arenas ou continentes fixos, neutros e 
naturalizados da ação social; antes, as escalas e as relações 
hierárquicas entre as escalas são socialmente produzidas, 
historicamente condicionadas e, portanto, sujeitas a transformações e 
rearranjos; (2) as escalas geográficas não podem ser compreendidas 
em si mesmas, mas precisam ser apreendidas relacionalmente, ou 
seja, com base nas relações verticais e horizontais que estabelecem 
com outras escalas geográficas; (3) cada processo econômico, político 
ou social em particular exibe uma determinada configuração escalar, 
de modo que não há, necessariamente, uma sobreposição ou 
coincidência nos arranjos e hierarquias escalares engendrados por 
esses diferentes processos; (4) as escalas e as relações hierárquicas 
entre escalas são o resultado, e ao mesmo tempo um objeto 
privilegiado, de lutas de poder [...]. (SANFELICI, 2015, p. 125). 

Temos procurado apresentar, neste trabalho, a compreensão do 

papel das escalas geográficas e temporais na produção do espaço apreendidas 

relacionalmente, onde ordens horizontais e verticais como as definidas por H. 

Lefebvre ou horizontalidades e verticalidades de M. Santos se encontram para 

produzir o espaço. Esse jogo de escalas é importante para a compreensão da 

complexidade envolvida nesta produção na contemporaneidade, pois, como 

afirma Sanfelici (2015), cada processo econômico, social, político etc. tem suas 
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escalas preferenciais de atuação, de análise e de apreensão como pudemos 

perceber numa simples comparação entre as lógicas de investidores globais e 

de governos locais, ou entre o Estado-nação e estes, lógicas que representam, 

muitas vezes, relações hierárquicas e lutas pelo poder. Bem presentes em 

nossas análises sobre a atuação de um burguesia interna nacional ligada à 

produção do espaço via grandes negócios e a força de uma elite financeira global 

detentora de uma capital cada vez mais irrestrito aos lugares. 

Onde tem-se as ações do Estado como um elemento integral na 

dominação política de classe, como também insiste-se em seu papel crucial em 

assegurar importantes condições econômicas e extraeconômicas para a 

acumulação ampliada do capital (HIRSCH, 1975; JESSOP, 2009), como 

pudemos observar neste estudo com o papel dos fundos públicos, créditos 

subsidiados, incentivos fiscais etc. (BEHRING, 2007; OLIVEIRA, 1988; 

SALVADOR, 2008; 2010). Mas, entre as condições extraeconômicas, podemos 

colocar as chamadas políticas públicas e projetos baseados em concessões e 

parcerias público-privadas, como “novos” arranjos político-institucionais ligados 

à produção do espaço como mercadoria e grande negócio para os grupos e 

frações do capital que se apropriam deste processo.  

Os arranjos político-institucionais e econômicos podem estar ligados 

a “novos” arranjos espaciais ou inovações espaciais (CORRÊA, 2010; 

NASCIMENTO, 2013) ligadas a grandes projetos de desenvolvimento urbano - 

GPDUs, megaeventos (MASCARENHAS, BIENENSTEIN & SÁCHEZ, 2011; 

SWYNGEDOUW; MOULAERT; RODRIGUEZ, 2002) ou “cidades” planejadas 

(LEAL, 2006) ou “novas urbanizações no território” (REYNALDO et al., 2013) que 

se ligam às “morfologias novas e de maior envergadura” que, segundo Brenner 

(2014), perfuram, atravessam e fazem explodir a antiga divisão entre o urbano e 

o rural. 

Souza (2012, p. 01) começa seu artigo “Expansão dos Espaços de 

Pobreza no contexto do desenvolvimento da região de Suape” definindo a RMR 

da seguinte forma 

Com um espaço urbano caracterizado por núcleos de pobreza – 
concentrados ou dispersos, próximos das moradias mais ricas, ou 
ocupando maciçamente a periferia de cidades, a metrópole do Recife 
se destaca como uma das mais pobres e desiguais entre as metrópoles 
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nordestinas. Na última década, o número de assentamentos pobres na 
Região Metropolitana do Recife (RMR) ampliou em quase 50%, 
destacando-se a expansão das ocupações no litoral sul da RMR, 
motivada pela dinamicidade de processos econômicos instalados no 
litoral dos municípios de Ipojuca e do Cabo de Santo Agostinho, devido 
à implantação de empreendimentos no Complexo Industrial Portuário 
de Suape (CIPS).  

Percebe-se que o processo de transformação territorial em curso na 

Região Metropolitana do Recife se caracteriza por uma descontinuidade das 

novas urbanizações em relação aos núcleos urbanos existentes – tanto do 

Recife, como dos demais municípios metropolitanos (REYNALDO et al., 2013).  

Sobre processos como esses ligados às atuais exigências do 

processo de acumulação capitalista e seu rebatimento na produção do espaço 

metropolitano Santos afirma 

[...] Quanto mais os lugares se mundializam, mais se tornam singulares 
e específicos, isto é, 'únicos'. Isto se deve a especialização 
desenfreada dos elementos do espaço - homens, firmas, instituições, 
meio ambiente, à dissociação sempre crescente dos processos e 
subprocessos necessários a uma maior acumulação de capital, à 
multiplicação das ações que fazem do espaço um campo de forças 
multidirecionais e multicomplexas, onde cada lugar é extremamente 
distinto do outro, mas também claramente ligado a todos os demais por 
um nexo único, dado pelas forças motrizes do modo de acumulação 
hegemonicamente universal. (SANTOS, 1988, p. 34) 

Assim, destaca-se que sob o tema da globalização – intensificada 

pelo atual ciclo de acumulação capitalista – o espaço local tem sido enfatizado. 

Sob o mote dos processos de descentralização e de reforma do Estado, tem-se 

conferido visibilidade e primazia aos governos locais no âmbito institucional, 

destacando-se os novos papéis que devem necessariamente assumir, terreno 

fértil para a ação dos grandes grupos econômicos ligados à produção do espaço 

via produção de capital fixo de larga escala e bens de consumo com a habitação. 

 Além disso, especialmente no ambiente de redemocratização 

brasileira, o poder local tem sido privilegiado como espaço potencial de inovação 

no campo das políticas públicas, de democratização das relações Estado-

sociedade e de projetos de atores sociais endereçados às premissas de inclusão 

e equidade. Também cresceu o uso de arranjos políticos-institucionais e 

espaciais como as concessões para vias expressas pedagiadas, PPPs ligadas 

à produção de equipamentos de lazer e consumo, etc. órgãos e leis ligadas a 

liberação de ativos como terras públicas nas cidades entre outros. 
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É importante destacar que as mudanças ocorridas na política fiscal 

nos anos 80 do último século, devido à crise daquele período, vieram a fortalecer 

a descentralização e aumentar o poder dos governos locais, e dificultar um 

planejamento de cunho regional como o metropolitano. Sobre essa mudança, 

Rolnik & Somekh (2003) falam 

(...) A Constituição de 1988 representou, para os governos locais, um 
significativo aumento de suas participações na receita fiscal. A 
participação dos municípios na receita total disponível, que em 1980 
era de 9,5%, aumentou para 16,9% em 1992, enquanto para os 
estados se elevou de 24,3% para 31,0%, respectivamente. A receita 
tributária disponível (já contabilizando as transferências) dos 
municípios passou de 2,5% em 1980 para 4,1% do PIB em 1990" 
(ROLNIK & SOMEKH, 2003, p.95). 

Temos como fator importante o da política neoliberal que redefiniu o 

papel do Estado Nacional, no quadro da globalização e da crise fiscal, fazendo 

com que esse diminuísse seu papel em diversas áreas, sendo que o mesmo se 

desobriga de várias políticas públicas, e procura também estimular a autonomia 

dos estados e municípios, com destaque, para que esses formulem, 

implementem e gestem seus programas e projetos de desenvolvimento via 

concessões de toda sorte (viárias, de saneamento etc.). O governo federal, 

nesse quadro, deixou de se responsabilizar com a ajuda a estados e municípios 

em quadro de dificuldades econômicas e financeiras, e ainda criou alguns 

instrumentos para legitimar essa nova condição como a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, medida que restringiu o volume de recursos à disposição dos estados e 

municípios. E assim os levou ao maior endividamento e a terem que contar com 

instrumentos como as PPPs para disponibilizarem serviços e bens básicos para 

a população. 

Sobre as consequências e efeitos do neoliberalismo na economia 

mundial, Harvey (2013), no prefácio à edição inglesa (2006) de seu livro “Os 

limites do capital”, assegura 

Mas uma consequência da neoliberalização tem sido altamente 
previsível. No Livro I d’O capital, Marx mostra que quanto mais uma 
sociedade se adapta a uma economia desregulada, de livre mercado, 
mais a assimetria de poder entre aqueles que controlam e aqueles 
excluídos do controle dos meios de produção produzirá uma 
“acumulação de riqueza num polo” e uma “acumulação de miséria, o 
suplício do trabalho, a  escravidão, a ignorância, a brutalização e a 
degradação moral no polo oposto”. Três décadas de neoliberalização 
produziram precisamente esse resultado desigual. Um argumento 
plausível pode ser construído, como procurei mostrar em O 
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neoliberalismo: história e implicações, de que as principais facções da 
classe capitalista fizeram isso desde o início da agenda 
neoliberalizadora. A elite da classe capitalista emergiu do tumulto da 
década de 1970, restaurando, consolidando e, em alguns casos, 
reconstituindo o seu poder no mundo todo. (HARVEY, 2013) 

Vimos isso quando analisamos as consequências dos processos de 

privatização das empresas e concentração e centralização do capital, o que se 

reflete na produção da metrópole. 

Tais mudanças essas que se relacionam com o planejamento urbano 

moderno que, nas últimas décadas, passa a ser estratégico empresarial, flexível, 

com intervenções urbanísticas pontuais, limitadas no tempo e no espaço 

(GPDUs), e orientadas pelo e para o mercado. Têm-se também a gestão da 

cidade como um negócio ou uma empresa, e uma coalizão dos interesses 

públicos com os privados (MOLOCHT, 1976), refletindo-se na maioria dos 

GPDUs na forma de instrumentos como parcerias público-privadas - PPPs, 

Operações Urbanas Consorciadas etc. (MASCARENHAS, BIENENSTEIN & 

SÁNCHEZ, 2011). 

Acreditamos, nesta pesquisa, que isso possui plena relação com 

políticas macroeconômicas como as ligadas ao pagamento da Dívida Pública 

nacional, pois o Governo Federal é, de certa forma, orientado por organismos 

multilaterais a deixar de investir nos entes federados como forma de atingir 

crescentes superávits primários e pagar a eterna dívida pública, tudo isso ligado 

ao poder da Internacional Financeira (PALHARES, 2014). Daí, o forte papel de 

leis como a de Responsabilidade Fiscal, levando a ascensão de novas formas 

de gestão pública como o Empreendedorismo Urbano (HARVEY, 2005; 

COMPANS, 2005), paradigma de gestão pública advindo do processo de 

reestruturação produtiva como forma de manter a reprodução ampliada do 

capital nas cidades.   

Compans, sobre o mesmo, afirma  

Esse padrão de comportamento diz respeito à assunção de um papel 
dirigente do governo local (ou supralocal) na promoção do 
desenvolvimento econômico – seja na inversão direta de recursos na 
modernização da infraestrutura urbana, seja na elisão de 
constrangimentos de natureza legal ou burocrática à valorização dos 
capitais privados -, a participação crescente do setor privado na gestão 
dos serviços e equipamentos públicos, à busca de construção do 
consenso social em torno de prioridades “estratégicas” de 
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investimentos e à introdução de uma racionalidade empresarial na 
administração dos negócios públicos. (COMPANS, 2005, p.20). 

Consequentemente, os municípios se viram impelidos, na busca pelo 

desenvolvimento econômico, a se tornarem competitivos, com seus projetos de 

desenvolvimento local, e passam a disputar entre si investimentos de toda ordem 

e mercados. Vale ressaltar que o Banco Mundial, o FMI e depois o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento contribuíram em muito para a difusão, em 

escala global, dos princípios de descentralização e de aumento do protagonismo 

dos governos locais, transformando-os em consenso. 

Durante a ascensão das políticas neoliberais, temos o processo de 

mudanças no desenvolvimento desigual dos sistemas urbanos do mundo 

capitalista avançado. Harvey (2005) aponta isso quando trata do caso de 

Baltimore, e apresenta o que ele chama de mudança do gerenciamento 

tradicional de cidades para um tipo de empresariamento urbano. Harvey destaca 

quatro características dessa nova forma de gestão.  

Em primeiro lugar, aponta a efetivação de vantagens específicas para 

assegurar a competição no quadro da divisão internacional do trabalho, isto é, a 

criação ou a divulgação de vantagens que permitam a implantação de grandes 

empreendimentos imobiliários ou, ainda, o estabelecimento de parcerias, 

incentivos fiscais, ações de marketing para 'vender' a cidade por meio da 

exacerbação de seus atributos e qualidades, garantindo a atração de novos 

investimentos, principalmente alavancada por eventos - como a Copa de 2014 

realizada no Brasil - aumento da competitividade por meio da divisão espacial do 

consumo. (HARVEY, 2005). 

Em segundo, estratégias de renovação urbana articuladas a 

inovações culturais elitistas e excludentes, como é o caso de museus e 

processos de requalificação urbana com valorização imobiliária e expulsão de 

atividades e populações de menor renda, que podem ser vistos em Recife em 

projetos como o Porto Novo e o Novo Recife.  

Em terceiro, tem-se a luta do poder local para assumir o controle e o 

comando de operações financeiras, fazendo pesados investimentos em 

transportes e comunicações, que viabilizam a efetivação de grandes 

equipamentos privados, como iremos analisar abaixo com a construção do 
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projeto viário Ponte do Paiva, e a quem o mesmo serviu. (BARBOSA, 2014). Por 

fim, a quarta postura, é a competição pela redistribuição de excedentes gerados 

pelos governos centrais e regionais. Ou seja, a disputa pelos fundos públicos e 

empréstimos governamentais aqui analisada (HARVEY, 2005). 

Lacerda alerta para o fato de que, até os anos de 1990, a globalização 

não possuía grande aderência nas metrópoles brasileiras e não se materializava 

em características espaciais definidas. Somente no início da década de 2000, é 

que passa a ser possível relacionar o fenômeno da globalização às 

transformações nos processos de planejamento, de regulação e de ocupação do 

solo das regiões metropolitanas. Depois disso, a globalização passa a ser 

percebida a partir de seus reflexos espaciais nas cidades brasileiras com 

princípios norteadores que se revelam em movimentos como os de 

fragmentação e integração espacial. (LACERDA, 2012). 

Assim se dá uma produção do espaço fragmentado e a produção de 

espaços seletivos, algo próximo do processo de produção do espaço estudado 

por H. Lefebvre quando o mesmo afirmava que existiam três momentos: 

homogeneização, fragmentação e hierarquização. Carlos (2011) afirma que “a 

reprodução do espaço recria, constantemente, as condições gerais a partir das 

quais se realiza o processo de reprodução do capital, do poder e da vida 

humana, sendo, portanto, produto histórico e, ao mesmo tempo realidade 

presente e imediata” (CARLOS, 2011, p. 69). Assim entendemos a difusão de 

novas formas urbanas. Essa reprodução se realiza no espaço concreto como 

condição necessária à realização da acumulação, sob o comando do Estado, 

abarcando o saber, o conhecimento, as relações sociais, as instituições gerais 

da sociedade e abrindo-se para a produção do espaço. 

Entende-se como fragmentação espacial a divisão da cidade em 

partes, individualizadas, a partir da identificação dos diversos padrões de uso e 

ocupação do solo, bem como dos níveis de provimento das infraestruturas, mais 

particularmente, das redes de mobilidade, sendo esses níveis que definem o 

grau de integração de cada uma das partes com as demais (LACERDA, 2012). 

Sobre esse provimento das infraestruturas no padrão de redes, 

atenta-se ao fato de que toda rede é por definição seletiva. No plano econômico-



   300 
  

sócio-político-cultural, a rede não corrige a desigualdade, apenas a desloca. 

Acolhendo-se tal paradigma, o desenvolvimento metropolitano não pode ser 

pensado como contra tendência à concentração; pelo contrário, ele pode inserir-

se numa estratégia de descentralização que agrave as desigualdades. 

Destaca-se também o papel dessas redes na produção do espaço por 

meio de modernas e ampliadas formas de articulação entre o Estado e o 

mercado. Pois, atualmente, torna-se necessária também a compreensão dos 

relacionamentos que se estabelecem a distância, porque a mobilidade 

aumentada do capital – com multilocalização das unidades produtivas, dos 

negócios e investimentos a distância – necessita ser administrada, coordenada 

e atendida por serviços. Essas atividades são frequentemente atreladas aos 

lugares onde existe um ambiente econômico e institucional propício para que 

elas floresçam. Daí, a necessidade de entender as redes de gestão do território 

que as conectam.  

De fato, há uma erosão do Território Nacional (e metropolitano 

também) enquanto unidade essencial de organização da economia. Com a 

emergência das redes, sua arquitetura passa a ter um componente muito 

importante de fluxos transfronteiriços, com uma mobilidade expandida do capital. 

(IBGE, 2014), capital esse que vive um jogo dialético entre sua “prisão” no 

espaço e seu fluxo cada vez mais “irrestrito”.  

No tocante à escala da metrópole diante da falta de uma gestão 

metropolitana, surge um padrão de governança corporativa, presente por meio 

de formas diversas de concessões de serviços públicos, de práticas de 

privatizações e de parcerias financeiras para a construção de projetos de 

infraestrutura e equipamentos urbanos de grande porte. A interpenetração entre 

o público e o privado se estabelece com a presença reguladora do Estado, 

mediante as beneficies de isenções fiscais, a usura do patrimônio público, o 

marketing e a apropriação de espaços das cidades (LEAL, 2006). 

Isso tem efeitos na metrópole como os constatados por Reynaldo et 

al (2013) na RMR quando afirmam que “O que se assiste no caso da RMR é um 

importante processo de fragmentação espacial, com um baixíssimo nível de 

integração entre as urbanizações propostas e os núcleos urbanos existentes, 
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tanto do Recife como dos municípios onde se localizam”.  (REYNALDO et al., 

2013, p. 07). 

A Região Metropolitana do Recife como já apontado vem recebendo 

a maior concentração de empreendimentos econômicos e/ou grandes negócios 

ligados a sua reestruturação metropolitana. Tais empreendimentos impactam 

significativamente na sua dinâmica e organização espacial, mas como já 

mencionado anteriormente, com mudanças menos significativas na estrutura 

social. Atente-se para a porção noroeste e mais recentemente no litoral sul, 

novas estruturas urbanísticas têm sido incorporadas pelo mercado imobiliário de 

elevado padrão econômico, por meio da implantação de condomínios fechados, 

bem dotados, de infraestrutura e condições de acessibilidade. Outras 

centralidades podem ser geradas, com grandes projetos indutores de 

transformação urbanística, dentre os quais se destaca a tentativa feita pelo 

projeto Cidade da Copa, no município de São Lourenço da Mata (BITOUN et al. 

2010). 

Pode-se apontar como fatores determinantes para esse processo a 

ampliação do setor industrial e o acesso ao financiamento habitacional, que 

passam a gerar uma diversificada e intensa oferta de projetos imobiliários, tanto 

pela substituição da unidade habitacional unifamiliar pela multifamiliar de grande 

altura – Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda (nucleação centro) – como 

pela urbanização do  solo  rural,  segundo  projetos  de  urbanização  distribuídos  

nas  proximidades  dos  núcleos  urbanos  dos municípios metropolitanos. 

(REYNALDO et al., 2013). 

A seguir, apresentaremos alguns dos projetos atuais de 

reestruturação metropolitana da RMR, com base no trabalho de Reynaldo et al 

(2013), que pesquisou, classificou e mapeou a distribuição dos chamados pelas 

autoras, projetos de novas urbanizações no território (Quadro 4 e Figura 31). 

Sobre os mesmos, as autoras afirmam  

Os projetos propostos, em número de 17, sendo 1 não residencial – 
Cone SUAPE, se distribuem em uma área de 2.124 ha, não contígua, 
entre as manchas urbanas do Recife, de Camaragibe e do Ipojuca 
(nucleações centro, oeste e sul).  Estima-se a oferta de cerca de 70 mil 
novas unidades habitacionais, com oferta de moradia para 330 mil 
pessoas, nos próximos 15 anos.  A nucleação sul – em decorrência do 
porto de SUAPE – acolhe mais de 80% das unidades habitacionais 
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propostas, enquanto as centro e oeste contemplam 7,3% e 10,4%, 
respectivamente.  No último caso, resultante dos investimentos 
relativos à Cidade da Copa, localizada em São Lourenço da Mata. 
(REYNALDO et al., 2013, p. 04). 

 

Quadro 4 - RMR – Grandes Empreendimentos propostos até 2013

 

Fonte: REYNALDO et al., 2013 

 

É alto o grau de impacto na estrutura urbana da metrópole com a 

possível consolidação desses empreendimentos, pois, segundo as autoras do 

estudo, analisando os dados de população atual, segundo o Censo de 2010, e 

inferindo sobre a estimada pelas urbanizações propostas, as mesmas 

quantificam em 12,3% o futuro crescimento populacional dos municípios de 

Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, 

Recife e São Lourenço da Mata. 
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Figura 31- RMR: distribuição das novas urbanizações no território

 
Fonte: REYNALDO et al., 2013 
 

 

Dessa forma, os três principais polos de investimentos econômicos – 

o Polo Automobilístico e o Polo Farmacoquímico (norte), a Cidade da Copa 

(oeste) e o Complexo Industrial e Portuário (sul) – têm redefinido os vetores de 

crescimento urbano da RMR e têm contribuído para um processo de 

reconfiguração espacial da metrópole recifense. No trabalho de Bernardino & 

Lacerda (2014), as autoras fazem um mapa que ilustra a mancha urbana da 

Região Metropolitana Expandida do Recife - RMER com a configuração atual da 

sua malha rodoviária e sua ligação com os três focos de dinamismo econômico 

da região citados. (Figura 35). 

Segundo Bernardino & Lacerda (2014, p. 07) “Na atualidade, os 

veículos de informação anunciam mais de 100 mil unidades habitacionais nos 

municípios periféricos da RMER com concentração de investimentos. Muitas das 
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novas unidades estão inseridas em megaempreendimentos imobiliários, 

concebidos a partir de uma tipologia peculiar: “cidade” planejada ou “bairros 

planejados”. 

Contrastando com esses dados, temos os dados do déficit 

habitacional135 da RMR. De modo geral, a concentração do déficit habitacional 

está dividida de forma irregular pela área metropolitana como um todo, com 

pontos focais no Recife (até 21,7% em alguns bairros ou setores), Olinda, 

Araçoiaba e Itapissuma e menores indicadores em São Lourenço da Mata e 

frações de Jaboatão dos Guararapes (litoral) e Paulista (OBSERVATÓRIO DAS 

METRÓPOLES, 2008, p. 169).  

Mas, segundo relatórios da Fundação João Pinheiro (2007 e 2010), 

temos na RMR em 2007 o déficit de 133.059 mil domicílios, relativamente, 

correspondia a 12,2 % do estoque de domicílios particulares permanentes. 

Quanto à quantidade de domicílios em aglomerados subnormais, a RMR possuía 

72.372 mil. Nesse período, entre as regiões metropolitanas, a de Recife chamava 

a atenção pela sua desigualdade de renda, onde a mesma possuía renda média 

de 262 reais – 0,7 salário mínimo. No outro extremo, nas RMs de São Paulo e 

Curitiba, ela era de 500 reais – 1,3 salário mínimo.  

Já no relatório de 2010, esse número sobe, com o déficit de 143.235 

mil domicílios, o qual correspondia a 12,9 % do estoque de domicílios 

particulares permanentes. Destaca-se que desse número 62.687 mil 

corresponde só a cidade do Recife. A carência de infraestrutura urbana é o 

critério de inadequação que mais afeta os domicílios das regiões metropolitanas 

brasileiras. Considerando as regiões metropolitanas de capitais, o maior número 

de domicílios afetados por, pelo menos, um componente da infraestrutura urbana 

é observado nas RM do Rio de Janeiro (717 mil domicílios), de São Paulo (522 

mil), Recife (490 mil) e Fortaleza (355 mil). Assim, vemos que a RMR se 

apresenta como terceira metrópole em carência de infraestrutura urbana, que 

                                                           
135 A Fundação João Pinheiro produziu o estudo mais difundido no Brasil a respeito do tema que 

foi adotado pelo Ministério das Cidades na formulação da Política Habitacional. Este conceitua o 
déficit habitacional como as deficiências do estoque de moradias. Considerando neste cálculo 
as moradias em estado precário que precisam ser repostas e as novas que representam um 
incremento do estoque, em função da coabitação familiar ou da moradia em locais inadequados. 
Assim, o déficit habitacional pode ser compreendido como déficit por reposição e incremento de 
estoque. 
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corresponde a 45,2% domicílios particulares permanentes, que vai de encontro 

com os números de sucesso apresentados pelos governos locais. 

Figura 32 - Região Metropolitana Expandida do Recife

 
Fonte: Bernardino & Lacerda (2014) 

 

Busca-se, agora, demonstrar a ligação intrínseca entre as últimas 

obras e projetos do sistema viário e esse crescimento das nomeadas pelas 

autoras “cidade” planejada ou bairros planejados. Em evento realizado em junho 

de 2014, organizado pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de 

Pernambuco - CONDEPE/FIDEM, intitulado de “Desafios Metropolitanos”, 

vemos como se procede a chamada por Leal (2006) “Gestão Corporativa”. Para 

tanto, trouxemos trecho do folder do evento, que diz  

Atualmente, a dinâmica da Cidade Metropolitana tem sido estimulada 
pela retomada da economia local, com a efetiva implantação do 
Complexo Industrial Portuário de SUAPE, da refinaria de petróleo 
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Abreu e Lima, da indústria naval, com a implantação de estaleiros e do 
polo automotivo capitaneado pela FIAT, aumentando a circulação de 
trabalhares e bens. [...]. Com crescimento mais elevado nas áreas 
periféricas, houve um processo interno de redistribuição espacial da 
população metropolitana, extrapolando os limites físicos dos 
municípios e consolidando o processo de conurbação.  Essa nova 
configuração aumentou a complexidade e o funcionamento das redes 
de serviços de transportes, infraestrutura básica, saúde, educação e 
segurança, com prejuízo na eficiência da prestação desses serviços 
para a comunidade metropolitana. Nesse contexto, debater o tema 
Cidade Metropolitana é urgente e atual. Buscar novas estratégias de 
desenvolvimento para esse espaço é condição essencial para colocar 
a Metrópole do Recife no patamar dos grandes centros urbanos 
nacional e mundial, que incorporaram avanços tecnológicos e 
conceitos de sustentabilidade na formatação dos seus espaços 
urbanos, na relação entre seus cidadãos e na infraestrutura urbana 
básica. (CONDEPE/FIDEM, 2014). 

O trecho relata as transformações já exibidas aqui e mostra uma 

preocupação com o futuro da metrópole e a formatação dos seus espaços 

urbanos, mas o teor das propostas do evento mostra a busca da construção de 

uma metrópole competitiva e construída não para todos seus habitantes. Na 

figura 33, vemos uma imagem que mostra a ligação dos grandes 

empreendimentos imobiliários já citados com o planejamento e a execução de 

algumas obras viárias, que são colocadas pelo governo como essenciais para 

toda a população, bem próximas do mapeamento feito por REYNALDO et 

al.(2013).  
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Figura 33 - Planos de Desenvolvimento Metropolitano da Região Metropolitana do 
Recife – RMR (CONDEPE/FIDEM)

 

 

 
Fonte: Seminário Desafios Metropolitanos/Agência Condepe/Fidem – 2014.  
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Tem-se, pois, um ajuste urbano correspondente ao ajuste estrutural 

da economia que, por sua vez, envolve uma fragmentação da ação política nas 

cidades, com ações cada vez mais pontuais, que, em metrópoles desiguais como 

Recife, exacerbam sua já latente segregação socioespacial. 

Com isso cabe nos perguntar: O que são esses grandes projetos e o 

que representam nas metrópoles contemporâneas? 

 Os grandes projetos são intervenções concretas que expressam as 

formas de transformações das configurações políticas, econômicas e espaciais 

contemporâneas. Esses ilustram o processo concreto real por meio do qual 

formas pós-modernas, dinâmicas econômicas pós-fordistas, e sistemas de 

governança neoliberais são criados. Nesse contexto, novas articulações e 

rearranjos quanto as (des)regulamentações e escalas governamentais são 

produzidas. Assim, as novas formas e arranjos espaciais e político-institucionais 

contemporâneos expressam processos que operam no interior e sobre uma 

variedade de escalas que vão do local para o regional, do nacional para o global, 

ou do local para o global etc. (SWYNGEDOUW; MOULAERT; RODRIGUEZ, 

2002).  

Grande parte desses megaprojetos expressam a forma como as 

forças e capitais que operam em uma variedade de escalas geográficas se 

entrecruzam na construção de novos ambientes socioeconômicos ou na 

reestruturação do espaço metropolitano. Podemos ver isso claramente nos 

diferentes tipos e escalas de concessões e PPPs que vão de hidrelétricas a vias 

expressas que ligam áreas nobres de cidades, e essas sendo puxadas pelos 

agentes do Estado e do capital nas diferentes escalas de governo. 

Para se ter uma ideia da magnitude desse processo, só no ano de 

2014, foram assinados 103 contratos de concessão no país. O número é o maior 

da série histórica, que havia atingido seu recorde em 2012, com 75 contratos. A 

estimativa de investimento dessas concessões é de R$ 63,8 bilhões136. 

                                                           
136 Disponível em: http://exame.abril.com.br/economia/noticias/financiamentos-de-longo-prazo-

cairam-58-em-2014-diz-anbima. Acesso em: 26 jun. 2015. 

http://exame.abril.com.br/economia/noticias/financiamentos-de-longo-prazo-cairam-58-em-2014-diz-anbima
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/financiamentos-de-longo-prazo-cairam-58-em-2014-diz-anbima
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Sobre essa reestruturação do espaço metropolitano e de nossas 

cidades na atualidade e as estratégias públicas ligadas a elas, Neil Brenner alude 

[...] ao longo de cada uma das principais regiões econômicas do 
mundo, os respectivos governos nacionais, estaduais e municipais têm 
impulsionado iniciativas políticas espacialmente seletivas para criar 
novas matrizes vinculadas a inversão de capitais transnacionais e o 
desenvolvimento urbano em vastas zonas de seus territórios [...]Essas 
estratégias públicas as vezes apontam para os núcleos metropolitanos 
tradicionais, mas também articulam amplas estruturas de acumulação 
e regulação espacial, que se organizam ao longo de corredores 
intercontinentais de transporte, grandes redes de infraestrutura, 
telecomunicações e energia, zonas de livre comércio, triângulos de 
crescimento transnacionais e regiões fronteiriças internacionais. Essa 
paisagem estendida de urbanização é agora um campo de força 
constituído por estratégias estatais regulatórias entrecruzadas, que 
têm sido desenhadas para territorializar, em longo prazo, investimentos 
de larga-escala no ambiente construído e para canalizar fluxos de 
matéria-prima, energia, produtos básicos, trabalho e capital por meio 
do espaço transnacional. (BRENNER, 2014, p. 08). 

Exemplo disso têm sido os arranjos político-institucionais do tipo 

licitações de grandes concessões e parcerias público-privadas utilizadas por 

governos de diferentes escalas e matizes ideológicos, com destaque para os do 

governo federal pelas suas proporções e impactos na produção de capital fixo 

de larga escala e dos espaços envolvidos. Neste estudo, também, destacamos 

projetos analisados como típicos desses novos arranjos.  

Chama-se a atenção para Brenner quando fala que essas iniciativas 

políticas são espacialmente seletivas, como já afirmado por nós neste trabalho, 

e servem para criar novas matrizes vinculadas à inversão de capitais 

transnacionais e ao desenvolvimento urbano em vastas zonas de seus 

territórios. No metrópole de Recife, grandes projetos têm sido desenvolvidos em 

todas as suas extremidades, nas suas porções oeste, sul e o de maior 

envergadura, que é o de saneamento, que perpassa os limites da metrópole, 

chegando à cidade de Goiana, devido ao seu processo de crescimento acelerado 

e dinamizado por conta da implantação da fábrica de veículos da FIAT em seu 

território, constituindo uma paisagem estendida de urbanização.  

Temos também o papel da inversão de capitais transnacionais 

presentes nas grandes concessões como pudemos ver a nova janela aberta, 

pelas investigações da relação entre estatais e empreiteiras, para 

desnacionalização e quebra de oligopólio das empreiteiras nacionais no país, e 

assim desse último importante nicho de ação ligado, quase que de forma 



   310 
  

exclusiva, à burguesia nacional. (CAMPOS, 2012; SABENÇA, 2014). Como se 

percebe com as sucessivas missões de representantes políticos, empresários e 

banqueiros chineses, que passam a visitar o país de olho no amplo mercado da 

produção do espaço via grandes negócios, um verdadeiro “negócio da China”, 

com possíveis investimentos e participações em vários projetos de 

infraestruturas e concessões, tanto novos como também em projetos em 

andamento como a ferrovia Transnordestina, já exemplificada. Ou a já 

participação de japoneses e coreanos em projetos como Estaleiro Atlântico Sul. 

Desse modo, temos esse processo de territorialização de 

investimentos de larga-escala no ambiente construído que passa a canalizar 

fluxos de matéria-prima, energia, bens e serviços, trabalho e capital por meio do 

espaço transnacional, em que o complexo portuário e industrial do Suape é um 

exemplo básico. Assim, passa-se a procurar compreender a ascensão no 

discurso contemporâneo de instrumentais ou arranjos político-institucionais 

como concessões, Project finance entre outros. 

Para Vainer (2007), dentro da história recente do planejamento 

territorial no Brasil, existe um processo de desconstituição política de uma 

agenda nacional. Essa desconstituição por sua vez  

[...] tem sido também operacional – ou instrumental, se se prefere –, 
com a desmontagem dos aparatos institucionais que, na segunda 
metade do século passado foram implantados pelo governo federal 
para conceber e implementar políticas, planos e projetos cujo objetivo 
explicitamente enunciado era o ordenamento territorial e a redução das 
desigualdades regionais. Esvaziados de função e sentido, agências e 
órgãos regionais, onde sobreviveram, transformaram-se, via de regra, 
em nichos de articulação de interesses paroquiais e de reprodução de 
elites quase sempre decadentes. (VAINER, 2007, p. 02). 

Logo após a nova onda de expansão do capitalismo internacional e 

os anos desenvolvimentistas da economia nacional, temos a ascensão do 

período neoliberal somado à crise da dívida dos anos 80. Dá-se a adesão às 

diretrizes do Consenso de Washington. Atualmente, essa desconstituição parece 

atualizar-se numa espécie de conformada aceitação da fragmentação territorial 

que, muitas vezes, acontece via projetos de concessões e parcerias público-

privadas feitas ad hoc pelo Estado, mais para viabilizar grandes negócios do que 

como parte de um planejamento integrado territorialmente de longo prazo. 
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Cabe-nos, agora, fazer uma sucinta explanação sobre o que são 

essas concessões e parcerias público-privadas, suas origens, tipos e o que 

representam dentro do processo de produção do espaço e reestruturação 

econômica urbana e regional de nossas metrópoles. 

 

5.2.1 As Concessões e Parceiras Público-Privadas: algumas considerações 
 

Existe, atualmente, no país um amplo debate ideológico em setores 

políticos e econômicos sobre a diferenciação entre privatização e concessão, 

sobre se as concessões do governo atual significam a mesma coisas que as 

privatizações do governo neoliberal estrito de FHC. Maricato (2011) afirma que 

o governo de FHC rompeu com a herança varguista substituindo o modelo de 

Estado forte e de fortalecimento das empresas estatais por um Estado com 

premissas ligadas à liberalização, privatização e desregulação, tudo isso 

permitindo uma enorme transferência de ativos do Estado para o mercado de 

setores estratégicos já comentados neste texto, com a atuação do BNDES neste 

processo. 

Em artigo intitulado “O comboio do lucro está em marcha” tratando 

sobre a privatização dos “caminhos de ferro” federais alemães, Robert Kurz 

alertava para as possíveis consequências que poderiam advir desse processo. 

Sobre isso, afirma  

Quando em 1994 os caminhos de ferro federais (ex-Bundesbahn) 
passaram a sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos 
(Bahn AG), não apenas se conseguiu os requisitos formais para uma 
privatização, mas também a forma de gestão foi radicalmente 
reorientada: foram postas de lado as tarefas básicas própria da 
prestação dum serviço público e caminhou-se para a maximização do 
lucro numa “empresa da mobilidade” virada para o mercado. Foi uma 
opção política na senda da economificação neoliberal de todas as 
áreas da vida. O Presidente dos Caminhos de Ferro, Mehdorn, sonha 
com a entrada em Bolsa, qual Junkie pós-moderno antes de uma 
grande competição. “Transformar os caminhos de ferro numa Global 
Player”. (KURZ, 2007). 

Como vimos, a essa opção política do governo alemão se somaram 

outras, e um rearranjo político-institucional para viabilizar de vez esse processo 

de privatização que culmina com a divisão deste patrimônio público entre alguns 

importantes agentes financeiros mundiais, como afirma Kurz  
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Agora, como passo seguinte, o governo Federal, pela pena do Ministro 
do SPD, Tiefensee, promulgou o Projecto de Lei para a privatização 
parcial da empresa ferroviária até finais de 2008. 49 % das acções são 

para repartir por investidores como Blackstone137 ou o Deutsche 

Bank138. Aqui, o problema chave é o facto de a rede ferroviária ser, por 

Lei Constitucional, artigo 87, propriedade do Estado Federal. Tiefensee 
quer contornar este “handicap” com uma construção aventureira: a 
rede ferroviária deverá ficar formalmente propriedade do Estado, 
contudo, ao mesmo tempo, a Bahn AG ficará com administração e 
orçamento autónomos durante os próximos 15 anos, sendo que os 

critérios para manter a qualidade não são claros. (KURZ, 2007)139. 

Assim, vê-se bem claro o delineamento de um projeto de privatização 

de serviços e bens públicos. A chamada administração de um bem público (ativo 

para os negócios) por um tempo determinado é a grande inovação, junto com 

outras concessões que ainda vamos elencar. Finalizando essa leitura temos os 

possíveis resultados apontados por Kurz com base em outras casos de 

privatizações na Europa  

O fracasso estrondoso da privatização dos caminhos-de-ferro 
britânicos manda cumprimentos: aqui, a empresa Railtrack, cotada na 
bolsa, deixou que a rede ferroviária se deteriorasse de tal modo que 
provocou inúmeros acidentes, com casos mortais a lamentar. Esta 
empresa faliu entretanto. A segurança de Tiefensee neste aspecto 
deixa muito a desejar: enquanto que o Estado continua a desembolsar 
anualmente 2,5 mil milhões de Euros para a conservação das ferrovias, 
só ao fim dos citados 15 anos é que se decide se a Bahn AG terá tido 
o cuidado de atingir os níveis necessários para uma rede de caminhos 
de ferro com qualidade. Mesmo em caso negativo, o Estado terá de 
pagar a esse grupo, pela reversão, 8 mil milhões de euros a título de 
compensação, ou seja, como agradecimento pela sua incompetência. 

Não é pois de admirar que um investment-banker tenha afirmado, em 
artigo no “Wirtschaftswoche [Semanário Económico]”, que os 
investimentos nos Caminhos de Ferro alemães podem ser muito 
rentáveis para “investidores astutos”. Por outro lado, os investidores 
minoritários nos caminhos de ferro gritam que não se desactivam em 
número suficiente as “linhas não rentáveis”. A “Handelsblatt [Folha 
Comercial]” reclama contra todas aquelas “pretensões” políticas, 
sindicais e ecológicas, que reivindicam uma ligação ferroviária para 
cada “aldeiazinha, por mais remota que seja”. Sob esta perspectiva, a 
empresa ferroviária seria “tão imprópria para entrar na bolsa como a 
Caritas”. Se é possível exercer uma pressão tão descarada, tal deve-
se aos próprios procedimentos políticos: a privatização ou é total ou 
não existe, e as premissas para tal já há muito foram elaboradas. 
(KURZ, 2007). 

                                                           
137 Blackstone Group L.P. é uma firma de private equity fundada em 1985 por Peter G. Peterson 

e Stephen A. Schwarzman. Tem sede em Nova Iorque e filiais em Atlanta, Boston, Londres, 
Hamburgo, Paris, Mumbai e Hong Kong. 
138 Deutsche Bank é uma das maiores instituições financeiras do mundo, fundada em 22 de 
janeiro de 1870 em Berlim, Alemanha, para promover e facilitar as relações de comércio entre a 
Alemanha e os mercados internacionais. É o maior banco alemão 
139 Disponível em: http://www.controversia.com.br/blog/o-comboio-do-lucro-esta-em-marcha/. 

Acesso em: 25 jun. 2015. 

http://www.controversia.com.br/blog/o-comboio-do-lucro-esta-em-marcha/
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Voltando ao Brasil no já citado livro “O Brasil Privatizado” de Biondi 

(1999), o autor começa ironicamente “Compre você também uma empresa 

pública, um banco, uma ferrovia, uma rodovia, um porto. O governo vende 

baratíssimo. Ou pode doar”. (BIONDI, 1999, p. 05). Temos no já citado grande 

período das privatizações nacionais da década de 90, do século XX, uma 

diferença das atuais PPPs e concessões, mas próximas do exemplo dado por 

Kurz. As privatizações dessa década recém citada foram imensas transferências 

de bens públicos de forma definitiva para as mãos de grandes empresas e 

conglomerados nacionais e internacionais. Biondi descreve o processo assim 

Assim é a privatização brasileira: o governo financia a compra no leilão, 
vende “moedas podres” a longo prazo e ainda financia os 
investimentos que os “compradores” precisam fazer. [...] E para 
aumentar os lucros dos futuros “compradores”, o governo “engole” 
dívidas bilionárias, demite funcionários, investe maciçamente e até 
aumenta as tarifas e preços antes da privatização. (BIONDI, 1999, p. 
05). 

Fugindo de uma compreensão que se apegue a uma definição 

meramente juridicista do conceito de privatização, como a puxada por alguns 

membros do governo atual na imprensa, onde se nos basearmos nessa 

interpretação, só caberia qualificar de privatização o processo de venda de uma 

empresa estatal ao setor privado. Ou outra que coloque a discussão nos termos 

do debate acerca do valor “justo” de venda de uma empresa privatizada. O que 

já vimos com Biondi (1999) não existiu em nossa história recente.  

Acreditamos neste estudo, que, atualmente, um dos motivos que 

levam um governo trocar a privatização, aos moldes da década de 90 do século 

passado, por um processo de privatização via concessões ou parcerias público-

privadas teria a ver com a dominância do capital portador de juros (MARX, 1996) 

contemporâneo e uma lógica rentista dentro do atual regime de acumulação com 

regulação financeira (CHESNAIS, 2005). Isso porque a inversão em bens fixos 

ainda é um grande problema para a fluidez do capital, e, nos tempos de 

dominância do capital fictício e irrestrito, seria mais importante para sua liquidez 

investimentos do tipo aluguéis ao invés de compra, concessões ao invés de 

privatização estritas, pois esses são remunerados por dividendos e outras 

formas de rendimentos, que são mais flexíveis e fluídas, sendo “mais fácil” ao 

capitalista se desfazer de um mau investimento. 
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Passemos às possíveis formas de parcerias entre o governo e o 

mercado, ou não (ONGs, OSCIPs). As parcerias entre o poder público e o setor 

privado podem assumir diferentes formas de cooperação entre esses agentes. 

Para Cota, tem-se 

A terceirização: uma forma de colaboração privada no desempenho de 
atividades operacionais (ou atividades-meio) da administração pública; 

Os contratos, convênios e a gestão associada para a provisão de 
serviços públicos e a prestação de serviços de utilidade pública; 

As concessões comuns, a parceria público-privada (PPP), as 
autorizações e permissões instituídas para delegar serviços à iniciativa 
privada. (COTA, 2013, p. 24). 

Para o nosso estudo nos debruçaremos sobre as concessões e PPPs. 

As concessões estiveram (como estão) presentes na formação econômica do 

Brasil, desde a época do Brasil Colônia. Esse foi explorado sob a forma de 

concessão enquanto colônia de Portugal e, depois, contando com as 

concessões públicas desenvolvidas a partir do II Império como elemento 

importante para a formação de sua infraestrutura econômica. Esse período é o 

descrito por nós na análise da obra de Faoro sobre a formação do patronato 

tupiniquim (2001). 

O Brasil contou com a participação da iniciativa privada no provimento 

de serviços públicos na segunda metade do século XIX. As ferrovias e os 

serviços públicos urbanos, como iluminação pública, abastecimento de água e 

transporte de passageiros, contaram com a participação de empresas brasileiras 

e estrangeiras até as primeiras décadas do século XX. Temos também dessa 

época a Lei Imperial 641 de junho de 1852 – uma avó de nossas PPPs das 

ferrovias - e o Decreto Lei imperial 1746, de outubro de 1869, que tratava da Lei 

dos Portos, ou das Concessões dos Portos.  

Após esse período, começa, como já havíamos destacado, o período 

intervencionista entre 1930 e a década de 80 do século XX, onde prevaleceu no 

Brasil o modelo capitaneado pelo Estado de providência de serviços públicos e 

empresas públicas: Petrobrás, Eletrobrás, Telebrás, Vale do Rio Doce, 

Companhia Siderúrgica Nacional, entre outras. 
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As concessões estão ligadas à expansão do capitalismo, por meio de 

grandes grupos econômicos e corporações presentes na exploração colonial. 

Sobre isso, Polanyi assinala 

[A] difusão do capitalismo como um processo que pode ser tudo menos 
pacífico, e no capital financeiro como o principal instigador de 
inumeráveis crimes coloniais e agressões expansionistas.  A  
associação desse capital com as indústrias pesadas levou Lenin a 
afirmar que o capital financeiro era responsável  pelo  imperialismo,  
principalmente  na  luta  por  esferas  de  influência, concessões,  
direitos  extraterritoriais  e  as  inumeráveis  formas  de  que  se  valeram  
as Potências  Ocidentais  nas  regiões  atrasadas,  a  fim  de  investir  
em  ferrovias,  serviços públicos,  portos  e  outros  setores  
permanentes  nos  quais  as  suas  indústrias  pesadas poderiam auferir 
lucros. (POLANYI, 2001, p. 31). 

Em outro momento, Polanyi lembra o protagonismo das ferrovias no 

tocante às concessões e aos subsídios estatais com a formação dos primeiros 

trustes “[...] eles [EUA] subsidiaram fortemente a construção de ferrovias de 

longo curso e desenvolveram a elefantina formação de trustes”. (POLANYI, 

2000, p. 254). Se analisarmos essa discussão sob a perspectiva da longa 

duração de Braudel, usando a dialética entre as fases de expansão material 

(fases DM de acumulação do capital) e fases de expansão financeira (fases MD’ 

e DD’) dentro do ciclo sistêmico de acumulação (ARRIGHI, 1996) capitaneado 

pela Inglaterra, veremos que as concessões não são uma novidade em nosso 

país, e, muito menos, os processos de financiamento das mesmas. 

Harvey também atenta para esse fato quando fala sobre a relação 

entre a formação de um sistema de crédito e a produção de grandes negócios 

na história, que se deu praticamente de forma simultânea na segunda metade 

do século XIX, e no Brasil também.  

Mas o sistema de crédito permite que grandes quantidades de poder 
de dinheiro possam ser reunidas rapidamente por meios diferentes. 
Isso se torna importante porque, como o pensador utópico francês do 

século XVIII Saint‑Simon há muito argumentou, é preciso que haja a 

“associação de capitais” em larga escala para pôr em marcha os tipos 
de trabalhos monumentais como ferrovias que são necessários para 
sustentar o desenvolvimento capitalista a longo prazo. Isso foi o que os 
financistas do século XIX, os irmãos Péreires, educados na teoria saint-
simoniana, efetivamente alcançaram por meio das instituições de 
crédito que criaram para ajudar o barão Haussmann a transformar o 
ambiente urbano da Paris do Segundo Império na década de 1850. (As 
avenidas que vemos hoje são desse período.). (HARVEY, 2011, p. 48). 

A construção de ferrovias também foi primordial para o 

desenvolvimento de novas relações de produção e arranjos econômicos político-
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institucionais no Brasil. Temos que a Lei Imperial 641 de junho de 1852 resultou 

do fracasso da iniciativa do Governo Imperial ligada à Lei n.º 101, de 31 de 

outubro de 1835, a qual definia uma concessão, com privilégio pelo prazo de 40 

anos, às empresas que se propusessem a construir estradas de ferro, 

interligando o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Bahia140. Esse incentivo não despertou o interesse desejado, pois as 

perspectivas de lucro não foram consideradas suficientes para atrair 

investimentos, algo bem próximo a alguns itens dos últimos pacotes de 

concessões lançados pelo governo Dilma em 2013.  

Na época, o tesouro britânico pagava em libra esterlina (ouro) entre 

2,4% a 3,4% ao ano a quem investisse em seus bonds soberanos: o Tesouro 

Imperial pagava entre 7% a 12% ao ano a quem investisse capital próprio nas 

concessões. Quem quisesse investir, fazia investimentos diretos para distribuir 

dividendos entre 8% a 12% ao ano, uma exigência para que se pagassem os 

juros sobre os capitais investidos: ou seja, a garantia exigida do investidor era a 

fruição do negócio. Aliás, não se investiam em “projetos”; investiam-se em 

“negócios” que poderiam durar até 99 anos, ou seja, grandes negócios.  

Faoro (2001) chama essa política de juros da Inglaterra de “círculo de 

ferro”, e os homens de negócio da época como Mauá tinham as mesmas 

posições contraditórias dos de hoje, pois reclamavam liberdade para a empresa, 

mas não dispensavam subsídios e “ajudas”, senão que reclamavam estímulo 

oficial, envolvendo o Estado nos negócios, no esquema global. (FAORO, 2001). 

Nesse período, como agora também, a intervenção do governo não se 

circunscrevia às finanças e ao crédito, e as concessões eram também objeto de 

barganha. Faoro aponta que  

A intervenção do governo não se circunscreve às finanças e ao crédito.  
Ao contrário, desse centro ela se irradia sobre todas as atividades, 
comerciais, industriais e de melhoramentos públicos.  O Estado 
autoriza o funcionamento das sociedades anônimas, contrata com os 
bancos, outorga privilégios, concede estradas de ferro e portos, 
assegura fornecimentos e garante juros.  A soma desses favores e 
dessas vantagens constitui a maior parte da atividade econômica, 
senão a maior na soma, a mais relevante e ativa, regulada, incentivada 
e só possível pela vida que o cordão umbilical do oficialismo lhe 
transmite. Atuante é a intervenção do Estado, secundária a presença 
dos particulares, agentes públicos mascarados em empresários.  No 

                                                           
140 Disponível em: http://www1.dnit.gov.br/ferrovias/historico.asp. Acesso em: 26 jun. 2015. 

http://www1.dnit.gov.br/ferrovias/historico.asp
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fim do Império as sociedades anônimas com maior capital realizado, 
na corte, têm por objeto estradas de ferro, carris urbanos e navegação, 
numa escala que vai de cento e dez mil contos a quinze mil. Os três 
ramos só existem pelos favores inerentes às concessões. (FAORO, 
2001, 518). 

O governo imperial criou um modelo de concessão que hoje 

chamaríamos de concessão patrocinada; assim, tem-se o velho jargão: muda-

se muita coisa para tudo permanecer a mesma coisa. Chama-se a atenção 

também para a inovação financeira originada do insucesso dessa empreitada. 

Com a Lei n.º 641, surgem vantagens do tipo isenções e garantia de juros sobre 

o capital investido, que foram prometidas às empresas nacionais ou estrangeiras 

que se interessassem em construir e explorar estradas de ferro em qualquer 

parte do País, algo próximo dos nossos juros a taxa TJLP e demais incentivos 

como desonerações entre outros.  

Sobre isso, Faoro destaca  

Somente depois de 1852 (Lei n.º 641), com o privilégio de zona e a 
garantia de juros, garantia de cinco por cento, que algumas províncias 
elevam a uma taxa suplementar de dois por cento, os trilhos se 
implantam. A subvenção quilométrica seria, mais tarde, outro incentivo, 
que, pagando parte do investimento, assegurava ainda remédio contra 
o risco do capital, durante largo tempo. (FAORO, 2001, p. 519). 

Marshall Berman, quando trata do surgimento de grandes projetos 

junto ao avanço da modernidade, fala da ascensão de uma chamada estrutura 

“elefantina” e afirma que os grandes projetos como os ligados às ferrovias 

aparecem em um era “Faústica” com alusão às grandes pretensões do 

protagonista da obra de Goetche141, parecidas com as de nosso primeiro grande 

empreendedor, o Barão de Mauá. 

Podemos refletir e trazer para a relação entre o público e o privado 

esse conflito entre um Fausto dividido entre o poder concedido por Mefistófeles 

e Deus.  Na obra Fausto, passa a ser um objeto de disputa entre o Senhor e 

Mefistófeles. Podemos interpretar aqui o Senhor como representação do bem 

público da busca de proporcionar qualidade de vida para os cidadãos de 

determinada escala do Estado. Esse pode se desvirtuar, perder sua finalidade. 

Já Mefisto representaria o mercado com sua ganância e busca do lucro pelo 

lucro, uma criatura carregada de contradições dividida entre o "animal spirits" do 

                                                           
141 Fausto é um poema trágico do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe. 
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capitalismo e sua parte racional. Assim, teríamos disputas pelos fundos públicos, 

pelas estatais, e toda sorte de privatizações. Sobre essa analogia, vale citar 

Berman quando assevera 

A analogia   mais   imediata   parece ser   com   o   extraordinário 
impulso   de   expansão   industrial   vivido   pela   Inglaterra   a partir   
de 1760.  Lukács   faz   essa   conexão   e   afirma   que   o   último   ato   
do   Fausto é   a tragédia   do “desenvolvimento   capitalista” em   sua   
primeira   fase   industrial. O problema é que, se prestarmos atenção 
ao texto, veremos que os motivos e objetivos de   Fausto   são   
claramente   não-capitalistas.   O Mefisto   goethiano, com   seu 
oportunismo, sua exaltação do egoísmo e infinita falta de escrúpulos, 
ajusta-se com perfeição a certo tipo de empresário capitalista; mas   o 
Fausto goethiano está muito longe   disso.  Mefisto   com   frequência   
assinala   as   oportunidades   de   fazer   dinheiro, nos esquemas de 
desenvolvimento de Fausto; todavia Fausto, por si, é indiferente a isso. 
Quando ele diz que pretende “oferecer espaço vital a milhões / Não à 
prova de perigo, mas livre para gerir sua própria raça”, está claro que 
o empreendimento não é montado em seu próprio e imediato  
benefício,   mas,   antes,  visando  ao   futuro   da humanidade,  a longo 
prazo, em benefício da alegria e liberdade de todos, que virão a usufruir 
disso só muito tempo depois que ele se for. Se tentarmos reduzir  o 
projeto de Fausto   a   uma  primária   linha   de   ação   capitalista,   
eliminaremos   o   que   aí   existe   de mais nobre e original,  mais 
ainda,  o que o  torna genuinamente  trágico.  Na visão de Goethe, o 
mais fundo horror do desenvolvimento cáustico decorre de seus 
objetivos mais elevados e de suas conquistas mais autênticas. 
(BERMAN, 1982, p. 70). 

Este fragmento resume bem as contradições presentes nas ações do 

Estado e dos representantes do mesmo, políticos, tecnocratas etc. e exibe o 

quanto é complexa essa relação. Mostra, também, o quanto essa ligações e 

parcerias entre o público e o privado podem terminar em tragédia, como 

visualizamos com os recentes escândalos e toda a sorte de consequências para 

economia, trabalhadores e lugares onde os mesmos se dão. 

Para Berman, existiria desde esse momento um “modelo faústico” de 

desenvolvimento que tem muito a ver com a nossa análise dos grandes projetos 

e seu papel na expansão do capitalismo no país, e as tramas estabelecidas para 

suas construções entre o público e o privado. Sobre esse modelo, afirma 

Goethe sintetiza   essas   ideias   e   deposita   suas   esperanças   
naquilo que   chamarei   de “modelo   fáustico” de desenvolvimento.  
Tal   modelo confere   prioridade   absoluta   aos gigantescos projetos 
de energia e transporte   em escala   internacional.   Seu   objetivo   é   
menos   os   lucros   imediatos que   o desenvolvimento a longo prazo 
das forças produtivas, as quais em última instância, ele acredita, 
gerarão os melhores resultados para todos. Em vez de deixar 
empresários e trabalhadores   se   desperdiçarem em   migalhas   e   
atividades   competitivas, o modelo propõe a integração de todos. Com 
isso criará uma nova síntese histórica entre poder público e poder   
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privado, simbolizada   na   união   de   Mefistófeles, o   pirata   e predador 
privado, que   executa   a   maior   parte   do   trabalho   sujo, e   Fausto, 
o   administrador público, que   concebe   e   dirige   o   trabalho   como   
um todo. (BERMAN, 1982, p. 71-72). 

Daí, o surgimento dos conflitos entre essa aliança, mas voltando ao 

período de início da crise do último ciclo sistêmico de acumulação do capital 

(ARRIGHI, 1996), temos que segundo Swyngedouw  

[...] por volta da recessão global da década de 1970, período associado 
ao fim do crescimento econômico liderado pelo Estado e a 
subsequente transição a formas pós-fordistas ou flexíveis de 
desenvolvimento econômico e liderança do Estado (Moulaert & 
Swyngedouw, 1987), uma grande mudança ocorreu na interação 
público–privado. (SWYNGEDOUW, 2004, p. 35). 

Desde os anos 80 do século passado, os municípios brasileiros vêm 

fortalecendo seu papel de gestores de políticas públicas ligadas ao seu 

desenvolvimento autônomo, sendo a Constituição de 1988 um marco para o 

processo de descentralização política e fiscal, que se deu não só com um 

aumento de receita para os governos locais, mas também com uma ampliação 

desproporcional das competências municipais no setor social (educação, saúde, 

habitação etc.) levando aos seus gestores a necessidade de se 

responsabilizarem, também, pelo desenvolvimento econômico de seu município.  

Tudo isso ampliou as responsabilidades dos governos locais que 

passaram a ter um caráter mais protagonista, fato esse decorrido em razão de 

uma ordem distante que passa a imperar nos anos 80 do século XX, que se 

constitui como princípio hegemônico dos processos de reforma do setor público 

alavancados pelo ajuste estrutural (espacial) das políticas de cunho neoliberal 

difundidas por importantes agentes internacionais como o BIRD – Banco 

Mundial, o FMI – Fundo Monetário Internacional e mais tarde o BID – Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (ARANTES, 2007).  

Há de se destacar também a questão da dívida pública (interna e 

externa) como grande entrave, pois cabe ressaltar, que enquanto o serviço da 

dívida consumiu 43,98% dos recursos em 2012, a transferência para os 26 (vinte 

e seis) estados, Distrito Federal, e mais de 5.564 (cinco mil, quinhentos e 

sessenta e quatro) municípios ficou reduzida a 10,21% dos recursos do 

Orçamento da União em 2012. A situação dos Estados e Municípios fica ainda 

mais agravada diante da, já citada, contínua transferência de atribuições que 
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antes eram assumidas pela União, ao mesmo tempo em que as receitas 

tributárias são fortemente concentradas na esfera federal.  

O endividamento é o principal entrave ao atendimento imediato dos 

direitos reivindicados por milhões de brasileiros (as), objeto das diversas 

manifestações populares ocorridas durante o mês de junho de 2013. Já em 2014, 

o governo federal gastou R$ 978 bilhões com juros e amortizações da dívida, o 

que representou 45,11% de todo o Orçamento executado no ano, ultrapassando 

o gasto de 2012, somando-se ao aumento da dívida dos entes federados. E em 

2015, não está sendo diferente; o Orçamento Federal proposto pelo Executivo 

para este ano reserva R$ 1,356 trilhão para os gastos com a dívida pública, o 

que corresponde a 47% de tudo que o país vai arrecadar com tributos, 

privatizações e emissão de novos títulos, entre outras rendas. Já neste início, 

antes mesmo da aprovação do orçamento pelo Congresso, todas as áreas 

sofreram um corte linear preliminar e, após a aprovação do orçamento, novo 

decreto irá contingenciar ainda mais recursos de todas as pastas, exceto da 

dívida, dentro da lógica do ajuste fiscal. Por meio de decreto, no dia 8 de março, 

bloqueou R$ 22,7 bilhões para os ministérios e secretarias especiais. 

(AUDITORIA CIDADÃO DA DÍVIDA, 2015)142. Esses fatos “empurram” os 

gestores para um crescente uso de mais PPPs. 

Nota-se que A Constituição de 88, embora não faça menção explícita 

ao termo parceria, prevê em diversos artigos formas de relacionamento entre os 

setores público e privado, ou autoriza a exploração de determinadas atividades, 

notadamente aquelas ligadas à prestação de serviços nos setores de 

telecomunicações, radiodifusão, navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura 

aeroportuária, transporte ferroviário e aquaviário, transporte rodoviário, portos 

marítimos e, ainda, previdência, saúde, educação etc. (BRITO, 2005). 

Na década de 90 do século passado, a legislação básica sobre o tema 

era composta pelas seguintes leis principais: Lei 8987 de 13/02/95, chamada Lei 

das Concessões, que estabeleceu normas para a participação privada nos 

projetos de infraestrutura e na prestação de serviços de utilidade pública. 

                                                           
142 Disponível em: http://www.auditoriacidada.org.br/a-logica-perversa-da-divida-e-o-orcamento-

de-2015/. Acesso em: 24 jun. 2015. 

http://www.auditoriacidada.org.br/a-logica-perversa-da-divida-e-o-orcamento-de-2015/
http://www.auditoriacidada.org.br/a-logica-perversa-da-divida-e-o-orcamento-de-2015/
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Entendemos que, neste período, iniciaram-se as atuais mudanças 

ocorridas nesta relação ou interação. Passemos a algumas definições objetivas 

do que se tratam estas concessões e parcerias público-privadas tão propaladas 

nos dias de hoje. Deve-se lembrar que a Lei Nº 11.079, de 30 de dezembro de 

2004143, a chamada lei das PPPs, instituiu as normas gerais para licitação e 

contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública no 

país, criada no primeiro mandato do presidente Lula.  

Essa representou a abertura de possibilidades concretas de parceria 

entre o setor público e o setor privado em áreas e segmentos de atividade 

econômica quase sempre de ação exclusiva do Estado. Veio com o intuito de 

atrair o capital privado para áreas, como a saúde, a educação, a segurança, a 

justiça, ou o desenvolvimento urbano, entre outras, cujos princípios 

constitucionais não eram passíveis de remuneração tarifária por parte do usuário 

final. Temos, pois, a transformação criticada por Milton Santos em seu livro “Por 

uma outra Globalização” de cidadãos em meros consumidores.  

Tais setores, até então, não pareciam passíveis de se constituir em 

atividades capazes de atrair a capacidade empreendedora ou desejo de lucros 

de empresários; portanto, não eram vistos como possíveis mercadorias ou 

nichos de mercado. Mas uma questão ligada à nossa urbanização incompleta e 

ao nosso capitalismo tardio levou a um insight por parte dos empresários ligados 

à burguesia nacional do setor de construção civil.  

Foi a questão dos ganhos de escalas potenciais desses setores, pois 

as áreas e os segmentos cobertos pelas PPPs possuem uma magnitude ligada 

à nossa “dívida social” acumulada em períodos de crescimento descontínuo 

atravessado de crises. Essa é de tal ordem que, embora o valor médio a receber 

pela prestação de serviços públicos de alta repercussão e magnitude social seja 

um valor de pequena monta, a escala da necessidades imperiosas é de tal ordem 

e grandeza que as receitas e as margens potenciais de lucros geradas pelo 

atendimento dessas necessidades é diretamente proporcional à capacidade de 

operar com custos diluídos por largos períodos de tempo. Desse modo, tem-se 

                                                           
143 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm. 
Acesso em: 25 jun. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm
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um ajuste espaço-temporal dos lucros, pois essas necessidades se dão em todo 

o território nacional. 

De acordo com a lei, existem três tipos de concessões: as concessões 

comuns, as concessões administrativas e as concessões patrocinadas144.  

Concessões comuns são aquelas em que os investimentos realizados 

pelo parceiro privado para viabilizar o fornecimento de determinado serviço de 

interesse público, tendo como contrapartida as tarifas pagas pelos usuários dos 

serviços. Isso implica que o investimento do parceiro privado é remunerado pelas 

tarifas pagas diretamente pelo usuário, sem que sejam necessários aportes 

orçamentários regulares do poder público.  

Segundo o Art. 2º da lei, não se constitui em parceria público-privada 

a concessão comum, entendida como a concessão de serviços públicos ou de 

obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando 

não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

As concessões administrativas são modalidades de parcerias público-

privadas, que em função do contexto do serviço de interesse público a ser 

prestado pelo parceiro privado, não é possível ou conveniente a cobrança de 

tarifas dos usuários de tais serviços. A possibilidade de a Administração Pública 

lançar mão das concessões administrativas vem de forma a assegurar a 

manutenção permanente de infraestruturas públicas, por meio de contratos de 

longo prazo e, supostamente, mais baratos. Seria a concentração de diversos 

pequenos contratos potenciais voltados à determinada atividade (ex: 

manutenção de vias públicas ou rodovias) onde a administração tenderia a 

reduzir e racionalizar seus gastos mediante a economia de escala, levando 

também a situação, o que não é dito na lei nem pelos seus analistas, em que, 

somente grandes empresas possam realizar e ganhar tais licitações.  

Nas concessões administrativas, a remuneração do parceiro privado 

é integralmente proveniente de aportes regulares de recursos orçamentários do 

poder público com quem o parceiro privado tenha celebrado o contrato de 

concessão. Outra vantagem defendida para adoção das concessões 

                                                           
144 Disponível em: http://www.pppbrasil.com.br/portal/. Acesso em: 26 jun. 2015. 

http://www.pppbrasil.com.br/portal/
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administrativas para a manutenção de infraestruturas públicas é a natureza 

estável dos contratos e o seu longo prazo de vigência (de 5 a 35 anos). 

Quanto à concessão patrocinada, o parágrafo segundo do Art. 2º da 

lei 11.079 afirma ser a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de 

que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 

adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do 

parceiro público ao parceiro privado. 

A concessão patrocinada seria a modalidade contratual aplicável aos 

casos onde a concessão comum é economicamente inviável, sendo a concessão 

administrativa aplicável aos casos em que a contratação comum, via Lei Federal 

8.666/93145, não é viável ou recomendada. Teríamos, no campo das PPPs, a 

concessão patrocinada como correspondente da concessão comum e a 

concessão administrativa como correspondente do contrato administrativo da Lei 

8.666/93 – que é a que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

Finalmente, temos as parcerias público-privadas – PPPs que 

consistem, atualmente, em um dos principais instrumentos utilizados pelo Estado 

brasileiro para realizar investimentos em infraestrutura. Por intermédio de uma 

PPP, a União, os Estados ou os Municípios podem selecionar e contratar 

empresas privadas que ficarão responsáveis pela prestação de serviços de 

interesse público por prazo determinado. 

Cota (2013) aponta que a maioria dos países que adotaram o regime 

de parceria na administração pública se inspirou na experiência inglesa, que, em 

1992, criou a chamada Private Finance Iniciative (PFI), que, depois, foi 

transformada na atual Public-Private Partnership, cujo objetivo original seria o de 

possibilitar a expansão do investimentos públicos sem comprometer direta ou 

indiretamente o orçamento e volume da dívida do governo, pois se afirmava que, 

nas PPPs, os recursos iniciais necessários para a consecução dos projetos 

                                                           
145 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm. Acesso em: 26 jun. 

2015. 
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viriam dos parceiros privados. Como vimos e veremos de forma mais detalhada 

no estudo de caso, a realidade é bem diferente, pois essas formas elencadas se 

mesclam de acordo com os contratos feitos entre ente público e privado, sendo 

o caso de algumas PPPs do estado de Pernambuco peculiares em alguns 

pontos. 

Antes de iniciarmos a análise dos objetos empíricos, cabe-nos 

lembrar que a lei que regulamenta as PPPs foi alterada em 2012. A mesma teve 

alterações relacionadas ao fundo garantidor, ampliação do limite de 

comprometimento da receita corrente líquida dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios e outros pontos que têm por objetivo tornar as PPPs mais atrativas. 

Isso aconteceu em no dia 27 de dezembro de 2012 com a lei federal 12.766146, 

resultado da conversão da medida provisória 575147, que introduziu algumas 

alterações bastante relevantes na lei das parcerias público-privadas (Lei federal 

11.079, de 2004).  

Não nos cabe aqui discutir as mesmas, mas podemos citá-las:  amplia 

para 5% (cinco por cento) o limite percentual de comprometimento da receita 

corrente líquida dos Estados, Distrito Federal e Municípios com despesas de 

caráter continuado com parcerias público-privadas, para fins de concessão de 

garantias e realização de transferências voluntárias pela União. Essa ampliação 

veio na esteira das demandas das obras da Copa de 2014 e Olímpiadas de 

2016148. Em agosto de 2010, segundo reportagem do jornal O Estado “O Senado 

aprovou ontem, projeto de resolução que autoriza municípios e Estados a se 

endividarem para obras da Copa-2014 e do Rio-2016 sem obedecer aos limites 

previstos em lei. O projeto foi aprovado a toque de caixa no último esforço 

concentrado do Senado antes da eleição” (O ESTADO, 2010)149. 
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Acesso em: 26 jun. 2015. 
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Quanto a mudanças na lei das parcerias, já é a segunda vez que se 

amplia esse limite percentual. Em sua redação original, o limite previsto na lei 

11.079 era de 1%. Com a lei 12.024, de 2009, foi ampliado para 3%. Agora, com 

a lei 12.766, produto da conversão da MP 575, passou a ser de 5%. Outra 

mudança diz respeito à figura do “aporte de recursos” públicos em favor do 

parceiro privado, para o qual se prevê a possibilidade de aplicação de regime 

tributário diferenciado e a redução do prazo mínimo para o acionamento do fundo 

garantidor pelo parceiro privado entre outras. A maioria das alterações serviram 

somente para dar maiores garantias ao ente privado. Veremos que o Estado 

provedor só perde com essas garantias. 

Um fato importante para nossa hipótese é o de que as PPPs e o 

crescente aumento destas têm, atualmente, favorecido, principalmente, grandes 

grupos e grandes construtoras. Nesse contexto, o aumento no número de 

licitações na modalidade de parceria público-privada (PPP) - quando o contrato 

de concessão precisa de algum subsídio do Estado – vem chamando cada vez 

mais a atenção de empresas de infraestrutura, com destaque para o período 

posterior às novas regras do negócio. Os grandes grupos já criaram subsidiárias 

para atuar especificamente nesse mercado. Reportagem do jornal Valor 

Econômico150 aponta que  

O número de contratos de PPPs assinados em todo o país foi de 
apenas um em 2012. Já em 2013 foram onze, de acordo com um 
levantamento feito pelo portal PPP Brasil a pedido do Valor. Em 2014, 
a previsão é que podem ser assinados até quinze contratos. Entre as 
vantagens da PPP, está o fato de acelerar a entrega do 
empreendimento, principalmente porque a empresa tem interesse em 
recolher receitas mais cedo. Exemplo disso foi a construção do estádio 
do Castelão, em Fortaleza. Entregue em dezembro de 2012, foi a 
primeira das arenas da Copa do Mundo a ficar pronta. [...] Interessado 
na PPP, o grupo Odebrecht abriu uma divisão de negócios 
especificamente para gerir os ativos imobiliários e contratos de PPP. 
Criada em 2012, a Odebrecht Properties, além do Maracanã, é 
responsável pela revitalização urbana da área portuária do Rio de 
Janeiro (projeto chamado de Porto Maravilha). (PUPO, 2014). 

Com isso, passemos à apresentação de alguns projetos de 

concessões no estado de Pernambuco e seus tipo de concessões ou PPPs, e 

                                                           
150 Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/3561176/ppp-tem-preferencia-dos-
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algumas polêmicas que os cercam, como a alta concentração desses nas mãos 

do grupo Odebrecht. 

  

5.2.2 As Concessões e Parceiras Público-Privadas em Pernambuco  
 

O estado de Pernambuco foi um dos primeiros a adotar modelo de 

PPPs, aplicando-o em projetos diversos como rodovias, centro de 

ressocialização e na Arena Multiuso. A legislação local, para viabilizar o 

mecanismo, foi criada em 2005, um ano após a federal, e, já em 2006, o Estado 

deu início à primeira PPP rodoviária do País, com um investimento de R$ 115 

milhões da Rota dos Coqueiros, consórcio formado pela Construtora Norberto 

Odebrecht e a Odebrecht Transport e o Grupo Cornélio Brennand, em operação 

desde 2010.  

No Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, Pernambuco 

até o início de 2014, contava com 6 (seis) projetos prioritários em sua carteira de 

parcerias público-privadas (PPPs), de acordo com informações do último 

trimestre de 2013: Projeto Litoral Norte, que envolve a duplicação da Rodovia 

PE-001, Construção de Novo Acesso à Ilha de Itamaracá, Operação e 

Manutenção da Rodovia PE-001 e do Novo Acesso à Ilha e Município de 

Itamaracá e Estudo do Modelo de Ocupação Urbana Abrangida Direta ou 

Indiretamente na Área do Projeto; Rota do Capibaribe – Radial da Copa; Campus 

Integrado da Universidade de Pernambuco na Cidade da Copa (Novo Campus 

da UPE);     Construção e Operação da nova sede para o Tribunal de Justiça do 

Estado e para o Fórum Criminal do Recife; Construção, Operação e Manutenção 

da sede da Polícia Científica da Capital; e Autoprodução de Energia Elétrica na 

Administração Pública151. 

Todavia, o estado também aponta como um dos que possuem 

maiores problemas com as concessões e PPPs que lançou. O falecido e ex-

candidato à presidência da república Eduardo Campos usava o estado de 

Pernambuco como vitrine para o que seria seu possível governo do país. E um 
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dos pontos que utilizava como trunfo era o setor de infraestrutura. Esse 

conseguiu trazer para o estado grandes fabricantes como Fiat e BRF para que 

montassem plantas no estado, beneficiando-as, do crescimento do porto de 

Suape, o terceiro maior do país e que foi ampliado durante sua gestão. Mas 

problemas com revisões contratuais de PPPs depois de terminadas as licitações, 

falta de transparência na alocação de dinheiro público em obra da Copa, além 

da utilização de modelos de concessão, que oneram fortemente o estado, são 

alguns dos problemas. 

Projetos como o Centro Integrado de Ressocialização, que iria abrigar 

mais de 3 mil internos em Itaquitinga, a 49 km do Recife, com separação por 

regime aberto ou semiaberto e pelos tipos de crime, previa investimento de R$ 

2,23 bilhões, sendo que de 70% a 80% em financiamento do BNDES e o 

restante, com recursos do investidor. Tratava-se de uma PPP administrativa, 

cuja a administração seria paga pelo Estado ao longo de 33 anos. As obras 

estavam previstas para terminar no segundo semestre de 2012, mas foram 

paralisadas. O problema apontado foi de falha de gestão. Essa obra era vista 

pelo governo do estado como a maior PPP de Segurança Pública do país, e 

encontra-se atrasada e paralisada.  

Uma das empresas do consórcio responsável faliu, e o contrato foi 

afetado. A previsão inicial era que as obras fossem concluídas em 2011. Parte 

do atraso é atribuída não só à falta de solidez do consórcio, mas também à 

gestão do estado. Uma consultoria contratada pelo próprio governo recomendou 

que a construção fosse feita por etapas, mas a sugestão não foi acatada e optou-

se por tentar executar a obra de uma só vez, para quem sabe usá-la em 

campanha. Não deu certo.  

Outra grande polêmica foi a criação de uma PPP para a manutenção 

da BR 232. Essa já vinha com problemas antigos desde a formação de um 

consórcio formado pelas construtoras Odebrecht, OAS e Queiroz Galvão para a 

duplicação da rodovia no final da década de 1990. Em 2007, o governo entrou 

com uma ação contra as empresas por falhas na obra. O processo corre na 
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Justiça até hoje152. Somado a isso, tem-se que Campos, um crítico agudo da 

presidenta Dilma e seu modelo de concessões, realizou em seus dois mandatos 

com a iniciativa privada quatro PPPs. Três delas suscitam questionamentos e 

uma foi alvo de apuração por parte de promotores do Ministério Público.  

Dentre os questionamentos, um vai para seu modelo de concessão. 

Chama-se a atenção, nesse caso, para o fato de a presidenta ser criticada pelo 

setor privado por impor tarifas de pedágio mínimas em suas concessões de 

rodovias, o que representa uma economia para seus usuários. Já Campos, 

mostrando uma forma populista, extinguiu o pedágio de seu projeto de PPP para 

a BR-232. Isso previa que o estado remunerasse com dinheiro público a 

concessionária que levasse o contrato. Feito, assim, toda a população pagaria, 

enquanto apenas alguns usufruiriam. Seria uma “privatização sem pedágio”, algo 

inédito no País e extinto em Portugal por ser muito caro153. A fatura da BR-232 

seria de até R$ 2,643 bilhões na concessão, de 25 anos. Eduardo afirmou, na 

época, que era a busca por uma solução para o fato de que o Estado nunca 

recebeu formalmente a duplicação da Odebrecht, Queiroz Galvão e OAS154. 

Contudo as contradições do projeto, a falta de transparência e de competição 

real nas PPPs fizeram com que, após muitas críticas, no final de outubro de 

2013, o governo anunciasse a desistência da concessão. 

Sobre a falta de transparência e poder das construtoras, tem-se que 

a privatização sem pedágio que o Estado iria criar na BR-232, foi sugestão do 

consórcio Odebrecht, Queiroz Galvão e Invepar (OAS), sendo, como já afirmado, 

inédita no Brasil. Segundo os críticos, não houve comparações entre os riscos 

financeiros e benefícios do projeto, num contrato de 25 anos, com pagamento 

100% em dinheiro público. Além disso, tem-se o fato do modus operandi peculiar 

                                                           
152 Disponível em: http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2013/10/25/ministro-rebate-eduardo-sobre-br-
232-diz-que-pernambuco-e-devedor-da-uniao-e-nao-o-contrario/. Acesso em: 26 jun. 2015. 
153 Disponível em: http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2013/10/25/ministro-rebate-eduardo-sobre-br-
232-diz-que-pernambuco-e-devedor-da-uniao-e-nao-o-contrario/. Acesso em: 26 jun. 2015. 
154 A BR é ainda um dos maiores tabus políticos do Estado, foco de tensão entre Eduardo e 

Jarbas Vasconcelos (PMDB), senador e ex-governador. Diante da urgência da obra, a gestão 
Jarbas assumiu a rodovia por convênio e gastou nela mais de R$ 400 milhões arrecadados com 
a privatização da Celpe, em 2000. O governo federal prometeu ressarcir o investimento. 

http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2013/10/25/ministro-rebate-eduardo-sobre-br-232-diz-que-pernambuco-e-devedor-da-uniao-e-nao-o-contrario/
http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2013/10/25/ministro-rebate-eduardo-sobre-br-232-diz-que-pernambuco-e-devedor-da-uniao-e-nao-o-contrario/
http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2013/10/25/ministro-rebate-eduardo-sobre-br-232-diz-que-pernambuco-e-devedor-da-uniao-e-nao-o-contrario/
http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2013/10/25/ministro-rebate-eduardo-sobre-br-232-diz-que-pernambuco-e-devedor-da-uniao-e-nao-o-contrario/
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da formação das PPPs em Pernambuco, como relata a reportagem do Jornal 

Commercio155  

A atual gestão nunca debateu publicamente uma concessão para a BR, 
até no último dia 1º [01/10/2013] o JC revelar o estágio adiantado do 
projeto: a consulta pública, que por lei permite a licitação, já teria início 
dia 7, surpreendendo todo o Estado. Desde então, o JC revelou 
problemas em todo o processo – contradições, falta de transparência 
e ausência de competição real nas PPPs. Pernambuco, na contramão 
de outros Estados, tem estudos sigilosos, só divulgados se o projeto 
for sair do papel, e cada proposta só tem um autor, justamente quem 
vence a licitação – o grupo Odebrecht já assumiu três PPPs, de 12 que 
propôs, entre elas a BR-232. (SANDES, 2013). 

Segundo o jornal, a concessão da BR-232 surpreendeu Pernambuco 

e revelou a existência do projeto, num processo marcado por distorções que 

envolvem a BR e a forma como são apresentadas propostas no Programa 

Estadual de PPPs. Sobre isso, o Jornal do Commercio, em outra reportagem, 

adverte 

O governo só divulgou em 11 de maio a autorização para o consórcio 
da Odebrecht, Queiroz Galvão e Invepar estudarem a concessão da 
232. Mas o JC revelou revelou que o projeto na verdade já estava 
pronto há quase dois anos, a ponto de os valores usados na licitação 
serem datados de dezembro de 2011 e precisarem de correção. É o 
caso do investimento de R$ 495,5 milhões que o vencedor do contrato 
terá que fazer para requalificar em 24 meses os 125 quilômetros da 

rodovia156. (SANDES, 2013). 

Com esse procedimento, existe, além da falta de transparência, a 

queima de etapas que fazem parte de um processo de consecução de uma PPP. 

O processo é marcado por informações desencontradas ou omissões do 

governo. O projeto só veio a público somente em estágio adiantado; a consulta 

pública mal iniciada já autorizava o Estado a licitar o contrato, não dando 

importância a qualquer tipo de sugestão ou crítica encaminhada ao governo. 

Os procedimentos de implantação de PPPs em Pernambuco 

(Resolução Normativa RN/CGPE-001/2006, de 06 de fevereiro de 2006)157 não 

                                                           
155 Disponível em: 
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2013/10/24/br-232-eduardo-
critica-uniao-por-impasse-na-rodovia-102543.php. Acesso em: 26 jun. 2015. 
156 Disponível em: 
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2013/10/22/governo-
desiste-de-concessao-e-br-232-sera-obra-publica-102363.php. Acesso em: 27 jun. 2015. 
157 Disponível em : http://www2.ppp.seplag.pe.gov.br/web/portal-ppp/marco-legal. Acesso em: 22 

mar. 2014. 
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http://www2.ppp.seplag.pe.gov.br/web/portal-ppp/marco-legal


   330 
  

seguem as mesmas regras de outros entes federados, nem mesma da União158. 

Na resolução do Comitê Gestor do Programa Estadual de PPP159, a forma como  

o estado permite estudos prévios à PPP não é exatamente a mesma; existem 

algumas diferenças que chamam a atenção e demonstram formas perniciosas 

de relação entre o setor público e o privado, lembrando bem o período analisado 

por Faoro (2001) aqui explanado. 

Começa-se pelo fato de não haver previsão de que o próprio Estado 

lance um procedimento para solicitar estudos e projetos à sociedade, em vez de 

esperar ser “induzido” por algum agente econômico. Deve-se chamar a atenção 

para um procedimento de chamada de um PPP que envolve um alto grau de 

complexidade de suas soluções, de projeto, de modelagem financeira, de 

constituição de garantias para as contrapartidas do poder público, de índices de 

performance a serem exigidos do licitante, da responsabilidade de avaliação das 

propostas e dos riscos. Isso se dá tanto na fase das obras quanto na fase de 

exploração. 

Isso pode ser defendido pela comitê gestor de Pernambuco pelo uso 

do que se chama de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). Por 

intermédio desse instrumento, o setor público obtém, de consultores externos ou 

das empresas interessadas em disputar futuros contratos de concessão, estudos 

de viabilidade sobre projetos de infraestrutura que estão na agenda da tomada 

de decisão do Estado. Esse recurso, no entanto, é carregado de contradições e 

passível de uso ilícito. O mesmo tem suas etapas atropeladas em Pernambuco, 

com efeitos não calculáveis no grau de competitividade da licitação e no 

relacionamento entre as partes do futuro contrato de concessão. Assim, temos 

que  

O programa de PPPs de Pernambuco é um pouco diferente. Iniciado 
em 2006, ele mantém uma lista de projetos prioritários. Uma Resolução 
Normativa do Conselho Gestor do Programa Estadual de PPPs 
(CGPE) define que, se uma empresa sugerir um projeto, já pode ter 
autorização direta, sem convocação pública. Concluído, o estudo é 
entregue ao governo e outras empresas já cadastradas para pesquisar 

                                                           
158 Disponível em: 
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2013/10/05/falta-
transparencia-nas-ppps-de-pernambuco-100133.php. Acesso em: 26 jun. 2015. 
159 Disponível em: http://www2.ppp.seplag.pe.gov.br/web/portal-ppp/home. Acesso em: 26 jun. 2015. 
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o mesmo empreendimento são avisadas – elas terão 90 dias para 
concluir e entregar seus próprios estudos. (SANDES, 2013). 

Isso leva a uma falta competição real: de 20 projetos, 19 foram 

propostos ou estudados apenas por uma empresa, sem qualquer convocação 

pública, ao contrário do que ocorre em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais 

e Alagoas, que confere publicidade, oferece ampla possibilidade de participação 

a interessados que, até então, desconheciam a existência do projeto, para eles 

também se candidatarem aos estudos, o que parece ser o mínimo para que esse 

procedimento prévio resulte em benefícios à sociedade. Nas quatro PPPs 

licitadas em Pernambuco, até outubro de 2013, o vencedor foi exatamente o 

autor dos estudos - em três casos, o grupo Odebrecht, autor de 12 propostas. A 

concessão da BR-232 foi uma nova proposta da Odebrecht160.  

Um segundo ponto é que não existe publicidade dos estudos e 

projetos antes da decisão em favor do lançamento da PPP, como podemos 

constatar com as reportagens. Isso significa que os cidadãos somente ficam 

sabendo da existência desses estudos na consulta pública. Por fim, destaca-se 

a ausência de condições propícias à competição na etapa de planejamento dos 

projetos de PPP, fato que se agrava com a previsão de que só haverá 

publicidade da entrega de estudos e projetos sobre determinado 

empreendimento para os particulares já registrados para o mesmo 

empreendimento, ou seja os fatalmente escolhidos, os onipresentes como o 

caso da Odebrecht. De forma diferente da prática em outros Estados, não há 

previsão de publicidade nem em Diário Oficial, jornais de grande circulação, 

sendo que até estes souberam depois, ou internet – para que potenciais 

interessados, da iniciativa privada ou mesmo da sociedade civil, se apresentem 

à administração e manifestem o interesse em colaborar com as suas ideias sobre 

o projeto. Tudo leva a presença do grupo Odebrecht em mais de 60% da 

propostas de PPPs do estado. Manchete do Jornal do Commercio 

(02/02/2013)161 dizia “A quase onipresente Odebrecht: multinacional de origem 

                                                           
160 Disponível em: 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2013/10/22/governo-
desiste-de-concessao-e-br-232-sera-obra-publica-102363.php. Acesso em: 26 jun. 2015. 
161 Disponível em: 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2013/02/02/a-quase-
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baiana está à frente de praticamente todos os projetos pernambucanos”. A 

reportagem afirma 

O nome Odebrecht virou recorrente em Pernambuco. Do Porto de 
Suape à Ferrovia Transnordestina, literalmente do litoral ao Sertão, a 
empresa está à frente de obras e até de concessões. Seu porte 
gigantesco e suas inúmeras divisões permitem a ela participação em 
frentes simultâneas e bem distintas: construção de estradas, operação 
de estádios de futebol, imóveis em locais paradisíacos, transporte 
público e até esgoto. Para completar, a companhia há muito tempo 
rompeu as fronteiras do Brasil e virou multinacional, com projetos em 
Angola e até nos Estados Unidos. A impressão é de que a Odebrecht 
está em todo lugar. [...] 

Na área de concessões, que mistura obras e prestação de serviços, 
ela já assumiu a construção e operação do acesso viário à Reserva do 
Paiva, em parceria com o Grupo Cornélio Brennand, a Arena da Copa, 
em São Lourenço da Mata, e a Via Expressa, em Suape. Uma empresa 
do grupo, a Foz do Brasil, acaba de ser declarada vencedora do 
megacontrato da chamada PPP do Saneamento, uma parceria público-
privada (PPP) com faturamento estimado em R$ 16,7 bilhões. 

Além disso, já desenvolveu estudos para uma série de outras 
concessões, como um pedágio urbano que funcionaria como 
prolongamento da Avenida Beira-Rio, do Recife rumo à zona oeste 
metropolitana, uma nova sede da Universidade de Pernambuco (UPE) 
dentro da Cidade da Copa, o bilionário Arco Viário (mais conhecido 
como Arco Metropolitano, um novo contorno do Grande Recife) e até 
uma polêmica proposta para um sistema de monotrilhos. 

No final do ano de 2013, o grupo estava em 60% dos projetos 

sugeridos ou estudados pela iniciativa privada no Estado. A BR-232 foi a décima 

segunda parceria público-privada (PPP) proposta pelo grupo Odebrecht ao 

governo de Pernambuco até essa data.  

Passamos a seguir para a análise dos projetos escolhidos pelos 

critérios já definidos em nossa introdução, destacando que todos pertencem ao 

portfólio do grupo Odebrecht o qual tem dominado o lançamento de grandes 

projetos no estado. 

Inicialmente, temos a Arena Itaipava (Cidade da Copa), projeto ligado 

à construção e gestão de uma arena multiuso. Trata-se de uma parceria público-

privada do tipo concessão patrocinada; o projeto Cidade Saneada representa a 

prestação de serviços de esgotamento sanitário, além da gestão comercial dos 

serviços de abastecimento de água de 14 municípios da Região Metropolitana 

de Recife e do município de Goiana. Esse se enquadra como um parceria 

público-privada do tipo concessão administrativa; projeto viário Rota dos 

Coqueiros ligado à mobilidade urbana - acesso à Reserva do Paiva (Ponte do 
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Paiva) - liga o sul de Recife ao Cabo de Sto. Agostinho, representando uma 

concessão patrocinada. 

 

5.3 A Arena Pernambuco (Cidade da Copa): da farsa à tragédia 
 

Reportagem do site da rede de TV por assinatura ESPN publicada em 

15/07/2014 com o título de “O legado da Copa: o que será dos 12 estádios 

usados no Mundial” faz as seguintes questões: Como serão pagas a partir de 

agora essas mega-arenas, como elas serão usadas e quem vai usá-las? E afirma 

que, no tocante ao estado de Pernambuco,  

São nebulosas as informações sobre o dinheiro investido na 
construção da Arena Pernambuco [...] O governo pernambucano alega 
ter recebido empréstimos de R$ 276,7 milhões do BNDES e de 217,9 
milhões do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para bancar a obra, 
mas segundo o Portal da Transparência do governo federal, R$ 922 
milhões foram cedidos pelos bancos em questão. (BORGES, 
2014)162. 

Tentamos aqui destrinchar estes números e as relações nebulosas 

que estão por trás deles, e entre os diversos agentes e suas ações. De modo 

diferente dos outros objetos empíricos que se focam nas relações entre fundos 

de pensão e investimento e bancos públicos, iremos enfatizar neste os 

empréstimos e características do modelo de PPPs chamado de Project Finance. 

Atualmente, destaca-se uma nova forma de atuação do Estado, na 

produção do espaço urbano, que se dá na consecução de Grandes Projetos de 

Desenvolvimento Urbano -  GPDUs (MOULAERT et al., 2001) associados à 

iniciativa privada via inovações políticas, administrativas, financeiras e espaciais. 

Esses representam ícones ligados tanto à produção de novos espaços na cidade 

contemporânea, ou novas formas espaciais ligadas ao consumo, entretenimento 

e habitação, como também a refuncionalização ou requalificação de outros 

espaços tidos como degradados ou mal utilizados. (NASCIMENTO, 2014). 

Sobre o papel dos GPDUs, neste contexto, o livro “The globalized city: 

economic restructuring and social polarization in European Cities” de Moulaert et 
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al. (2002) analisa como os processos de globalização e liberalização econômica 

se articulam com o surgimento de novas formas de governança urbana, e sobre 

a relação entre os projetos de desenvolvimento urbano em grande escala e as 

relações políticas, sociais e econômicas de poder na cidade. 

Destaca-se, também, o papel dos megaeventos na inserção das 

cidades em uma rede internacional de cidades via sua produção como marca 

sobre a qual Sánchez afirma 

[...] modelos de desenvolvimento internacional exercem forte influência 
nas dinâmicas das cidades, nas quais seus gestores se utilizam de 
estratégias de “branding” e “city marketing” para promover a 
transformação de diversos espaços da cidade. Segundo Arantes 
(2000), o planejamento atual das cidades tem por objetivo central 
“inserir a cidade-alvo em um nó da rede internacional de cidades. 
(SÁNCHEZ, et al, 2013, p. 02). 

É importante aqui ressaltar que muitas dessas estratégias estão 

ligadas a mudanças no planejamento urbano moderno que, nas últimas décadas, 

passa a ser um planejamento estratégico, ligado a uma governança corporativa, 

flexível, com intervenções urbanísticas pontuais e fragmentadas, limitadas no 

tempo e no espaço (GPDUs), e, principalmente, orientadas pelo e para o 

mercado.  Produz-se, assim, uma coalizão dos interesses públicos com os 

privados, isso refletido na maioria dos GPDUs, e nas formas de arranjos político-

institucionais e espaciais como Parcerias Público-Privadas -  PPPs, Sociedades 

de Propósito Específico -  SPE163, Operações Urbanas Consorciadas etc. 

(MASCARENHAS, BIENENSTEIN & SÁNCHEZ, 2011; LEAL, 2012). 

Quanto à gestão das PPPs, no estado de Pernambuco, é feita por um 

comitê especial – Comitê Gestor do Programa Estadual de Parceria Público-

Privada (CGPE)164, o qual define os serviços prioritários para execução no 

regime de PPP e os critérios para subsidiar a análise da conveniência de 

contratação sob esse regime. O Estado de Pernambuco elegeu, em 

                                                           
163 Sociedade de Propósito Específico (SPE)" ou "special purpose company (SPC)". É um modelo 

de organização empresarial pelo qual duas ou mais empresas se associam para constituir uma 
nova empresa com um fim específico com prazo determinado para realização de um contrato de 
parceria com finalidade lucrativa. Fonte: SEBRAE, Nacional. Sociedade de Propósito Específico, 
Série Empreendimentos Coletivos. Brasília, 2009. Disponível em: 
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/84E1E57D6B916E6576.pdf/.   Acesso em: 15 
fev. 2014. 
164 Disponível em: http://www2.ppp.seplag.pe.gov.br/web/portal-ppp/sobre-a-ppp-pe. Acesso 
em: 26 jun. 2015. 

http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/BDS.nsf/84E1E57D6B916E6576.pdf/
http://www2.ppp.seplag.pe.gov.br/web/portal-ppp/sobre-a-ppp-pe
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outubro/2008, a implantação de Arena Multiuso para sediar os jogos da Copa de 

2014 como projeto prioritário na carteira do Programa Estadual das Parcerias 

Público-Privadas - PPP. Elaborou-se, assim, projeto, visando ao 

desenvolvimento de um empreendimento que atendesse às exigências 

apresentadas pelo COL – Comitê de Organização Local da Copa do Mundo 2014 

e à forte demanda habitacional da Região Metropolitana do Recife. (TCU, 2012). 

(Quadro 05). 

Quadro 5 – Estrutura e Características do Projeto Arena Itaipava

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados levantados em relatórios das empresas e imprensa. 

 

O Governo de Pernambuco lançou o megaempreendimento 

imobiliário – uma cidade planejada, com uma estimativa de absorver 

aproximadamente 50 mil novos habitantes, a qual denominou de “Cidade da 

Copa”, procurando criar uma nova centralidade urbana/metropolitana.  A ideia 

era que, no máximo, em 25 anos, o local tivesse residências, hotéis, shopping 

centers, edifícios comerciais, universidade, e que, segundo seus idealizadores, 

se transformasse numa verdadeira cidade (Smart City165), na qual os pilares 

moradia, educação, trabalho e lazer estivessem conjugados num mesmo local. 

Os envolvidos estimavam que o projeto estaria a todo vapor em 2025. O 

                                                           
165 Strapazzon (2010), em artigo intitulado Smart Cities, define as mesmas como a etapa mais 

avançada do relacionamento entre convergência tecnológica, gestão de cidades, qualidade de 
vida e competitividade. O tema começou a ganhar reputação depois que a cidade de Singapura 
levou o prêmio de cidade inteligente do ano, em 1999. 
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masterplan (plano geral urbanístico) foi feito pela Aecom, que também assina o 

do Parque Olímpico Rio-2016. 

A arena, elemento-chave do Projeto Cidade da Copa, deveria atuar 

como indutor de desenvolvimento urbano para o município de São Lourenço da 

Mata e seus municípios circunvizinhos – Recife, Camaragibe e Jaboatão dos 

Guararapes –, propiciando a criação dessa nova centralidade urbana na Região 

Metropolitana de Recife e ordenando a expansão metropolitana no sentido do 

interior do Estado.  Temos a produção de um novo espaço e uma expansão 

geográfica do mercado imobiliário - diferentemente de outras sedes onde as 

arenas estão na capital da metrópole, esta tomou área até então rural e a 

transformou num verdadeiro filão para o mercado liberando o ativo terra166 para 

a especulação (HARVEY, 2011). 

A liberalização de ativos como a terra se dá por meio de arranjos 

político-institucionais como a alteração do Plano Diretor de São Lourenço da 

Mata para poder receber o megaprojeto Cidade da Copa.  

Quanto à questão do papel do Estado no processo de acumulação do 

capital via liberação de ativos como a terra urbana, temos como exemplo o que 

aponta Ramalho sobre a iniciativa de desregulamentação e flexibilização via 

alteração do Plano Diretor de São Lourenço da Mata, quando afirma que 

A primeira iniciativa para a viabilização do empreendimento Cidade da 
Copa no município de São Lourenço da Mata foi a alteração do seu 
Plano Diretor. Toda a área onde está sendo implantada a Cidade da 
Copa [...] era uma Zona Especial de Interesse Social – ZEIS  2, cujas 
diretrizes urbanísticas previam a implantação de conjuntos 
habitacionais de interesse social nas áreas vazias e a regularização 
fundiária das ocupações existentes.  Para a criação desse novo 
empreendimento, a área da Cidade da Copa passou a ser classificada 
como Zona de Urbanização Preferencial, viabilizando a construção de 
novos padrões arquitetônicos para uma população solvável”. 
(RAMALHO, p. 13, 2013). 

                                                           
166 Matéria do Jornal do Comercio de 19 de maio de 2013 já destacava o papel das ações, obras 
e investimentos públicos na região de São Lourenço da Mata e afirmava que “De terreno rural a 
palco de jogos internacionais [...] uma região ocupada por posseiros, Jardim Penedo, em São 
Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife, recebeu uma carga enorme de 
desenvolvimento urbano nos últimos dois anos. Resultado: a Arena Pernambuco foi construída 
e será palco da Copa das Confederações, entre os dias 15 e 30 de junho, e da Copa do Mundo 
de 2014. Nos arredores do local, a ponte do Ramal Cidade da Copa, Radial da Copa, Estação 
de Metro Cosme e Damião e a duplicação da BR-408 transformaram a paisagem antes rural em 
um local urbanizado”. Disponível em: http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/esportes/copa-
2014/noticia/2013/05/19/iniciada-operacao-arena-pernambuco-83516.php.   Acesso em: 
20/07/2014. 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/esportes/copa-2014/noticia/2013/05/19/iniciada-operacao-arena-pernambuco-83516.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/esportes/copa-2014/noticia/2013/05/19/iniciada-operacao-arena-pernambuco-83516.php
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Sobre a produção de capital fixo, no caso específico da metrópole de 

Recife como uma das sedes para a realização da Copa de 2014, temos a união 

em “um só” projeto de produção de dois tipos de capital fixo de larga escala, um 

do tipo capital fixo “autônomo” (Arena Pernambuco) e outro do tipo bens ou 

fundos de consumo (Cidade da Copa). 

Com base em Marx, entende-se por capital fixo do tipo autônomo, 

aquele que se dá em momentos nos quais o capital fixo não aparece como 

simples instrumento de produção no interior do processo de produção, mas como 

forma autônoma do capital. O mesmo se distingue do ligado à produção pelas 

suas funções muito específicas que este realiza em relação à produção, que vem 

de seu tipo específico de circulação “a realização do valor e do valor excedente 

nele contidos aparece na forma de uma anuidade, da qual o juro representa o 

mais-valor e a anuidade, o retorno sucessivo do valor adiantado” (Ex. pedágio 

de uma rodovia; ingresso de uma arena). (HARVEY, 2013). 

No caso da Arena Pernambuco, temos como retorno desse valor 

adiantado as suas diferentes fontes de receita como:  Arquibancada; Produtos 

premium (camarotes, cadeiras especiais); Receitas adicionais (locação para 

outros eventos, espaços comerciais, estacionamento, publicidade, etc.). 

Atualmente, como vimos, destaca-se essa nova forma de atuação do 

Estado em conjunto com a iniciativa privada na produção do espaço urbano, que 

se dá na consecução de grandes negócios. Os mesmos se dão via inovações 

políticas, administrativas167, financeiras, ou arranjos político-institucionais. Esses 

grandes negócios representam ícones ligados tanto à produção de novos 

espaços na cidade contemporânea, ou novas formas espaciais ligadas ao 

consumo, entretenimento e habitação, como também à renovação, 

refuncionalização e/ou requalificação de outros espaços tidos como degradados 

ou mal utilizados na escala urbana.  

Como exemplo de inovação administrativa, temos a criação pelo 

governo do estado de Pernambuco de uma Secretaria Executiva de 

Desapropriações (Sedes), que foi criada para coordenar e monitorar os 

                                                           
167 Disponível em: http://www.unuhospedagem.com.br/pge/secaoAbrir.php?idSecao=25. Acesso 
em: 20 jan. 2015. 

http://www.unuhospedagem.com.br/pge/secaoAbrir.php?idSecao=25
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processos de desapropriação prioritários do Estado, dando celeridade aos 

projetos estruturadores em implantação em Pernambuco, como as obras de 

barragens, da Copa do Mundo de 2014 e do Programa Estadual de Mobilidade, 

esta é vinculada à Procuradoria Geral do Estado. Ações desse tipo do Estado 

fazem parte do processo descrito por David Harvey de “acumulação por 

espoliação” (HARVEY, 2003). 

É oportuno relacionar aqui tais inovações com as chamadas por Marx 

de “leis de tendência” do modo capitalista de produção ligadas ao momento em 

que as relações capitalistas revolucionam a natureza do processo de trabalho 

para permitir a reprodução ampliada do capital. Sobre isso, Belluzzo afirma 

Todos os métodos de potenciação da força social produtiva do trabalho 
que brotam desta base são, ao mesmo tempo, métodos de produção 
redobrada de mais-valia ou de produto excedente, o que, por sua vez, 
é o elemento constitutivo da acumulação. São, portanto, métodos de 
produção de capital com capital, ou métodos destinados a acelerar seu 
processo de acumulação. A reversão constante de mais-valia a capital 
adota a forma de uma aumento de volume do capital invertido no 
processo de produção. Por sua vez, esse aumento funciona como base 
para ampliar a escala de produção e os métodos a esta inerentes de 
reforçamento da força produtiva do trabalho e de produção acelerada 
de mais-valia. (BELLUZZO, 1979, p. 24). 

Surgem, assim, novos tipos de relações entre o capital público e o 

privado (relações de produção) nestes tipos de projetos. Vem crescendo, no 

país, a assunção de inovações na área de PPPs, como modelos de projetos 

baseados em financiamentos do tipo Project Finance (modelo já assumido pelo 

BNDES em algumas arenas em cidades sede. Ex. Rio de Janeiro e Recife) que 

possuem taxas de juros diferenciadas (TJLP) como também formas de divisão 

de risco, que podem ser danosas para Estado, e, por conseguinte para a 

população, diferentes de um projeto com financiamento, envolvendo riscos para 

empresa do tipo Corporate Finance, como podemos ver na estrutura desses 

contratos abaixo (Figura 34). 
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Figura 34 – Diferença entre Project Finance e Corporate Finance

 

Fonte: Xavier (2012) – Banco Caixa Geral 

 

Segundo o próprio BNDES, em seu site, Project Finance representa 

Projeto financeiro ou financiamento relacionado a projeto:  é uma forma 
de engenharia financeira suportada contratualmente pelo fluxo de 
caixa de um projeto, servindo como garantia os ativos e recebíveis 
desse mesmo projeto. Considera-se  colaboração  financeira  
estruturada  sob  a  forma  de  project finance  a  operação  de  crédito  
realizada  que  possua,  cumulativamente,  as seguintes 
características: O cliente deve ser uma Sociedade por Ações com o 
propósito  específico  de  implementar  o  projeto  financiado,  
constituída  para segregar os fluxos de caixa, patrimônio e riscos do 
projeto; Os fluxos de caixa esperados  do  projeto  devem  ser  
suficientes  para  saldar  os  financiamentos; As  receitas  futuras  do  
projeto  devem  ser  vinculadas,  ou  cedidas,  em  favor dos 
financiadores (BNDES168). 

Com  uma  observação  mais  atenta  dos  termos,  percebemos  que,  

quando  se  diz “segregar os fluxos de caixa, patrimônio e caixa do projeto”, isso 

indica na verdade que se trata de  uma engenharia de projeto estruturado para 

segregar o risco, preservar a capacidade  de  endividamento  de  seus  

empreendedores  ou  patrocinadores (liquidez),  dividir  o risco  entre  vários  

                                                           
168 Disponível em: 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/P
roject_Finance/.   Acesso em: 12 jan. 2014. 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/Project_Finance/
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/Project_Finance/
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interessados - principalmente  com  o  Estado,  economizar  no pagamento  de  

tributos  - levando à perda  de  arrecadação  do  Estado,  levar  adiante  um  

projeto grande demais para um só patrocinador ou evitar a necessidade de 

garantias reais, utilizando  apenas  a  garantia  de  recebíveis  do  próprio  projeto  

(fluxo  de  caixa autogerado). (NASCIMENTO, 2014). 

Esse tipo de projeto se orienta com um novo quadro político e 

institucional do Estado e do mercado capitalista dentro do processo de 

mundialização do capital, cujo viés principal é a formação das fusões e 

corporações, em que se visualiza um processo de início da cisão entre 

propriedade e gestão na condução dos negócios, que resulta na própria 

redefinição do sentido de propriedade. Conforme Chalhub  

[...] o que passa a prevalecer na nova organização econômico-
financeira, é a possibilidade de conversão da propriedade em dinheiro, 
em termos mais ou menos imediatos, e a livre mobilização patrimonial, 
e é isso o que dá a medida do valor da propriedade e lhe atribui 
liquidez, que assume papel preponderante na sociedade moderna, em 
razão da realização do potencial econômico da propriedade. 
(CHALHUB, 2000 apud LEAL, 2012). 

No que diz respeito ao último ponto “evitar a necessidade de garantias 

reais, utilizando apenas a garantia de recebíveis do próprio projeto” e sua relação 

com a construção da Itaipava Arena Pernambuco, trata-se  de projeto realizado 

sob o modelo de Parceria Público Privada (PPP), pactuada entre o Governo do 

Estado de Pernambuco e  a  Sociedade  de  Propósito  Específico  (SPE)  Arena  

Pernambuco  Negócios  e Investimentos  S.A.,  constituída  após  o  certame  

licitatório  vencido  pelo  consórcio formado  pelas  empresas  Odebrecht  

Investimentos  em  Infraestrutura  Ltda.  (OII) e a Odebrecht Serviços de 

Engenharia e Construção S.A. (OSEC), em março de 2010. (NASCIMENTO, 

2014). 

A arena multiuso tem capacidade para 46 mil pessoas e 

estacionamento para 6 mil veículos.  A substituição dos antigos estádios de 

futebol, presentes nas cidades brasileiras, vai se dando pelas arenas multiusos, 

que, além de servirem para locais de jogos, também terão outras funções:  

espetáculos, shows; além de um programa diversificado com bares e 

restaurantes. Após o prazo estabelecido, 33 anos, a arena será devolvida para 
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o Governo de Pernambuco, que poderá licitar uma nova empresa para uma nova 

exploração do uso. 

Sobre esse novo tipo de governança corporativa dos negócios da 

cidade, que se materializa como uma nova forma de relação entre entes públicos 

e privados, estes últimos, representados por sociedades por ações e propósito 

específico, Leal (2012) aponta que as mesmas são necessárias para a captação 

de elevadas somas de dinheiro necessárias à produção em maior escala. Sobre 

isso, afirma 

A necessidade de concentração de recursos financeiros para 
alavancar o setor produtivo dentro do contexto de internacionalização 
dos mercados, aliada à busca por soluções rentáveis para a aplicação 
do capital acumulado, leva à adoção da sociedade por ações, como a 
forma mais apropriada para a captação de elevadas somas de 
investimentos. Esse processo marca o início da cisão entre 
propriedade e gestão na condução dos negócios, que resulta na 
própria redefinição do sentido de propriedade. (LEAL & RUAS, 2012, 
p. 15). 

Conforme relatório  de  acompanhamento  da  obra  do Tribunal  de  

Contas  da União no tocante às garantias da SPE,  verifica-se que o modelo de 

financiamento do BNDES  para  o  Projeto  Cidade  da  Copa  compõe-se  de  

duas  operações  de  crédito distintas, mas interligadas: uma operação de crédito 

com o Estado de Pernambuco, de longo prazo, destinada a financiar o 

ressarcimento das obras executadas pela SPE, incluindo a contratação de 

auditoria independente; e    outra operação de crédito com a SPE, de curto prazo, 

destinada a financiar parte dos recursos para a construção da Arena 

Pernambuco. (TCU, 2012). Na primeira operação, o Estado contratou R$ 400 

milhões de financiamento junto ao BNDES169.   

Segundo Silva et al. (2013), este valor de 400,00 milhões já estava 

defasado, pois é corrigido pelo IPCA. Assim, ao final da obra, em maio de 2013, 

a SPE deveria receber a quantia de R$ 482 milhões.  Este será utilizado para 

repagar a dívida do BNDES, as debêntures e parte da dívida do BNB, nesta 

ordem.  Note-se que, mais uma vez, o governo de Pernambuco sai perdendo 

nesse contrato de parceria.  

                                                           
169 BNDES aprova R$ 400 milhões para construção da Arena Pernambuco. Disponível em: 

http://iaf.jusbrasil.com.br/noticias/2546739/bndes-aprova-r-400-milhoes-para-construcao-da-
arena-pernambuco.  Acesso em: 13 jan. 2014. 

http://iaf.jusbrasil.com.br/noticias/2546739/bndes-aprova-r-400-milhoes-para-construcao-da-arena-pernambuco
http://iaf.jusbrasil.com.br/noticias/2546739/bndes-aprova-r-400-milhoes-para-construcao-da-arena-pernambuco
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Reportagem da Folha de São Paulo de 17/02/14 mostra que metade 

dos estados e o Distrito Federal estavam com suas contas no vermelho. Esse 

fato foi inédito desde a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000. Essa 

situação, segundo a matéria deriva da estratégia adotada pelo Governo Federal 

que autorizou os estados a ampliarem o seu endividamento para financiar obras 

de transporte, saneamento, urbanismo e habitação. Houve também o aumento 

do crédito via BNDES para os governos regionais. A reportagem cita o 

Governador de Pernambuco Eduardo Campos, dizendo que o mesmo manteve 

suas contas no vermelho nos três anos de seu segundo mandato170. 

Com o Banco do Nordeste do Brasil – BNB, o consórcio contraiu um 

empréstimo total de R$ 250 milhões provenientes do Fundo Constitucional do 

Nordeste para o Turismo (FNE/Proatur). Já o financiamento com o BNDES vem 

do programa “BNDES ProCopa Arenas”. Além disso, a concessionária também 

teve R$ 70 milhões desembolsados através de debêntures171 (títulos de dívida) 

com bancos comerciais (Santander S.A./ ITAÚ S.A.).  

No total, oficialmente, os gastos para a construção da Arena 

Pernambuco estavam orçados em R$ 532 milhões (base maio/2009), valor que 

inclui o contrato de construção, despesas pré-operacionais e o ressarcimento 

pelo estudo de viabilidade - só que, em 2007, previa-se que seriam R$ 389 

milhões - mas a isso não se somaram os quase R$ 80 milhões gastos para 

montar as estruturas temporárias que só funcionaram durante o período da Copa 

das Confederações e da Copa do Mundo pagos pelo  estado de Pernambuco, 

que foram alvo de contestação pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), 

a exemplo do que ocorreu em outras sedes do evento . Muitos foram à Justiça 

cobrar reembolso do dinheiro pela FIFA, alegando não haver interesse público 

                                                           
170 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/02/1413131-metade-dos-

estados-tem-rombo-fiscal.shtml. Acesso em: 20 mar. 2014. 
171 Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - 

ANBIMA debêntures são valores mobiliários representativos de dívida de médio e longo prazos 
que asseguram a seus detentores (debenturistas) direito de crédito contra a companhia 
emissora. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/02/1413131-metade-dos-estados-tem-rombo-fiscal.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/02/1413131-metade-dos-estados-tem-rombo-fiscal.shtml
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nos gastos, que teriam servido apenas para “elevar ainda mais os lucros já 

altíssimos” da entidade esportiva172. 

Estão previstos, também, pagamentos de contraprestações públicas 

mensais pelo Poder Concedente durante a fase de operação da Arena. Esses 

recursos objetivam complementar as receitas da SPE e viabilizar 

financeiramente o projeto, no longo prazo, com um montante anual previsto de 

pagamentos do Estado ao parceiro privado de R$ 3,99 milhões (data-base 

maio/2009), modificáveis para mais ou para menos, dependendo do 

desempenho da SPE e do risco compartilhado de variação de receita (SILVA et. 

ali, 2013; TCU, 2012). Assim, temos uma contraprestação paga pelo poder 

público que tem por objetivo o de   complementar   a remuneração dos acionistas, 

aumentando o retorno financeiro do projeto e tornando-o atrativo para os 

empreendedores privados como os acionistas da Arena Pernambuco Negócios 

e Investimentos S.A e os investidores que compraram suas debêntures. A 

estrutura do negócio pode ser observada no esquema abaixo. (Figura 35). 

Figura 35 – Estrutura Financeira do Projeto Arena Pernambuco 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Atente-se para o fato de a parcela da contraprestação mensal, que é 

oferecida à dedução imposta por indicadores de desempenho ser igual à taxa 

                                                           
172 “Estado vai pagar R$ 43 milhões por estruturas temporárias na Copa”. Disponível em: 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2014/01/31/estado-vai-
pagar-r-43-milhoes-por-estruturas-temporarias-na-copa-115689.php.  Acesso em 20 jul. 2014. 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2014/01/31/estado-vai-pagar-r-43-milhoes-por-estruturas-temporarias-na-copa-115689.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2014/01/31/estado-vai-pagar-r-43-milhoes-por-estruturas-temporarias-na-copa-115689.php
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interna de retorno real do projeto, apresentada na proposta comercial da 

concessionária. Ou seja, de forma pouco usual, foi o próprio parceiro privado que 

determinou o quanto da sua remuneração estaria vinculada aos indicadores de 

desempenho. 

Isso sem falar em outro termo que está neste mecanismo da PPP que 

é o compartilhamento de perdas e ganhos. No contrato, o Estado de 

Pernambuco garante um patamar mínimo de receita para a Arena Pernambuco 

Negócios e Investimentos S.A, a fim de assegurar a rentabilidade deste, ou seja, 

caso Arena tenha performance abaixo da prevista, o Governo irá complementar 

o resultado aumentando a contraprestação, o que representa um tratamento 

peculiar ao risco de demanda. A expectativa era a de que os três principais times 

do Recife (Náutico, Sport e Santa Cruz) jogassem, cada um, vinte jogos na nova 

arena, mas a mesma já foi descabida, pois todos os grandes clubes de Recife 

possuem seus estádios, e alguns ainda têm projetos de construção de arenas 

multiuso também (Sport e Santa Cruz)173. (NASCIMENTO, 2014). 

Para mitigar esta situação, desde 2013, o programa estadual que 

permite a troca de notas fiscais por ingresso passou a ser aplicado 

exclusivamente a jogos na Itaipava Arena Pernambuco. 

Em 2013, uma tragédia já estava anunciada: A Arena Pernambuco 

fechava o ano com média de 12,4 mil torcedores em jogos operados pelo 

consórcio 

Entre 22 de maio, com o amistoso festivo de inauguração entre 
alvirrubros e portugueses do Sporting, e 7 de dezembro, na despedida 
do Náutico na Série A, a arena recebeu 25 jogos de futebol, sendo 22 
na operação regular do estádio, à parte do esquema da Fifa na Copa 
das Confederações, com custo, operação e lucro sob a chancela da 
própria entidade que comanda o futebol. Portanto, levando em conta 
apenas a agenda sob a administração do consórcio, o estádio 
arrecadou R$ 7,4 milhões com a venda ingressos. Vendo assim até 
parece muito, mas o número foi baixíssimo. Com cerca de 12,5 mil 
pessoas por jogo, a frustrante taxa de ocupação sobre os 46.214 
lugares não chegou sequer a 27%, num índice abaixo dos jogos nos 
Aflitos, Ilha do Retiro e Arruda. Preço alto? Distância? Acessibilidade? 

                                                           
173 Governo de PE usará dinheiro público para garantir lucro de consórcio com estádio por 30 
anos. Disponível em: http://viniciussegalla.blogosfera.uol.com.br/2013/08/13/governo-de-pe-
usara-dinheiro-publico-para-garantir-lucro-de-consorcio-com-estadio-por-30-anos/.  Acesso em: 
20 out. 2013. 

http://viniciussegalla.blogosfera.uol.com.br/2013/08/13/governo-de-pe-usara-dinheiro-publico-para-garantir-lucro-de-consorcio-com-estadio-por-30-anos/
http://viniciussegalla.blogosfera.uol.com.br/2013/08/13/governo-de-pe-usara-dinheiro-publico-para-garantir-lucro-de-consorcio-com-estadio-por-30-anos/
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Os motivos certamente existem - com queixas recorrentes. (DIÁRIO 

DE PERNAMBUCO, 2013)174. 

Existe mais um termo abusivo que compromete ainda mais o governo, 

pois o contrato entre o BNDES e o Governo do Estado de Pernambuco (Contrato 

11.02.0048.1) foi assinado em 22/2/2011, vinculando em garantia, em favor do 

BNDES, parcelas ou quotas-parte do Fundo de Participação dos Estados e do 

Distrito Federal – FPE, de acordo com as normas de financiamento do Programa 

BNDES ProCopa Arenas175. Dessa forma, os repasses federais para os Estados 

e municípios que deveriam garantir necessidades básicas da população como 

saúde e educação estão comprometidos caso os governos não quitem seus 

débitos.  Temos, pois, o que Harvey (2005) chama de acumulação por 

espoliação via o Estado.  

Tem-se assim a questão das consequências e custos de oportunidade 

que impactam uma cidade ou país que recebe um megaevento como afirma 

Barclay 

[...] a construção de novos estádios pode aumentar a atividade 
econômica, mas também pode elevar os custos de oportunidade para 
o setor público e, geralmente, tem por consequência a redução de 
outros serviços públicos, um maior empréstimo do governo ou 
impostos mais altos. Aliado ao aspecto do endividamento público, a 
falta de planejamento após o megaevento esportivo pode provocar a 
subutilização das infraestruturas construídas e, com isso, produzir alto 
custo de manutenção. Para os países em desenvolvimento existem 
grandes riscos na promoção de um mega-evento, haja vista que os 
estádios construídos podem se tornar “elefantes brancos” (BARCLAY, 
2009, p. 63, [tradução do autor]). 

Atentemos para o fato de que a PPP para construção da Arena 

Pernambuco teve os termos modificados seis meses depois da assinatura do 

contrato, o que transferiu custos e riscos da construtora Odebrecht para o estado 

e gerou protestos da oposição, o que, além de ser prejudicial para o erário, é 

negativo até dentro de um política de parceria, pois denota algo que o 

                                                           
174 Disponível em: 
http://www.superesportes.com.br/app/18,87/2013/12/09/noticia_futebol_nacional,27541/. Acesso 
em: 27 jun. 2015.  
175 Ver em: Programa BNDES de Arenas para a Copa do Mundo de 2014 - BNDES ProCopa 

Arenas Disponível em: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas
_e_Fundos/procopaarenas.html.   Acesso em: 20 jul. 2014. 

http://www.superesportes.com.br/app/18,87/2013/12/09/noticia_futebol_nacional,27541/
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/procopaarenas.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/procopaarenas.html
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investidores temem muito, que é a falta de garantias nos contratos, pois a mesma 

é chamada de “caixa preta”. 

A Arena Pernambuco tinha uma previsão contratual de R$ 73,2 

milhões de faturamento por ano. Mas “[...] o mercado imobiliário de 2007, 2008, 

tinha uma realidade. Hoje, tem outra completamente diferente no ambiente de 

recessão do Brasil. À luz dessa nova realidade brasileira, é que nós temos que 

definir os caminhos também da Arena Pernambuco” essas são as palavras do 

atual vice-governador de Pernambuco Raulo Henry explicando a revisão do 

contrato da Arena Itaipava e colocando o fato de que a rescisão do contrato pode 

elevar ainda mais o prejuízo, pois, como vimos anteriormente, este é feito de 

forma que o parceiro privado quase nunca sai perdendo. Sobre essa rescisão, o 

vice-governador falou sobre a necessidade da Câmara de Arbitragem para a 

solução formal da Arena e afirma “Rescindir a PPP, ainda que amistosamente, 

não é simples. É indenizar a Odebrecht por um contrato que, ao menos se 

considerarmos os números iniciais, é avaliado em nada menos que R$ 955 

milhões”. (SANDES, 2015)176. 

Sobre esse grande erro de previsão, atente-se para o fato de já 

existirem no mercado empresas de consultoria na área de engenharia que vêm 

incorporando novos serviços além daqueles relacionados estritamente à 

execução de obras, com destaque soluções consultivas nos segmentos 

financeiro e ambiental - especialidades estratégicas e com grande impacto na 

taxa de retorno de empreendimentos177. Essas criam modelos para a análise 

profunda da viabilidade técnica e econômica de grandes construções feita a 

pedido de concessionárias e investidores. Esse nicho de mercado ganhou 

impulso com o aumento das Parcerias Público-Privadas (PPPs), editais de 

concessões e o recente ingresso do setor de infraestrutura na emissão de 

debêntures. Como no caso da Arena Itaipava (Pernambuco), pois nesses 

modelos, os empreendedores precisam fazer planejamentos de fluxo de caixa a 

                                                           
176 Disponível em: http://jc.ne10.uol.com.br/blogs/pingafogo/2015/04/03/raul-henry-e-a-arena-
da-copa-por-um-choque-de-transparencia/. Acesso em: 27 jun. 2015. 
177 Disponível em: http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/46/concessoes-

aquecem-demanda-por-estudos-de-viabilidade-economico-financeira-335212-1.aspx. Acesso 
em: 28 jun. 2015. 

http://jc.ne10.uol.com.br/blogs/pingafogo/2015/04/03/raul-henry-e-a-arena-da-copa-por-um-choque-de-transparencia/
http://jc.ne10.uol.com.br/blogs/pingafogo/2015/04/03/raul-henry-e-a-arena-da-copa-por-um-choque-de-transparencia/
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/46/concessoes-aquecem-demanda-por-estudos-de-viabilidade-economico-financeira-335212-1.aspx
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/46/concessoes-aquecem-demanda-por-estudos-de-viabilidade-economico-financeira-335212-1.aspx
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longo prazo, ponderados com diversos cenários possíveis, para avaliar a 

viabilidade dos investimentos.  

O projeto que vendeu o Estado como sub-sede da Copa 2014, na era 

Eduardo Campos (PSB), hoje é inviável. O custo da PPP da Arena da Copa já 

levou R$ 87 milhões (2014) a agora R$ 93,8 milhões em suas contrapartidas do 

governo e tem mais 28 anos de contrato. No primeiro semestre de 2015, houve 

a contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para analisar o contrato e o 

pedido de reequilíbrio feito pela Odebrecht, único acionista da concessionária 

Arena Pernambuco Negócios. A Câmara de Arbitragem, prevista em contrato, 

vai julgar a questão que pode chegar ao fim do projeto Cidade da Copa. O atual 

governador Paulo Câmara também se pronunciou sobre a situação, como afirma 

a reportagem 

Ele fez questão de enfatizar o contrato em suas duas dimensões, obras 
e o modelo de negócios da operação/manutenção, que prevê uma 
operação de um equipamento padrão Fifa, de alto custo, até 2043. Por 
ser uma parceria público-privada (PPP), o gasto público dispara ainda 
mais, porque além da operação ser de uma arena de primeiro mundo, 
o público tem sido cada vez menor, longe da meta anual de 
faturamento com o contrato, um número que, atualizado até o ano 
passado, seria de R$ 110 milhões.  

No caso das obras, é a arbitragem quem vai decidir sobre o aditivo de 
R$ 264 milhões pedidos pela Arena. Sobre isso, Paulo ressaltou o 
papel da FGV. No caso da operação/manutenção, contudo, ele foi 
enfático ao avaliar o modelo e os elevados pagamentos mensais. “Hoje 
a gente entende que o modelo não é o adequado”, afirmou Paulo 

Câmara. (RADIO JORNAL, 2015)178. 

Avulta-se que a inexistência da Cidade da Copa teve influência direta 

no rombo. Ela poderia ter levado gente para viver e trabalhar no entorno, levando 

público a jogos e eventos. Mas nem a cidade ou bairro planejado saíram por uma 

falha no contrato, que não deu prazos para as etapas – por exemplo, que até 

2015 fosse entregue um terço dos prédios. Houve um pagamento significativo 

após a disponibilização da infraestrutura, comprometendo a oportunidade de se 

vincular uma parte maior das contraprestações ao desempenho operacional da 

concessionária. 

Em março de 2015, a bancada de oposição da Assembleia Legislativa 

de Pernambuco apresentou requerimento ,pedindo a criação de uma comissão 

                                                           
178 Disponível em: http://jc.ne10.uol.com.br/blogs/pingafogo/2015/04/08/paulo-diz-que-modelo-

da-arena-nao-e-o-adequado/. Acesso em: 26 jun. 2015. 

http://jc.ne10.uol.com.br/blogs/pingafogo/2015/04/08/paulo-diz-que-modelo-da-arena-nao-e-o-adequado/
http://jc.ne10.uol.com.br/blogs/pingafogo/2015/04/08/paulo-diz-que-modelo-da-arena-nao-e-o-adequado/
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especial para averiguar a situação das parcerias público-privadas (PPP), em 

especial a da Arena Pernambuco e do presídio de Itaquitinga. Houve também 

requerimento com pedido de informações ao governo sobre os custos da Arena 

e sobre as obras que deveriam ter ficado prontas a tempo para a Copa do Mundo. 

Em discurso, o deputado Edilson Silva (PSOL) afirmou  

Nós estamos diante de um fato político gravíssimo, onde o próprio 
Executivo já faz uma meia culpa oficial, colocando para a sociedade 
que pode ter feito uma besteira no processo de uma PPP desse 
tamanho (Copa). O TCE, por onde passou tudo, está revendo o seu 
posicionamento. Eu analisei um pouco esses contratos e o que eu vi 
ali, me desculpe a franqueza, foi um atestado de incompetência 
impressionante. E se um décimo dessa incompetência for emprestada 
à PPP da Compesa, Deus nos salve”, disparou. Segundo levantamento 
da oposição, o governo teria destinado, só este ano, R$ 93,8 milhões 
para custear o funcionamento da Arena. Em 2014 teriam sido outros 
R$ 87 milhões. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2015)179. 

Um fato nos chama a atenção, é que a mesma Assembleia, com 

ampla maioria de governistas, mesmo já com as críticas ao modelo da PPP 

Arena Pernambuco e sua falta de transparência, em outubro de 2013, aprovou 

uma lei que autorizava o governo a fazer um novo “aporte de recursos” nas 

obras180. Essa lei permitia um gasto adicional, mas na justificativa por escrito 

enviada à Assembleia, assinada pelo governador e presidenciável Eduardo 

Campos (PSB), a mudança legal seria apenas por causa de um benefício 

tributário, um arranjo político-institucional criado para maior endividamento do 

estado, e evitar a perda de lucros da Odebrecht. 

Temos, com isso, um exemplo do uso “displicente” do fundo público, 

visto que ainda não podemos avaliar se todos perderam com isso, pois temos as 

rendas do estádio, os dividendos de suas debêntures, os gastos de manutenção 

que envolvem diferentes rendas de diferentes agentes, mas a fonte é só uma, a 

mais-valia global e local, pois via impostos cobrados diariamente foram 

levantados “elefantes brancos” como a Arena Pernambuco (Itaipava).  

                                                           
179 Disponível em: 
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2015/03/02/interna_politica,563798/
oposicao-quer-comissao-especial-para-averiguar-situacao-das-ppps.shtml. Acesso em: 28 jun. 
2015. 
180 Disponível em: 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2013/10/17/assembleia-
aprova-cheque-em-branco-para-arena-da-copa-101650.php. Acesso em: 28 jun. 2015. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2015/03/02/interna_politica,563798/oposicao-quer-comissao-especial-para-averiguar-situacao-das-ppps.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2015/03/02/interna_politica,563798/oposicao-quer-comissao-especial-para-averiguar-situacao-das-ppps.shtml
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2013/10/17/assembleia-aprova-cheque-em-branco-para-arena-da-copa-101650.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2013/10/17/assembleia-aprova-cheque-em-branco-para-arena-da-copa-101650.php


   349 
  

Daí, Harvey (2004) falar de uma “opressão via capital”, exercida pelos 

poderes do Estado e pela acumulação do capital, que buscam um ambiente 

institucional seguro (lei, propriedade privada, contrato), criando arranjos político-

institucionais e espaciais. Assim, na era de uma economia especulativa, de que 

somos testemunha há mais de uma década em escala mundial, os GPDUs não 

são gerados somente pelos gastos estatais, mas também diretamente pelo 

impulso econômico do capital financeiro. O capital fictício das bolhas financeiras 

não pode ser armazenado eternamente nos mercados financeiros: ele precisa 

sempre buscar novas possibilidades de ativos reais para se valorizar. (HARVEY, 

2011). 

 

5.4 Rota dos Coqueiros: e os caminhos do dinheiro  
 

Um dos setores que mais tem atraído investidores para projetos de 

concessões e PPPs é o setor de transportes. Só para se ter uma ideia, mesmo 

em época de crise econômica e ajuste fiscal no dia 09/06/2015181, o governo 

federal anuncia um grande pacote concessões feito pelo ministro da Fazenda, 

Joaquim Levy, e pela presidente da República, Dilma Rousseff. Esse tem 

previsão de investimentos de R$ 198,4 bilhões nos próximos anos, é a nova fase 

do Programa de Investimento em Logística (PIL) que vai privatizar, além de 

rodovias, aeroportos, ferrovias e portos em todo o Brasil.  

Só em Pernambuco, são esperadas as concessões de trechos das 

BR-232 e BR-101 para exploração pela iniciativa privada, em um investimento 

de R$ 4,2 bilhões em rodovias que cortam Pernambuco. Dentro desse pacote, 

ainda tem obras importantes para o estado como a construção do Arco 

Metropolitano do Recife e a duplicação da BR-232, melhorias na BR-101, no 

acesso ao Porto de Suape, e no trecho da BR-232 de Caruaru até o Recife. O 

leilão para a concessão dos trechos está previsto para 2016; os mesmos terão 

concessões de 25 anos. 

                                                           
181 Disponível em: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/06/em-pe-pacote-federal-inclui-arco-
metropolitano-e-duplicacao-da-br-232.html. Acesso em: 28 jun. 2015. 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/06/em-pe-pacote-federal-inclui-arco-metropolitano-e-duplicacao-da-br-232.html
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/06/em-pe-pacote-federal-inclui-arco-metropolitano-e-duplicacao-da-br-232.html
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Desde o primeiro mandato do presidente Lula, com a criação da lei 

das PPPs, esse movimento tem crescido. É nesse período que surge a proposta 

chamada a época de “Ponte do Paiva”. O Programa Estadual de PPPs foi criado 

em 2006, época em que foi apresentado o pedido de estudos da primeira 

parceria pernambucana, o acesso viário do Paiva. O projeto começou a funcionar 

oficialmente em 10 de junho de 2010.  

Esse projeto, diferente dos outros estudados, tem uma participação 

diferenciada, pois envolve o grupo Odebrecht com um grupo local de 

Pernambuco, grupos Ricardo Brennand e Cornélio Brennand, que entram no 

projeto, principalmente, por serem os possuidores de grandes e valiosos 

terrenos entre a capital Recife e o Complexo Industrial e Portuário do Suape. 

Deve-se ressaltar o papel desses agentes locais, como modernos proprietários 

fundiários que souberem bem aproveitar sua renda de monopólio (HARVEY, 

2005). Tem-se uma visão estratégica do projeto ligado a várias outras dinâmicas 

produtivas do espaço na RMR como podemos ver na representação do ambiente 

econômico e espacial analisado pela empresa Odebrecht Realizações para a 

venda de seus produtos imobiliários, nas figuras abaixo (Figuras 36 e 37).  Sobre 

o papel e visão do grupo Brennand neste contexto, Barbosa aponta 

Diante deste contexto e com base nas considerações de Harvey (2011) 
sobre os proprietários fundiários, ressalta-se que na produção do 
espaço da Reserva do Paiva, esses agentes têm uma participação 
bastante ímpar e adotam o que há de mais avançado no capitalismo 
atual em termos de coalizões e estratégias. Trabalhando habilmente 
com o jogo temporal na perspectiva regressivo-progressiva e em vista 
da condição monopolística que assumem, os dois grupos Brennand 
atuarão para além da fase inicial do megaprojeto. (BARBOSA, 2014, p. 
135). 
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Figura 36 – Cenário Pernambuco – Odebrecht Realizações

 

Fonte: Odebrecht (2014). 
 



   352 
  

Figura 37 – Cenário Pernambuco e Grandes Projetos - Odebrecht Realizações

 

Fonte: Odebrecht (2014). 
 

Essa primeira PPP viabilizou o início da construção do complexo 

turístico e imobiliário Reserva do Paiva (Figura 38), dos grupos Odebrecht, 

Ricardo Brennand e Cornélio Brennand, um investimento, anunciado a época, 

de R$ 1,8 bilhão, sendo o responsável pelo acesso viário a Rota dos Coqueiros, 

consórcio de duas empresas da Odebrecht com o grupo Cornélio Brennand. E 

tudo isso foi financiado com recursos do BNDES, FI – FGTS, BNB.  
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Figura 38 – Reserva do Paiva

 
Fonte: Odebrecht Realizações (2014). 

 

Sobre a Reserva do Paiva e sua formação, Barbosa afirma 

Derivada de um projeto modificativo do loteamento inicial, a Reserva 
do Paiva foi lançada em 2007, inicialmente para funcionar como um 
destino turístico internacional. Contudo, diante da crise econômica 
mundial deflagrada em 2008, esse megaprojeto foi redimensionado 
para um Complexo Imobiliário, Residencial e de Serviços (CIRS) 
voltado fundamentalmente para a demanda local.  Neste novo 
contexto, a consolidação do Complexo Industrial Portuário de Suape 
(CIPS) passou a ser visto como um dos ancoradouros da Reserva do 
Paiva, concebida para os estratos de alta renda locais e por isso 
anunciada como um espaço raro e diferenciado na RMR. (BARBOSA, 
2014, p. 08). 

É oportuno situar o período em que o projeto passa a ganhar fôlego 

pós-crise de 2009. E também a questão de projeto viário de acesso ao mesmo 

ser o primeiro projeto aprovado pelo Programa Estadual de PPPs, representando 

um interesse claramente privado. Na página da secretaria de planejamento no 

tópico sobre a PPP do Paiva182, a mesma afirma que o protocolo de intenções 

do projeto foi firmado entre o Governo do Estado e os empreendedores desde 

agosto de 2005, e que esse projeto foi considerado de relevante interesse para 

o Estado de Pernambuco, pelo seu papel alavancador de investimentos 

                                                           
182 Disponível em: http://www2.ppp.seplag.pe.gov.br/web/portal-ppp/projetos-ppp. Acesso em: 28 

jun. 2015. 

http://www2.ppp.seplag.pe.gov.br/web/portal-ppp/projetos-ppp
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complementares, geração de empregos, renda e receitas tributárias, decorrentes 

de atividades econômicas que ali serão desenvolvidas, e ainda falam do 

expressivo impacto social pela educação, treinamento profissional e capacitação 

de pessoas.  

Sobre como o grupo tencionou a construção do projeto viário do 

Paiva, tem-se que, de acordo com os desenvolvedores, um dos momentos mais 

cruciais para a viabilização da Reserva do Paiva foi a fase inicial, porque era 

necessário uma certa robustez empresarial para lançar as primeiras etapas do 

empreendimento e viabilizar as infraestruturas (BARBOSA, 2014).  Essa força 

foi demonstrada com a busca de repassar parte do custos para o Estado. Desse 

modo, quando decidiram construir a ponte sobre o Rio Jaboatão passaram a 

analisar como poderiam encaixar o Estado (fundo público) em seus planos. 

Sobre isso e a relação entre o fundo público com um projeto de exclusivismo 

privado, Barbosa explana 

Isso deixa claro que, desde sua concepção inicial, a Reserva do Paiva 
tem sido concebida como se fosse um fragmento à parte da RMR. A 
ideia de exclusivismo socioespacial que perpassa a concepção do 
empreendimento se revela desde essa primeira fase, tendo sido 
mantida com o seu redimensionamento para o mercado local. Foi então 
decidido pela construção da ponte e do complexo viário da Via Parque, 
mas era preciso buscar alguma fórmula que não onerasse ainda mais 
o custo do megaprojeto. Uma das alternativas seria pressionar o poder 
público estadual para que ele construísse a Via Metropolitana Sul, cujo 
projeto já estava pronto, elaborado pela Agência CONDEPE-FIDEM e 
que tinha um percurso que passaria pela área da Praia do Paiva. 
[Depois] a decisão tomada foi a de estabelecer uma PPP com o 
governo estadual, pois assim, todo o investimento financeiro para 
construir o complexo viário proveria de empréstimo de bancos públicos, 
o empreendimento seria construído com alto padrão de qualidade e 
ainda renderia lucro para os operadores da via por meio da cobrança 
de pedágio. (BARBOSA, 2014, p. 137). 

Reparemos que o útil se une ao agradável; além de conseguir verba 

pública para viabilizar seu projeto, os desenvolvedores ainda pensaram numa 

forma de manter seu exclusivismo com o uso da concessionária que mantém o 

controle de quem entra e sai da Reserva do Paiva por meio do pedágio e do 

sistema de câmeras ao longo da rodovia. Assim, temos o mantra do capitalismo, 

a socialização dos custos e apropriação privada dos benefícios.  

Surge, assim, a primeira PPP do tipo rodoviária do Nordeste e a 

primeira parceria público-privada (PPP) do estado de Pernambuco, a 

concessionária Rota dos Coqueiros, compõem o primeiro sistema viário 
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pedagiado de Pernambuco, e é formada pelos grupos Cornélio Brennand e 

Odebrecht, por meio de sua holding para atuar em concessões rodoviárias, 

transportes urbanos e logística, a Odebrecht TransPort S.A., que reúne outras 

empresas de concessão como a rodoviária Rota das Bandeiras (SP) e Litoral 

Norte (BA); metroviária, Via Quatro (SP); o terminal portuário privado Embraport 

(SP), além da Rota do Atlântico (PE). 

A Rota dos Coqueiros é responsável pela operação e manutenção da 

infraestrutura de acesso à Reserva do Paiva e demais praias do litoral sul 

pernambucano. O sistema viário do Paiva compreende uma via litorânea de 6,5 

quilômetros de extensão, a Via Parque, e a ponte Arquiteto Wilson Campos 

Júnior, de 320 metros183 (Figura 39). 

Figura 39- Ponte Arquiteto Wilson Campos ou “Ponte do Paiva”

 
Fonte: Odebrecht (2014). 
 

A concessão possui duração de 33 anos. A empresa investiu R$ 75,6 

milhões nas obras do sistema viário e na operação da infraestrutura de acesso 

à Reserva do Paiva e às demais praias do litoral sul pernambucano. 

                                                           
183 Disponível em: http://www.rotadoscoqueiros.com.br/gestao.php. Acesso em: 29 jun. 2015. 

http://www.rotadoscoqueiros.com.br/gestao.php


   356 
  

Para Barbosa (2014), que, em sua tese, estudou a Reserva do Paiva 

a PPP da Via Parque, trata-se de um exemplo de atuação do, já citado aqui, 

empreendedorismo urbano (COMPANS, 2005, HARVEY, 2005), pois deriva da 

coalizão firmada entre o poder público estadual e a iniciativa privada, e 

representa, assim, um grande negócio ligado a reestruturação espacial da 

metrópole do Recife184, como também enquadra-se no exemplo de resultado da 

“máquina de crescimento urbano” de Molocht (1976). E sobre a mesma comenta 

Assim, sob a justificativa de dinamizar a economia, o Estado atua cada 
vez mais para atrair investimentos que favorecem o setor imobiliário 
por meio de obras e parcerias, as quais são um importante mecanismo 
para a reprodução do capital. Essas PPPs nada mais são do que 
‘brechas’ ou ‘janelas de oportunidades’ encontradas pelo capital para 
promover o processo de acumulação a partir da cidade. Ou seja, 
“Flexível, negocial, negociada, a cidade-negócio se atualiza, quase 
sempre, através de PPPs, novas formas de relacionamento entre 
Estado, capital privado e cidade” (VAINER, 2013, p. 38-39). Desse 
modo, particularmente nos espaços urbanos do Brasil, as grandes vias 
vão além da sua função enquanto obras de mobilidade urbana, na 
medida em que definem ou redefinem os eixos de valorização do 
espaço e se tornam, elas mesmas, um grande negócio. (BARBOSA, 
2014, p. 139). 

Temos, assim, a construção do projeto viário ligado à “mobilidade” 

urbana capitaneado pela Concessionária Rota dos Coqueiros S.A. Essa teve seu 

contrato firmado em 28 de dezembro de 2006 entre o Comitê Gestor do 

Programa Estadual de Parcerias Público-Privada (CGPE) e a Companhia, tendo 

como objeto a exploração do sistema viário composto pela praça de pedágio de 

Jaboatão dos Guararapes, a ponte de acesso sobre o rio Jaboatão, a via 

principal da Reserva do Paiva e a praça de pedágio do Cabo de Santo Agostinho, 

precedida de obras, mediante a prestação de serviço pela concessionária pelo 

prazo de 33 anos, podendo ser prorrogado até o máximo de 35 anos para 

garantir o prazo mínimo de 30 anos de exploração, a partir da data de assinatura 

do contrato. (Concessionária Rota dos Coqueiros S.A, 2014). (Quadro 06). 

                                                           
184 “Um exemplo cabal de externalidade da Via Parque e do CIRS Reserva do Paiva como um 

todo é a atual valorização do solo urbano no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão, uma área 
pobre à beira mar que outrora era desinteressante para os grandes investidores. Porém, com a 
proximidade do CIPS gerada pela Via Parque e a contiguidade da Reserva do Paiva, estão sendo 
construídos edifícios de alto padrão projetados para funcionar como home services.  Um deles, 
sob a responsabilidade da Construtora Rio Ave, terá os serviços da operadora espanhola Meliá, 
algo impensável para esta área antes dessas transformações vizinhas. (BARBOSA, 2014, p. 
140). 
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Quadro 6 – Estrutura do Projeto Rota dos Coqueiros

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados levantados em relatórios das empresas em imprensa. 

 

Passemos para uma sucinta análise dos parceiros privados do projeto 

Via Parque e suas ligações com o fundo público. Comecemos pelos irmãos 

Brennand, que começam sua história e de sua família como grandes 

proprietários fundiários na RMR, sendo uma tradicional família que, a partir 1915, 

começa atuando no setor sucroalcooleiro, mas, depois, passam a diversificar sua 

atuação indo investir na indústria, na produção de cerâmicas, azulejos, cimento, 

vidros e geração de energia elétrica.  Segundo Barbosa (2014), atualmente, 

grande parte dos investimentos dos grupos Cornélio Brennand e Ricardo 

Brennand ocorre em estados do Centro-Sul e, por essa razão, ao mesmo tempo 

em que têm sólido lastro na economia local, consolidam-se nacionalmente por 

meio de empreendimentos nos segmentos de geração e comercialização de 

energia elétrica, produção de cimento e, recentemente, também no setor 

imobiliário. 

Segundo reportagem do jornal Valor Econômico (10/06/2011)185, a 

família Brennand, de origem inglesa, é dona de um dos conglomerados 

empresariais mais importantes do Nordeste, e que, por divergências entre 

membros da família, dividiu-se em dois grupos Cornélio Brennand e Ricardo 

Brennand. Sobre essa divisão e a parceria dos dois grupos com a Odebrecht um 

dos maiores projetos imobiliários do Brasil, o Sheraton, vai sair dessa união na 

Reserva do Paiva, segundo reportagem intitulada “A família Brennand rachou. E 

se deu bem” revista Exame  

                                                           
185 Disponível em: http://www.valor.com.br/arquivo/892581/brennand-retorna-investindo-r-1-bi. 

Acesso em: 28 jun. 2015. 

http://www.valor.com.br/arquivo/892581/brennand-retorna-investindo-r-1-bi
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O Sheraton é o mais novo dos imóveis da Reserva do Paiva, um 
condomínio de 500 hectares que está sendo erguido 15 quilômetros ao 
sul de Recife. É o maior projeto imobiliário em andamento no país. 
Além do hotel, estão sendo construídos edifícios residenciais, 
escritórios e um centro comercial. A construtora responsável pelas 
obras é a Odebrecht, que prevê investir 5,3 bilhões de reais em 30 
anos. Mais de 40 000 pessoas deverão morar numa área que até dez 
anos atrás não passava de uma fazenda de coqueiros. A preços de 
hoje, o condomínio deverá gerar receitas de 14 bilhões de reais. Se 
tudo der certo, ninguém tem tanto a ganhar quanto a família 
pernambucana Brennand, dona do terreno e sócia no 
empreendimento. Os Brennand deverão embolsar 2,8 bilhões de reais 
com a Reserva do Paiva. Ou, para ser mais exato, duas partes de 1,4 

bilhão. (EXAME, 2014)186. 

Ricardo Brennand, aproveitando a pujança da construção civil pós-

crise de 2009, volta ao setor de cimento, investindo R$ 1 bilhão em duas fábricas 

de cimento. Já o grupo Cornélio Brennand inaugurou em Goiana a Vivix, âncora 

do Polo Vidreiro, que representa investimentos da ordem de R$ 1,04 bilhão, a 

fábrica é do Grupo Cornélio Brennand e é a única do setor no País com capital 

100% nacional, financiada com recursos próprios e com verbas do BNB e do 

BNDES187. 

Além disso, o grupo Cornélio Brennand possui empresas voltadas 

para os segmentos como geração de energia através de fontes renováveis 

(Atiaia Energia), desenvolvimento imobiliário (Iron House). A Atiaia Energia 

possui no Brasil 5 PCH´s em operação e 1 em construção. Somadas, essas cinco 

PCH´s possuem capacidade de abastecer uma cidade de até 500 mil habitantes. 

A empresa também acaba de fechar a aquisição de dois projetos para a 

construção de duas hidroelétricas no Chile.  

A Iron House trabalha com um conceito ainda pouco explorado em 

nosso país, o de desenvolvimento urbano de grandes áreas com foco nos 

setores hoteleiro, residencial, corporativo e de varejo. Como o já citado Reserva 

do Paiva em Pernambuco, que, em parceria com a Odebrecht Realizações 

Imobiliárias, construiu condomínios residenciais e empresariais, hotéis, 

shoppings e uma série de outras estruturas de alto padrão. Um exemplo é a 

                                                           
186 Disponível em: http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1060/noticias/a-familia-

rachou-e-se-deu-bem. Acesso em: 28 jun. 2015. 
187 O grupo Cornélio Brennand pediu um financiamento de R$ 445 milhões ao Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e às instituições de fomento do Nordeste. 
Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/07/cornelio-brennand-pede-r-445-mi-
ao-bndes-para-fabrica-de-vidro-plano.html. Acesso em: 28 jun. 2015. 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1060/noticias/a-familia-rachou-e-se-deu-bem
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1060/noticias/a-familia-rachou-e-se-deu-bem
http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/07/cornelio-brennand-pede-r-445-mi-ao-bndes-para-fabrica-de-vidro-plano.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/07/cornelio-brennand-pede-r-445-mi-ao-bndes-para-fabrica-de-vidro-plano.html
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parceria da Iron House Real Estate com a companhia Four Seasons Hotels and 

Resorts para a construção do empreendimento, que é uma empresa canadense 

das mais prestigiadas do setor de hotelaria de luxo do mundo. Além do projeto 

em terras pernambucanas, o acordo prevê a implantação de um segundo projeto 

do mesmo porte, em São Paulo. Os dois projetos vão consumir investimentos de 

R$ 730 milhões, sendo R$ 300 milhões no produto pernambucano e R$ 430 

milhões no paulista188. 

O grupo Ricardo Brennand concentrou os investimentos na área de 

energia. Tem três parques eólicos e 15 pequenas centrais hidrelétricas, 

avaliados por concorrentes em pelo menos 1,8 bilhão de reais. Os dois grupos 

também voltaram a investir em cimento em 2009. Em 2013, o grupo Brennand 

Cimentos vendeu uma parcela da companhia para a BNDES Participações 

(BNDESPar) e para o FIP Multisetorial Plus do Bradesco. Os novos acionistas 

firmaram esta semana um acordo de investimentos que prevê um aporte total de 

R$ 210 milhões. Ao fim da transação, a BNDESPar passa a deter 11% da 

empresa e o fundo de investimento do Bradesco, 8%. O dinheiro, segundo 

comunicado, será usado na expansão da fábrica em Sete Lagoas (MG) e na 

construção de uma segunda unidade industrial, em Pitimbu, na Paraíba189. Aqui, 

vemos a estratégia de private equity do BNDESPar atuando num grupo local de 

Pernambuco. 

A reportagem da Exame (2014) destaca que os dois grupos têm, pela 

primeira vez, planos de expansão para além do Nordeste — num movimento que 

repete, com algumas décadas de atraso, o avanço de grupos nordestinos como 

Odebrecht e Queiroz Galvão.  

Em março de 2010, o ganho líquido da Odebrecht S/A e suas 

controladas foi de R$ 2,7 bilhões, um aumento de quase 180% sobre o resultado 

do ano anterior quando o lucro alcançou quase R$ 1 bilhão. Foi o melhor 

resultado desde a fundação da construtora baiana, em 1944, por Norberto 

                                                           
188 Disponível em: 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2013/01/24/internas_economia,4
19660/iron-house-vai-implantar-resort-urbano-de-alto-padrao-em-pernambuco.shtml. Acesso 
em: 28 jun. 2015. 
189 Disponível em: http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br/2013/05/bndespar-compra-11-da-

brennand.html. Acesso em: 29 jun. 2015. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2013/01/24/internas_economia,419660/iron-house-vai-implantar-resort-urbano-de-alto-padrao-em-pernambuco.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2013/01/24/internas_economia,419660/iron-house-vai-implantar-resort-urbano-de-alto-padrao-em-pernambuco.shtml
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br/2013/05/bndespar-compra-11-da-brennand.html
http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br/2013/05/bndespar-compra-11-da-brennand.html
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Odebrecht, isso se dando num dos melhores anos para a construção civil e o 

mercado imobiliário logo após a crise de 2008/2009. No ano de 2010, a receita 

bruta do grupo alcançou R$ 53,8 bilhões, uma alta de 27% sobre o desempenho 

de 2009190.  

Nesse mesmo ano, o grupo Odebrecht anunciava a criação de uma 

holding, que seria responsável pelos investimentos em transporte e logística no 

Brasil. O plano é criar empresas, focar mais nesse setor em amplo crescimento. 

A nova empresa, OTP (Odebrecht TransPort), desenvolve, implanta, opera e 

participa de empresas nas áreas de mobilidade urbana, rodovias, aeroportos e 

logística. Dentre suas principais concessões, temos a do aeroporto Rio Galeão, 

concessionária formada pela Odebrecht TransPort, Infraero e pela Changi 

Airports International, empresa da Changi Airport Group, de Cingapura, que 

opera desde 1981, o Changi Airport, aeroporto que recebeu cerca de 50 milhões 

de passageiros em 2013 e foi considerado o melhor do mundo em 2014. Até o 

fim da concessão, serão investidos R$ 5 bilhões191. Trata-se de uma investidora 

de longo prazo em infraestrutura. 

No setor de mobilidade urbana, a Odebrecht Transport encampa os 

projetos: SuperVia: maior malha ferroviária urbana de passageiros do país, com 

270 km e 102 estações. Transporta 540 mil passageiros por dia no Rio de Janeiro 

e em mais 11 municípios; ViaQuatro: responsável pela operação e manutenção 

da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo (12,8 km), que transporta mais de 

600 mil pessoas por dia; VLT Carioca: ligará a zona portuária ao centro do Rio 

de Janeiro e ao Aeroporto Santos Dumont. Já nas rodovias, tem-se: 

Concessionária Rota das Bandeiras: administra o Corredor Dom Pedro I, com 

296,6 km, atravessando 17 municípios da Região Metropolitana de Campinas, 

Vale do Paraíba e Jundiaí, em São Paulo; ConectCar: pagamento eletrônico de 

pedágio, estacionamento e combustível, em vários estados; Concessionária 

Transolímpica: responsável pela construção e operação de via expressa (12,2 

km), que ligará a Barra da Tijuca a Deodoro, no Rio de Janeiro (RJ); Bahia Norte: 

                                                           
190 Disponível em: http://economia.ig.com.br/empresas/odebrecht-tem-maior-lucro-da-sua-

historia/n1300083191481.html. Acesso em: 29 jun. 2015. 
191 Disponível em: http://www.odebrecht-transport.com/pt-br/atuacao/aeroportos/rio-galeao. Acesso 
em: 29 jun. 2015. 

http://economia.ig.com.br/empresas/odebrecht-tem-maior-lucro-da-sua-historia/n1300083191481.html
http://economia.ig.com.br/empresas/odebrecht-tem-maior-lucro-da-sua-historia/n1300083191481.html
http://www.odebrecht-transport.com/pt-br/atuacao/aeroportos/rio-galeao


   361 
  

sistema de rodovias, com 121 km, que ligam sete municípios da Região 

Metropolitana de Salvador (BA)192. 

Em Pernambuco, temos a concessionária analisada neste estudo, 

Rota dos Coqueiros: via com 6,5 km, em Cabo de Santo Agostinho (PE); a Rota 

do Atlântico: ampliação e modernização das rodovias da região portuária de 

Suape e do Litoral Sul de Pernambuco e no setor de logística a Agrovia do 

Nordeste: terminal açucareiro no Porto de Suape (PE). Abaixo, temos a estrutura 

financeira desses investimentos e seus principais acionistas. (Figura 40). 

Figura 40 – Estrutura Financeira das Obras Viárias Rota dos Coqueiros (Via Parque). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No Brasil, até 2014, existiam sete grandes companhias de pedágio no 

país: Arteris, CCR, Ecorodovias, BA Concessões, Invepar, Odebrecht Transport 

e TPI. 

A Odebrecht Transport, no seu relatório anual para seus investidores 

de 2014, definia-se como 

A Odebrecht TransPort Participações S.A.  (“Companhia” ou “OTPP”; 
de forma conjunta com suas controladas como “o Grupo”), é uma 
sociedade constituída em 12 de maio de 2008, inicialmente sob a 
denominação de Liubliana SP Participações S.A. Em 3de agosto de 
2009, a Companhia foi adquirida pela Odebrecht Participações e 
Investimentos S.A.  (“OPI”), anteriormente denominada Odebrecht 
Investimentos em Infraestrutura (“OII”). Em 23 de abril de 2010, a 

                                                           
192 Disponível em: http://odebrecht.com/relatorio2013/negocios/odebrecht-transport/. Acesso em: 29 
jun. 2015. 

http://odebrecht.com/relatorio2013/negocios/odebrecht-transport/
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denominação social da Companhia foi alterada de Liubliana SP 
Participações S.A.  Para Odebrecht TransPort Participações S.A.  A 
Companhia é parte integrante da Organização Odebrecht 
(“Organização” ou “Grupo”), sendo hoje controlada pela Odebrecht 
TransPort S.A.  (“OTP”), cujos acionistas são:  Odebrecht SA (“ODB”) 
com 59,39%; Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço –(“FI-FGTS”) com 30,00%; e BNDES Participações S.A 
(“BNDESPAR”) com 10,61%. (ODEBRECHT TRANSPORT, 2014, p. 
11). 

Podemos ver aí as complicadas engenharias financeiras ou arranjos 

econômicos político-institucionais que fazem parte da rotina dessas empresas 

em seus processos de aquisições, fusões e desmembramentos de capitais. Em 

2013, a receita bruta da Odebrecht Transport – OTP foi de R$ 1.835 (milhões).  

Harvey (2011) relata sobre as inovações no tocante às formas 

organizacionais corporativas que surgiram no século XIX, que reuniam e 

centralizavam enormes quantidades de poder de dinheiro centralizadas, mostra 

que aquisições (tanto amigáveis quanto hostis), fusões e compra da maioria das 

ações de uma empresa com capital emprestado também têm sido um grande 

negócio. E diz 

Atividades desse tipo podem acarretar novas rodadas de acumulação 
por despossessão. Nos últimos tempos, grupos privados de capital 
(como Blackstone) [citada por Kurz] normalmente adquirem empresas 

públicas, reorganizam‑nas, tiram ‑lhes ativos e demitem funcionários 

antes de vendê‑las de volta para o domínio público com um lucro 

substancial. Além disso, existem todos os tipos de truques em que o 
grande capital pode abater o pequeno (a regulação estatal que é 
particularmente pesada para as pequenas empresas leva a uma maior 
centralização do capital) 

Mas todo esse “nexo Estado-finanças” (HARVEY, 2011) não se dá 

sem polêmica. Em 2013, em uma grande operação econômica, o BNDESPar 

passou a deter 10,61% do capital da OTP. Os R$ 429 milhões restantes foram 

subscritos (comprados) pelo FI-FGTS, que manteve sua participação atual na 

empresa, de 30%. Mas a Odebrecht Transport não é a única a ter essas 

participações do Estado – direta e indiretamente - em sua estrutura acionária. 

Segundo matéria do Jornal Valor Econômico (23/12/2013)193.  

O ingresso da BNDESPar na estrutura societária da Odebrecht 
TransPort soma-se a outros investimentos já realizados em operadores 
logísticos. Os destaques são Triunfo Participações e Investimentos, 
com 14,8% do capital total; América Latina Logística (ALL), com 12,1% 
do capital total; e Ecorodovias, com 3,8% do capital total. [...] Segundo 

                                                           
193 Disponível em: http://www.valor.com.br/empresas/3379254/bndespar-aportara-r-1-bi-em-

aumento-de-capital-da-odebrecht-transport. Acesso em: 30 jun. 2015. 

http://www.valor.com.br/empresas/3379254/bndespar-aportara-r-1-bi-em-aumento-de-capital-da-odebrecht-transport
http://www.valor.com.br/empresas/3379254/bndespar-aportara-r-1-bi-em-aumento-de-capital-da-odebrecht-transport
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o banco, o apoio à OTP é resultado de um processo de negociação 
iniciado em 2012 e está inserido no contexto de apoio do BNDES ao 
setor de infraestrutura, que vem sendo colocado em prática por meio 
de financiamento e instrumentos de participação acionária. [private 
equity]. (ROSAS, 2013, grifos do autor). 

Essa ação insere-se na estratégia do governo federal de elevar os 

investimentos no setor, de forma a viabilizar o aumento de competitividade da 

economia brasileira a partir da redução de gargalos logísticos, como vemos, com 

a tentativa via o Programa de Investimentos em Logística (PIL), anunciado em 

2012, que prevê investimentos relevantes em rodovias, portos, ferrovias e 

aeroportos, segundo nota do próprio BNDES. 

No Brasil, como em qualquer outro país latino-americano, a maioria 

da infraestrutura foi de propriedade estrangeira e financiada durante a primeira 

metade do século. Apenas depois da Segunda Guerra Mundial, o Estado 

progressivamente tomou para si a responsabilidade de investir em infraestrutura. 

E desde o início dos anos 80 do século XX, a capacidade do Estado de investir 

em infraestrutura encolheu dramaticamente, e muitos projetos que necessitavam 

acompanhar o crescimento da demanda e as mudanças tecnológicas acabaram 

não saindo do papel. 

Destaca-se que, antes desse aporte de R$ 1 bilhão do BNDESPar na 

Odebrecht Transport, a mesma em novembro do mesmo ano já havia vencido a 

concessão do aeroporto de Galeão (RJ), juntamente com a empresa Changi de 

Cingapura, ao fazer uma oferta de 19,018 bilhões de reais, quase quatro vezes 

maior que o lance mínimo definido pelo governo. E uma semana depois, a 

empresa brasileira também venceu o leilão da rodovia da soja, a BR-163 (MT). 

Como toda operação de private equity, a entrada no capital da 

Odebrecht TransPort prevê ainda mecanismos que incentivam a futura abertura 

de capital e listagem da companhia na BM&FBovespa, fazendo parte de uma 

transfiguração do capital dessas empresas, pois as mesmas são de capital 

fechado e, com essa estratégia, passam a entrar de forma mais forte no fluxo de 

capitais globais via produção de capital fixo de larga escala. 

Mas temos também a presença do que vem se configurando a 

segunda maior instituição do Estado brasileiro de fonte de recursos para projetos 

de infraestrutura, que é o FII – FGTS, que, para alguns, esse novo papel deste 
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fundo desvirtua suas ações no financiamento da habitação e do saneamento, 

sendo que, neste último setor isso, não é bem o caso como se poderá ver no 

próximo tópico194.  

Quanto a essas denúncias vêm dos setores ligados a frações do 

capital financeiro que, por seus “princípios” econômicos liberais ortodoxos, não 

absorvem, plenamente, a ideia da participação do Estado na formação desses 

capitais ligados à produção de capital fixo de larga escala e investimentos para 

crescimento econômico do país e áreas que são historicamente considerados 

como “gargalos” para a nossa economia. Em reportagem da revista Exame 

(06/02/2014)195 de título “Mais uma caixa-preta do governo, o FI-FGTS”, 

podemos ver essas opiniões se manifestando. 

Nos últimos anos, instituições como o BNDESPar, braço de 
participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social, e fundos de pensão de estatais, como Petros e Previ, estiveram 
entre os principais instrumentos à mão do governo para intervir na 
economia. De uns tempos para cá, o arsenal foi reforçado por outro 
integrante: o Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FI-FGTS). Com 28 bilhões de reais em carteira no fim de 
2013, na prática, esse fundo se tornou uma espécie de míni BNDES, 
reforçando os investimentos em companhias nas quais o banco já 
aplica dinheiro. O fundo FI-FGTS foi criado em 2007 para diversificar 
as aplicações do bolo de dinheiro formado com o que as empresas 
recolhem em nome dos empregados. Tradicionalmente, o capital era 
direcionado a custear projetos de habitação e saneamento. Com o FI-
FGTS, o dinheiro dos trabalhadores passou a chegar a áreas tão 
distintas como aeroportos, construção naval e produção de celulose. 
(EXAME, 2014). 

O FI-FGTS, criado em 2007, com investimento inicial próximo de R$ 

9 bilhões, recebeu sucessivos aportes nos últimos anos e tinha em junho de 2013 

ativos totais de R$ 27 bilhões. No ano de 2012, o lucro do fundo foi de R$ 1,66 

bilhão. Destaca-se que a maior parte da carteira, o equivalente a R$ 14,34 

bilhões, está aplicada em debêntures. Em junho de 2013, os maiores devedores 

do fundo eram BNDESPar (R$ 5,4 bilhões), a empresa que investiria em sondas 

de petróleo Sete Brasil (R$ 1,9 bilhão) aqui já citada com negócios como o EAS, 

a hidrelétrica Santo Antônio Energia (R$ 1,65 bilhão) – consórcio FURNAS e 

                                                           
194 Destaca-se que, pelo fato do FI-FGTS realizar investimentos nos setores-alvo por meio de 

instrumentos de dívida e de participação societária, conforme dispõe a política de investimentos 
contida em seu Regulamento, este não se enquadra como um Agente Financiador ou Ente 
Creditício, mas sim como um Agente Investidor que se sujeita às regras de mercado impostas 
pela CVM. 
195 Disponível em: http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1058/noticias/mais-uma-

caixa-preta. Acesso em: 30 jun. 2015. 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1058/noticias/mais-uma-caixa-preta
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1058/noticias/mais-uma-caixa-preta
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Odebrecht, e a Eldorado Brasil Celulose (R$ 978 milhões) – essa última faz parte 

do grupo JBS. (Figura 41) 

Figura 41 – Principais Investimentos do FII – FGTS (2013)

 
Fonte: FI – FGTS (2013). 

 

Vemos que o FI-FGTS ainda tem R$ 5,5 bilhões aplicados em 

operações compromissadas e uma carteira de ações de empresas não listadas 

em bolsa, no valor de R$ 5,4 bilhões. O maior investimento societário do fundo 

é na Odebrecht TransPort Participações, no valor de aproximadamente R$ 2 

bilhões. O fundo possui, como vimos, 30% do capital da empresa. Além disso, 

podemos constatar neste quadro outros investimentos no estado de 

Pernambuco como os no Cone Suape196, e na Foz Brasil, responsável pelo 

projeto “Cidade Saneada” analisado logo após. 

                                                           
196 Cone S.A. que é uma sociedade por ações de capital fechado, constituída em 6 de abril de 
2010 por meio da contribuição de ativos e projetos anteriores detidos pela antiga acionista e ex-
controladora, Moura Dubeux Engenharia S.A., em desenvolvimento desde 2007, com o objetivo 
de prover infraestrutura e competências logísticas integradas para regiões próximas a polos de 
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Já em 2014, o FI-FGTS tinha R$ 10 bilhões em caixa, mas o comitê 

acrescentou apenas um projeto à sua carteira - um aporte de R$ 630 milhões à 

concessionária de rodovias CCR, que tem como acionistas Andrade Gutierrez, 

Camargo Corrêa e Soares Penido, para a recuperação da Rodovia Presidente 

Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Um terço dos R$ 32 bilhões que 

constituem o patrimônio do fundo está em projetos de empresas agora afetadas 

pela operação Lava-Jato. Entre eles, R$ 2,4 bilhões em títulos de dívida de longo 

prazo da Sete Brasil, além de R$ 534,5 milhões no FIP Sondas, que controla 

95% da empresa. O FI-FGTS também passou a ser alvo de polêmica ao investir 

diretamente na participação acionária de empresas de capital fechado, como o 

grupo Odebrecht, o que tem, isoladamente, mais recursos do fundo197. 

Outro fato que nos chama a atenção é que o FI-FGTS é fonte de 

captação – emprestador - do próprio BNDES — 19% do patrimônio do fundo, ou 

o equivalente a 5,4 bilhões de reais, está aplicado em títulos de dívida do banco. 

Entendemos essas ações como fuga para a frente do capital dentro 

de seu processo de acumulação ampliada, lutando contra suas tendências de 

crises baseadas na evolução da queda da taxa de lucro. Vemos a importância 

que assume o Estado dentro desse processo.  

Hirsch    defende   que o Estado é   um   aparelho   afastado   do   

processo   de   valorização competitiva dos capitais individuais, capaz de criar 

para esses capitais a infraestrutura que eles   não   podem estabelecer   por 

iniciativa   própria, devido   aos   seus   limitados   interesses   de lucro.   Para 

ele, o   processo   de   acumulação   de   capital   e   a mudança   na   base   

tecnológica   de   produção   aí   incorporada, dá   origem   continuamente   a 

barreiras   materiais   à   obtenção   do   lucro. Como vimos com Harvey (2011; 

2013; 2014) e Belluzzo, no texto “A transfiguração crítica”, essas barreiras 

                                                           
investimentos, com foco no nordeste do Brasil, para explorar o potencial logístico e de 
infraestrutura industrial na região do Complexo Portuário e Industrial de Suape, em Pernambuco. 
Esta companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de setembro de 2010 
decidiu pela entrada do Fundo de Investimento do FGTS - FI FGTS no capital social da Cone 
S.A. mediante a subscrição de novas ações correspondentes a aproximadamente 39,75% do 
capital social. 
197 Disponível em: 
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/03/26/internas_economia,56830
1/comite-de-investimentos-do-fi-fgts-volta-a-se-reunir-apos-cinco-meses-parado.shtml. Acesso em: 30 
jun. 2015. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/03/26/internas_economia,568301/comite-de-investimentos-do-fi-fgts-volta-a-se-reunir-apos-cinco-meses-parado.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/03/26/internas_economia,568301/comite-de-investimentos-do-fi-fgts-volta-a-se-reunir-apos-cinco-meses-parado.shtml
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manifestam-se   através   da   crise   e   a   própria crise   torna-se   um   veículo   

necessário   para   o   implemento   real   das   intervenções   do   Estado para 

salvaguardar a produção. (HIRSCH, 1975). 

Nakatani entende que Hirsch com sua análise das contratendências 

à tendência à queda da taxa de lucro e examinando o desenrolar concreto do 

processo de acumulação, da concorrência entre os capitais individuais e da crise. 

Sobre isso, Nakatani afirma 

Assim, a evolução da sociedade capitalista e a necessidade do Estado, 
não podem ser apreendidas, senão pela análise do desenrolar histórico 
das leis fundamentais que regem o funcionamento da sociedade 
capitalista. Este desenrolar contraditório, semeado de crises, não pode 
existir sem contínua "reorganização das condições gerais de 
produção". Hirsch analisa estas condições, ou tenta precisá-las, sob 
três formas; as modificações de forma do capital; a expansão do capital 
sobre o mercado mundial; e a aceleração do progresso técnico e 
científico.  Paradoxalmente, estas condições gerais de reprodução do 
capital, fazem com que os limites à acumulação tornem-se cada vez 
mais próximos. (NAKATANI, 1987, p. 09). 

Sobre as condições gerais de produção apontadas por Hirsch cabe 

tecer um breve comentário. A primeira sobre as modificações de forma do 

capital, já foi discutida neste trabalho por via das interpretações de Braudel 

(1996) e Arrighi (1996) e Harvey (2013; 2014). As mesmas para Hirsch podem 

consistir na monopolização, na modificação das relações de propriedade e de 

direção, e na edificação do sistema de crédito. Os dois últimos se constituem 

muito mais em alavanca à centralização dos capitais sob a forma monopolista, 

pois permitem o desenvolvimento das forças produtivas, além dos limites que 

são colocados pela propriedade privada imediata dos meios de produção, como 

pudemos ver neste trabalho até agora. (NAKATANI, 1987).   

Nesse contexto, podemos relacionar isso com a forma de ação do 

Estado apontada por Oliveira (1988), e temos como exemplo a atuação do 

BNDES e de seu braço corporativo, que é o BNDESPAR somado ao do FII - 

FGTS, que vêm atuando no financiamento de fusões, aquisições, participações 

do Estado no capital de empresas de grandes grupos econômicos nacionais, 

financiamento de compra e venda de empresas por outras empresas maiores de 

vários setores da economia brasileira. O BNDES também vem financiando o 

processo de internacionalização das multinacionais brasileiras. E sobre os 

limites que são colocados pela propriedade privada imediata dos meios de 
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produção temos o processo de acumulação por espoliação ou despossessão 

bem caro às ações do Estado via desapropriações, subsídios, isenções fiscais, 

sendo o pagamento da dívida pública o maior deles. (AUDITORIA DA DÍVIDA 

PÚBLICA, 2013; HARVEY, 2003). 

Assim, temos como Hirsch explica a monopolização funcionando 

como "mecanismo de reorganização da estrutura do capital", que permite um 

desenvolvimento das forças produtivas além da possibilidade das unidades de 

capital não monopolistas, permitindo, também, aos monopólios obterem uma 

taxa de lucro mais elevada. Como vimos na relação entre as chamadas 

“Campeãs Nacionais” ou “Quatro irmãs” - Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, 

Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez, que são as grandes empreiteiras 

responsáveis por grande parte das obras de programas, como o PAC o PIL e as 

obras dos megaeventos esportivos sediados no país. 

Vale ressaltar para o fato de que não é só por via dessas operações 

com fundo público que se dá esse processo de capitalização para a produção de 

capital fixo de larga escala e o mesmo metamorfoseando-se em capital fictício. 

Nas operações de concessionárias como a das rodovias Rota das Bandeiras e 

Rota Atlântico (PE), a Odebrecht obteve parte do financiamento com uma 

emissão de debêntures, que são os títulos privados de dívida das companhias; 

na Arena Itaipava, não foi diferente, como já citado. Reportagem do Estadão 

mostra como a Odebrecht Mobilidade vem usando esses papéis 

O Odebrecht Mobilidade deve recorrer às debêntures de infraestrutura 
para complementar o financiamento de outros projetos de parceria 
público privada (PPP) além da Supervia, disse o diretor da empresa, 
Hugo Assunção, durante painel no InfraInvest, fórum que discute em 
São Paulo o investimento em infraestrutura. A Supervias emitiu R$ 300 
milhões dessas debêntures em dezembro do ano passado. Ele indicou 
que tanto o projeto do VLT do Rio de Janeiro, quanto da linha seis do 
metrô de São Paulo deverão ter debêntures emitidas no futuro. 
Assunção afirmou que, dado o limite de 70% de participação do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no 
financiamento das PPPs, é necessário a emissão de debêntures de 
infraestrutura. "Não dá nem para discutir se precisa ou não, tem de ter, 
faz parte do caso base", comentou. (ESTADÃO, 2015)198. 

                                                           
198 Disponível em: https://br.noticias.yahoo.com/odebrecht-mobilidade-quer-usar-

deb%C3%AAntures-infraestrutura-projetos-ppp-203900641--finance.html. Acesso em: 30 jun. 
2015. 

https://br.noticias.yahoo.com/odebrecht-mobilidade-quer-usar-deb%C3%AAntures-infraestrutura-projetos-ppp-203900641--finance.html
https://br.noticias.yahoo.com/odebrecht-mobilidade-quer-usar-deb%C3%AAntures-infraestrutura-projetos-ppp-203900641--finance.html
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Temos também a Santo Antônio Energia, consórcio liderado por 

Furnas e Odebrecht para construir e operar a hidrelétrica de Santo Antônio, no 

rio Madeira (RO), que fez uma emissão de R$ 420 milhões em debêntures de 

infraestrutura. Observamos que tais papéis possuem isenção fiscal para 

investidores estrangeiros e pessoas físicas, arranjo econômico político-

institucional feito para os mesmos ficarem mais atrativos para investidores de 

toda sorte199.  

As empresas Queiroz Galvão Óleo e Gás SA e Odebrecht Óleo & Gás 

SA emitiram, desde 2010, pelo menos US$ 3,7 bilhões em títulos desse tipo com 

garantias em navios fretados para os produtores de petróleo, incluindo a Petróleo 

Brasileiro SA, a serem pagos com fluxo de caixa (Project Finance). Vê-se aí a 

lógica da locação ante a compra, que permite maior mobilidade ao fluxo do 

capital investido, e o caminho que leva do fixo ao fluxo ou representa as 

modificações de forma do capital. (HIRSCH, 1975). Essa estratégia de locação 

será descrita nas ações da companhia Foz do Atlântico Saneamento S.A. que 

também se valeu das debêntures para captar capital. Em 16 de agosto de 2013, 

a Companhia emitiu 118.482 debêntures no valor nominal unitário de R$ 1 com 

valor total de R$ 118.482 não conversíveis em ações. (FOZ DO ATLÂNTICO 

SANEAMENTO S.A., 2013). 

Soma-se ao fato que, no começo de 2015, o presidente do BNDES 

passa a dar demonstrações da redução da política das “Campeãs Nacionais”, 

depois de sinalizar que é preciso reduzir as despesas com as operações de 

financiamento a juro negativo pelo BNDES. Anuncia que governo vai incentivar 

as grandes empresas a emitirem mais títulos de dívidas - as debêntures - para 

se financiarem no mercado de capitais. Em troca, poderão usufruir de juro 

negativo. 

A ideia é que a medida também abra espaço para as concessões de 

crédito pelo BNDES a pequenas e médias empresas, que geralmente têm 

acesso limitado ao mercado de capitais. Para isso, o BNDES vai oferecer a TJLP 

(Taxa de Juro de Longo Prazo), hoje em 6% ao ano, para as companhias que 

                                                           
199 Disponível em: 
http://www.debentures.com.br/informacoesaomercado/noticias.asp?mostra=10172. Acesso em: 
30 jun. 2015. 

http://www.debentures.com.br/informacoesaomercado/noticias.asp?mostra=10172
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mais emitirem debêntures, sejam comuns ou de infraestrutura200. Isso representa 

sinais claros de avaliação das críticas e erros das políticas anteriormente citadas. 

Podemos observar, nesse movimento, a entrada de players 

financeiros internacionais como o Citi Group Inc. maior coordenador de emissões 

na América Latina, que demonstra querer aproveitar a maior demanda por 

debêntures vinculadas a projetos de energia e infraestrutura. Reportagem da 

revista Exame (24/01/2013) fala sobre esse movimento  

O Citigroup Inc., maior coordenador de emissões na América Latina, 
quer aproveitar a maior demanda por debêntures vinculadas a projetos 
de energia e infraestrutura. Ao mesmo tempo, bancos europeus 
reduzem sua participação no mercado de crédito do País. Desde a 
primeira captação com esse tipo de papel, em outubro de 2010, 
empresas como Queiroz Galvão Óleo e Gás SA e Odebrecht Óleo & 
Gás SA emitiram pelo menos US$ 3,7 bilhões em títulos garantidos por 
navios afretados para os produtores de petróleo, incluindo a Petróleo 
Brasileiro SA, com cupom e principal a serem pagos com fluxo de 
caixa. [...] As necessidades de recursos tendem a crescer com o 
governo brasileiro buscando construir R$ 1 trilhão em rodovias, pontes 
e estádios com a proximidade da Copa do Mundo de 2014 e da 
Olimpíada de 2016 e enquanto a Petrobras está investindo US$ 236 
bilhões em cinco anos para desenvolver as maiores descobertas de 

petróleo nos últimos 10 anos na costa do País. (EXAME, 2013)201. 

Nessa reportagem, chamam- nos a atenção dois fatos. Primeiro, um 

fato que pode ser usado como demonstração de como os processos gerais de 

produção do espaço são instrumentos de processos de formação e resolução de 

crises. Harvey (2003; 2005; 2011), utiliza-se da ideia de ordenação/ajuste 

espaço-temporal que aborda a absorção dos excedentes de capital e trabalho, 

que  são  características  do  processo  de sobreacumulação, em um dado tempo, 

em um sistema territorial. Enquanto o Citigroup passa a se aproveitar da maior 

demanda por debêntures vinculadas a projetos de energia e infraestrutura na 

América Latina e Brasil, ao mesmo tempo, os bancos europeus afetados pela 

crise da dívida soberana – e ainda, de alguma forma, da crise do subprime - 

reduzem sua participação no mercado de crédito do país. 

A outra é desabsolutização do capital fixo transformado em papéis 

representados pelas debêntures. Essas representam essa metamorfose e a 

                                                           
200 Disponível em: 

http://www.dcomercio.com.br/categoria/financas/empresa_que_lancar_mais_debentures_poder
a_tomar_recursos_a_juro_negativo. Acesso em: 30 jun. 2015. 
201 Disponível em: http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/citigroup-aproveita-emissao-de-
debentures-de-infraestrura. Acesso em: 30 jun. 2015. 

http://www.dcomercio.com.br/categoria/financas/empresa_que_lancar_mais_debentures_podera_tomar_recursos_a_juro_negativo
http://www.dcomercio.com.br/categoria/financas/empresa_que_lancar_mais_debentures_podera_tomar_recursos_a_juro_negativo
http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/citigroup-aproveita-emissao-de-debentures-de-infraestrura
http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/citigroup-aproveita-emissao-de-debentures-de-infraestrura
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crescente dívida privada das empresas ligadas ao setor, como também mais 

uma opção na cartela de investimentos dos grandes investidores institucionais e 

seus capitais voláteis e irrestritos. 

 

5.5 Cidade Saneada: mas também endividada? 
 

Pernambuco, entre 2011-2014, mostrou certa dinamicidade em 

lançamentos e “análises” em programa de PPPs. O projeto da parceria público-

privada para a universalização do esgotamento sanitário da Região 

Metropolitana do Recife teve seu contrato assinado em 2013 e diversas 

iniciativas tiveram seus estudos de viabilidade obtidos via PMIs.  

Também é de 2013 o anúncio dado pelo governo federal através da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), 

propondo mais PPPs estaduais para garantir a universalização do saneamento. 

O ministro-chefe da secretaria Moreira Franco apresentou uma proposta de 

estratégia para universalização do saneamento básico, a ser conduzida pelo 

Ministério das Cidades, no âmbito do Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB).  

Para o ministro, a grande novidade seria além da mobilização de 

empresas de saneamento e de governos estaduais, que a estratégia procurasse 

a participação de investidores privados, fundos de pensão e seguradoras. 

Segundo o ministro, são necessários, em valores de hoje, R$ 330 bilhões para 

que os serviços de saneamento básico alcancem todos os brasileiros até 

2030202. Nesse pronunciamento, o mesmo sugere o uso dos contratos de 

parceria público-privada (PPP) como veículos para que os investimentos sejam 

realizados de modo a permitir a universalização do saneamento básico. (Figura 

42). 

 

                                                           
202 Disponível em: http://www.sae.gov.br/imprensa/banco-de-audios/moreira-franco-apresenta-
estrategia-para-universalizacao-do-saneamento-basico-2/. Acesso em: 27 jun. 2015. 

http://www.sae.gov.br/imprensa/banco-de-audios/moreira-franco-apresenta-estrategia-para-universalizacao-do-saneamento-basico-2/
http://www.sae.gov.br/imprensa/banco-de-audios/moreira-franco-apresenta-estrategia-para-universalizacao-do-saneamento-basico-2/
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Figura 42 – Investimento Necessário para a Universalização do Saneamento Básico 
no Brasil - 2012

 
Fonte: SAE (2012). 
 

Começamos por este anúncio para demonstrar a imbricação atual que 

existe entre o fornecimento de serviços essenciais como saneamento (Lei 

11.445/2007)203, educação, saúde e o seu financiamento via crédito público e 

mercado de capitais, isso sendo viabilizado pelo próprio Estado. Para que se 

tenha uma ideia do potencial produtivo que alguns agentes do mercado da 

construção têm em mira com essa mercantilização do saneamento, dados da 

SAE mostram que, em 2013, 36 milhões de pessoas não têm acesso à rede de 

água, os que não têm esgoto tratado somam 141 milhões – incluindo a 

população sem rede de esgoto e os que têm coleta, mas não dispõem de 

tratamento.  

                                                           
203 Lei 11.445/2007 “A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de 

saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, 
é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, de 
seus regulamentos e das legislações estaduais”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm. Acesso em 28 jun. 
2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm
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Figura 43 – Situação do Saneamento no Brasil – 2012

 
Fonte: SAE (2012). 

 

Atualmente, no país, operam 26 Companhias Estaduais de 

Saneamento (CESBs). Catorze delas tiveram, no total, déficit financeiro de R$ 1 

bilhão em 2010. Em conjunto, as CESBs atendem a 74% da população em área 

urbana, totalizando 118 milhões de habitantes, um incrível mercado potencial 

para os agentes produtores do espaço ligados à construção pesada como a 

Odebrecht e seu braço no saneamento a Odebrecht Ambiental (Foz Brasil). 

Acrescente-se que essa proposta estratégica foi coordenada na SAE 

com a colaboração da Caixa Econômica Federal e da Associação Brasileira das 

Indústrias de Base (ABDIB) e que prevê a celebração de convênios entre a União 

e os entes federados interessados na proposta. Mas coloca condições que o 

estado de Pernambuco possuía à época: possuir uma estatal estadual 

responsável pelos serviços de saneamento com contratos de concessão 

celebrados com os titulares dos serviços e compatíveis com os investimentos 

necessários à universalização – leia-se ser uma grande empresa, e o estado 

possuir um programa de PPP já institucionalizado, com Comitê Gestor 

constituído, coisa que, como vimos, Pernambuco foi um dos primeiros estados a 

consolidar tal instituição em 2006. 

Em seguida às condições colocadas, há a relação que gostaríamos 

de apontar, que é a que diz que os projetos de PPP serão estruturados via 
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Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), e as futuras licitações de 

PPPs seriam geridas pela empresa estadual de saneamento, e as licitantes 

vencedoras constituiriam sociedades de propósito específico (SPEs) que 

contariam com participação acionária do FI-FGTS. Assim, nasce o megaprojeto 

Cidade Saneada em Pernambuco e outros pelo país a fora. Em 2012, o 

Ministério das Cidades já havia regulamentado os procedimentos e as 

disposições sobre a obtenção de financiamento, por intermédio de recursos do 

FGTS, para concessionárias de saneamento básico204. 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB) teve a sua 

aprovação publicada no Diário Oficial da União no dia 6 de dezembro de 2013. 

Pela Portaria Interministerial nº 571, tendo em seu texto como objetivo central do 

plano o de traçar um quadro realista do acesso da população ao saneamento 

básico e, com isso, promover a universalização do acesso aos serviços até o 

ano de 2033205 e também com objetivos ligados aos princípios básicos de uma 

governança corporativa: melhorar a gestão e a governança das prestadoras de 

serviço; aumentar a eficiência na alocação dos investimentos e promover a 

sustentabilidade econômico-financeira das prestadoras de serviço. Na figura a 

seguir temos as principais empresas privadas do setor de saneamento até 2012. 

(Figura 44). 

                                                           
204 Disponível em: http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/minist%C3%A9rio-das-cidades-

publica-regras-sobre-financiamento-para-concession%C3%A1rias-de-saneamento. Acesso em: 
27 jun. 2015. 
205 Disponível em: http://www.sae.gov.br/imprensa/noticia/materias/publicada-aprovacao-do-
plano-nacional-de-saneamento-basico-pnsb-no-diario-oficial-da-uniao-desta-sexta-feira/. 
Acesso em: 28 jun. 2015. 

http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/minist%C3%A9rio-das-cidades-publica-regras-sobre-financiamento-para-concession%C3%A1rias-de-saneamento
http://www.pppbrasil.com.br/portal/content/minist%C3%A9rio-das-cidades-publica-regras-sobre-financiamento-para-concession%C3%A1rias-de-saneamento
http://www.sae.gov.br/imprensa/noticia/materias/publicada-aprovacao-do-plano-nacional-de-saneamento-basico-pnsb-no-diario-oficial-da-uniao-desta-sexta-feira/
http://www.sae.gov.br/imprensa/noticia/materias/publicada-aprovacao-do-plano-nacional-de-saneamento-basico-pnsb-no-diario-oficial-da-uniao-desta-sexta-feira/


   375 
  

Figura 44- Principais empresas privadas no setor de saneamento – 2012

 

Fonte: Xavier (2012)  

 

Destacamos que uma série de inovações para linhas e modelos de 

financiamento do setor foram desenvolvidos, tais  como contratos de locação de 

ativos (fixo – fluxo), os programas do FGTS para investir no setor via FI-FGTS, 

os próprios recursos do PAC206, a viabilização do investimento nas Companhias 

estaduais de saneamento (algo bem presente na Sabesp207), parcerias entre 

companhias estatais e privadas para investimentos em novos projetos e os 

mecanismos de gestão consorciada.  

Podemos constatar e tentar realizar uma economia política dos 

serviços públicos de saneamento, o que não deixa de ser instigante pela liquidez 

dupla do objeto. A água é um bem territorial de fluidez inserida em um complexo 

                                                           
206 A edição da Portaria 280, pelo Ministério das Cidades, alterando o Manual de Instruções para 

Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades (tendo acrescido o 
item 19.4-A ao documento), permite a utilização dos recursos do PAC 2 para pagamento de 
agentes privados (Odebrecht Ambiental no nosso caso), no âmbito de contratos de concessão 
firmados sob as leis de concessão comum (Lei nº 8.987/95) e de Parcerias Público-Privadas (Lei 
nº 11.079/04). 
207 A Sabesp é uma empresa de economia mista responsável pelo fornecimento de água, coleta 

e tratamento de esgotos de 364 municípios do Estado de São Paulo. É considerada uma das 
maiores empresas de saneamento do mundo em população atendida. Em parceria com 
empresas privadas, a Companhia também atua em outros quatro municípios, Mogi-Mirim, 
Castilho, Andradina e Mairinque, além de realizar serviços de consultoria, no Panamá e em 
Honduras, e parcerias com as concessionárias estaduais de saneamento dos Estados de 
Alagoas e Espírito Santo. 
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arranjo econômico e político-institucional que facilita sua transformação em 

mercadoria e monopólio privado. Existe, assim, um apoio do Estado via as PPPs, 

em que esse arca com parcela substancial do investimento e custos de 

operação, viabilizando aos participantes privados um retorno lucrativo.  

Com isso, tem-se em mente uma problemática que seria a tendência 

em países em desenvolvimento: a mercantilização dos serviços de saneamento 

em decorrência da pressão de políticas neoliberais. Essa pressão pode vir a 

inviabilizar o atendimento de uma boa parcela da população, geralmente a mais 

pobre, pois tem a lógica de recuperar plenamente os custos de investimentos. E 

o que dizer dos seus efeitos sobre a população da RMR?  

Não faz muito tempo, na década de 90 do último século - no período 

neoliberal, tivemos a criação de várias leis que seguiam de forma mais expressa 

a caminho de uma privatização de vários setores econômicos, inclusive o de 

saneamento. Tivemos a criação da Lei 8. 987 de 13/02/95, a Lei das 

Concessões, que estabeleceu normas para a participação da iniciativa privada 

nos projetos de infraestrutura e na prestação de serviços de utilidade pública, 

logo depois a Lei 9.433 de 8/01/97, que criou o sistema nacional de 

gerenciamento de recursos hídricos por bacias hidrográficas e definiu os direitos 

de outorga pela utilização da água em bruto, e foi decretado também o Decreto 

3.692 de 19/12/2000, que criou a ANA – Agência Nacional de Águas. 

Voltando-se para a metrópole do Recife, essa possuía até 2012 

apenas 30% das residências com saneamento básico, segundo dados da 

Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), que desenhou e 

articulou uma parceria público-privada (PPP), para elevar esse índice de 

cobertura de 30 para 90%, no prazo de 12 anos.  

Um fato que nos chama a atenção é o pioneirismo de Recife no 

questão do saneamento. Pois apesar de a política de Parcerias Público-Privadas 

no saneamento básico ser recente, a concessão dos serviços de esgotamento 

já existiu no Recife. Em 1838, o município assinou contrato de 35 anos com a 

Companhia Beberibe para fornecimento de água e com a Recife Drainage, para 

coleta de esgoto. Todavia, com o crescimento da população da capital, que 

passou de 20 mil pessoas, em meados do século 19, para cerca de 100 mil 
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habitantes, no início do século 20, os serviços de água e esgoto acabaram sendo 

reestatizados, uma vez que as empresas não suportaram a nova demanda. 

E a partir de 1909, o higienista Francisco Saturnino de Brito, patrono 

do saneamento no Brasil, assumiu a tarefa de ampliar a coleta de esgotos na 

capital pernambucana. Saneou 11,8 quilômetros quadrados, quase todo o Recife 

da época. Segundo levantamento do Jornal do Commercio de Recife, o plano de 

Saturnino foi o último grande investimento no setor na capital pernambucana. Ao 

longo dos anos, o fornecimento de água foi ampliado, chegando a 95% da 

população, mas o saneamento caiu, especialmente quando o Recife se tornou 

metropolitano, na década de 1970. 

Passemos então para uma rápida análise da Companhia 

Pernambucana de Saneamento (Compesa), que é uma sociedade anônima de 

economia mista, com fins de utilidade pública, vinculada ao Governo do estado 

de Pernambuco por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sendo 

uma organização dotada de personalidade jurídica de direito privado e tendo o 

estado como seu maior acionista, com 44 anos de existência. Com faturamento 

de R$ 1,02 bi (2012) e com 3.600 empregados. (Figura 45) 

Figura 45 – Evolução do Investimentos em Saneamento – COMPESA (R$ Milhões)
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Fonte: Compesa (2013). 

 

Esta, segundo reportagem da revista Algomais de 2012, juntamente 

com a Arena Pernambuco e Suape seriam as showroom do governo do estado 

de Pernambuco por seu alto desempenho. A reportagem diz que a Compesa 

havia virado o maior exemplo de upgrade de uma estatal do setor de saneamento 

no país, pois  

Quando em 1996, Pernambuco vendeu sua companhia de energia, boa 
parte do dinheiro foi para pagar a conta de eletricidade que a 
companhia de água e saneamento tinha com ela. Este ano, a mesma 
Compesa projeta faturar R$ 1 bilhão. [...] Com mais 5 m³/seg de água 
que passou a produzir para venda a seus clientes, a Compesa virou 
objeto de cobiça de investidores. Foi preciso uma enorme costura para 
resolver a pendenga e abrir caminho para investir R$ 400 milhões na 
construção do sistema produtor. Deu certo, agora não só a Caixa mas 
o BNDES oferece dinheiro à empresa para novos projetos. 
(ALGOMAIS, 2012). 

Esse dinamismo faz parte de uma exigência de mercado, que 

representa os princípios do modelo de gestão corporativa, que têm entre suas 

principais prioridades aumentar a geração de caixa e a arrecadação208, como 

podemos ver no mapa estratégico da companhia. (Figura 46). 

                                                           
208 Disponível em: http://www.compesa.com.br/institucional/identidadeorganizacional. Acesso 

em: 28 jun. 2015. 

http://www.compesa.com.br/institucional/identidadeorganizacional
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Figura 46 – Objetivos Estratégicos Compesa

 
Fonte: Compesa (site: http://www.compesa.com.br/institucional/identidadeorganizacional) – 
2015. 

 

Logo, o novo passo da Compesa foi organizar um megaprojeto de 

saneamento via uma PPP estimada em 2012 em R$ 4,3 bilhões, isso de acordo 

com o as premissas do Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB). A 

primeira proposta de viabilizar uma PPP veio com o grupo Camargo Correa para 

a construção do novo sistema de saneamento na RMR. Mas, depois de muita 

negociação, não se concretizou. O modelo começou a ser pensado em 2007, 

com assinatura da ordem de serviço em julho de 2013 com a Odebrecht 

Ambiental. 

A PPP do Saneamento executada pela Compesa em parceria com a 

Odebrecht Ambiental (Foz) está em ação desde julho de 2013. A empresa foi 

escolhida por meio de licitação para ampliar, manter e operar o sistema de 

esgoto da RMR e de Goiana por 35 anos (Figura 47). O investimento total para 

http://www.compesa.com.br/institucional/identidadeorganizacional
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esse período é de R$ 4,5 bilhões, sendo R$ 3,5 bilhões de responsabilidade do 

parceiro privado e R$ 1 bilhão do Poder Público. Ao todo, 3,7 milhões de pessoas 

devem ser beneficiadas. Em 23 de julho de 2013, a Companhia iniciou as 

operações dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, incluindo serviços 

complementares na Região Metropolitana do Recife e no município de Goiana, 

na zona da Mata Norte do Estado. 

Figura 47 – Organograma da Estrutura de Contrato do Projeto Cidade Saneada

 

Fonte: Compesa (site: http://www.compesa.com.br/institucional/identidadeorganizacional) – 
2015.  

 
No seu primeiro ano, o Programa Cidade Saneada alcançou a marca 

de cerca de R$ 115 milhões investidos. Para o segundo ano, o valor previsto é 

de R$ 230 milhões (privado) e R$ 198 milhões (público), totalizando R$ 428 

milhões. Os resultados positivos também foram compartilhados pelo presidente 

da Odebrecht Ambiental, Pedro Leão. Segundo ele, os números indicam que a 

parceria está sendo exitosa, lembrando que, agora, serão iniciadas, já a partir 

deste ano, as obras de implantação dos sistemas de esgoto em Goiana (Centro 
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e Pontas de Pedra), São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho, Prazeres 

(Jaboatão dos Guararapes) e Jardim São Paulo (Recife)209. 

Como o Programa Saneamento para Todos – SPE do FGTS, busca, 

segundo sua apresentação, promover a melhoria das condições de saúde e da 

qualidade de vida da população por meio da redução dos déficits nos serviços 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário, utilizando operações 

estruturadas de financiamento de empreendimentos. Essas se dão via 

Sociedades de Propósito Específico - SPE, constituídas especificamente para a 

realização da operação estruturada, sendo a participação de recursos de FGTS 

no empreendimento de até 80% dos recursos necessários ao investimento (Taxa 

de juros de 6,0% ao ano). Os critérios e as condições para o enquadramento, 

hierarquização e seleção de operações de crédito a serem contratadas pelos 

agentes financeiros são definidas pelo Ministério das Cidades na condição de 

Gestor das Aplicações do FGTS210. (Figura 48). 

Figura 48 – Modelo de PPP Execução de Obra Pública (Caixa Econômica)

 
Fonte: Caixa Econômica Federal  

 

                                                           
209 Disponível em: http://www.compesa.com.br/noticias/programa-cidade-saneada-o-maior-do-

pais-completa-um-ano-de-operacao. Acesso em: 28 jun. 2015. 
210 Disponível em: http://www.fgts.gov.br/programa_saneamentotodos.asp. Acesso em: 28 jun. 
2015. 

http://www.compesa.com.br/noticias/programa-cidade-saneada-o-maior-do-pais-completa-um-ano-de-operacao
http://www.compesa.com.br/noticias/programa-cidade-saneada-o-maior-do-pais-completa-um-ano-de-operacao
http://www.fgts.gov.br/programa_saneamentotodos.asp
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No primeiro mandato de Dilma (2010-2014), alguns fatores ajudaram 

a um maior desenvolvimento de empréstimos na área de grandes projetos, com 

destaque para os de saneamento. Como a redução das taxas de juros e do 

prêmio pago pela dívida pública, aliada à estabilidade regulatória, gerou no 

mercado demanda por investimentos com fluxos de caixa de longo prazo, como 

os de saneamento. Isso abriu possibilidades para algumas inovações 

financeiras, já citadas aqui, serem usadas no financiamento de 

empreendimentos de saneamento via: emissão de debêntures; emissão de 

notas promissórias; Fundos de Investimento Imobiliário – FIIs e de Fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios – FIDCs211, debêntures e Certificados de 

Recebíveis Imobiliários – CRIs. 

Para realizar esse megaempreendimento, a CAIXA fechou acordo, 

em maio 2014, com a empresa Foz do Atlântico Saneamento S.A. uma 

sociedade com propósito específico (SPE), formada pelas empresas Odebrecht 

Ambiental S.A e Lidermac Construções e Equipamentos LTDA., para financiar 

uma parte deste ambicioso projeto de saneamento básico do país, em 

Pernambuco, orçado em R$ 4,5 bilhões.  O projeto é considerado o maior projeto 

de saneamento do país. Com empréstimo aprovado de R$ 700 milhões está 

entre os maiores já concedidos pelo banco neste segmento.  

Mais um vez, temos a criação de uma nova companhia (SPE), que 

possui ligações com FII-FGTS, como é o caso da Foz, que é parte integrante da 

Organização Odebrecht, controlada pela Odebrecht Ambiental S.A. (FOZ DO 

ATLANTICO SANEAMENTO S.A, 2014). (Quadro 07) 

                                                           
211 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (Fidic) – É um produto que pode ser utilizado 

para o saneamento, porém seu custo financeiro terá que obrigatoriamente acompanhar as taxas 
de remuneração do mercado, o que não se mostra adequado para projetos que são remunerados 
via tarifas públicas. Pode ser um bom mecanismo a ser utilizado para projetos de prazos curtos. 
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Quadro 7 – Estrutura Detalhada do Projeto Cidade Saneada

 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados levantados em relatórios das empresas em imprensa. 

 

A Foz do Atlântico Saneamento S.A. foi constituída sob a razão social 

Foz Pernambuco Participações S.A. em 22 de outubro de 2012. A mesma possui 

sede na capital do Estado de Pernambuco, e no seu contrato mostra como seu 

objetivo, exclusivamente, a exploração e operação dos serviços de coleta e 

tratamento de esgoto, incluindo serviços complementares, na Região 

Metropolitana do Recife e no município de Goiana, na zona da Mata Norte do 

Estado. A seguir, temos o organograma com a estrutura financeira da empresa. 

(Figura 49). 
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Figura 49 – Organograma com a Estrutura Financeira do Programa Cidade Saneada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Acontece que, dentro do nosso método, analisamos a relação 

dialética entre forma e conteúdo, sendo que a forma PPP de saneamento já está 

há algum tempo no mercado dos grandes negócios da infraestrutura urbana do 

país, com experiências concretas de seu desenvolvimento. Isso faz com que 

possamos inferir algumas considerações sobre alguns fatos que cercam tais 

arranjos político-institucionais. Como é o caso dos problemas concretos já 

ocorridos com tal instituto.  

Em 11 de novembro de 2014, a Comissão de Fiscalização Financeira 

e Controle da Câmara dos Deputados aprovou relatório que autoriza o Tribunal 

de Contas da União (TCU) a realizar auditoria nos recursos federais aplicados 

em parceiras público-privadas (PPPs) para saneamento e abastecimento de 

água. O motivo foi o de que alguns contratos celebrados entre o governo e 

empresas estabelecem, contra a lei, o gerenciamento pelas empresas privadas 

de repasses feitos pelo governo para investimentos em ampliação das redes, 

ocorrendo, assim, um desvio de finalidade, pois a Lei 11.445/07 proíbe a 

destinação dos investimentos públicos para o caixa do parceiro privado. Isso 

ocorrendo, atesta o gerenciamento de verba pública por ente privado 
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diretamente, um caso típico de patrimonialismo, onde as esferas se 

interpenetram212. (AGÊNCIA CÂMARA NOTÍCIAS, 2014). 

Alguns pontos das criações das PPPs não ficam claros nos seus 

contratos e para o próprio ente do Estado, como o fato apontado pelo Tribunal 

de Contas do Estado de Pernambuco sobre a verificação da viabilidade 

econômica da Compesa, após a perda da maior parte da sua receita com 

saneamento, durante 35 anos, um fato concreto a que pouco se dá 

importância213. Pois a Compesa continua após a PPP responsável pela gestão 

e manutenção dos sistemas de abastecimento de água dos 15 municípios, objeto 

da parceria, bem como dos sistemas de abastecimento de água e do 

esgotamento sanitário dos demais municípios do Estado, e isso com um margem 

de manobra bem inferior quanto ao seu faturamento, que com a PPP, passa a 

ser dividido como vimos com o ente privado. 

Soma-se a isso a luta empreendida na época da assinatura do 

contrato da PPP por entidades como a Federação Regional dos Urbanitários do 

Nordeste – FNU e do Sindurb – PE contra o projeto de Parceria Público-Privada 

(PPP) do esgotamento sanitário da Região Metropolitana do Recife e o município 

de Goiana. Foram essas entidades que denunciaram ao TCE – PE as 

irregularidades do contrato, apontando as falhas e os perigos do mesmo, que 

podemos resumir nos seguintes pontos: a) prejuízos ao patrimônio público 

(falência da COMPESA); b) a inadimplência será arcada pela empresa; c) a 

Companhia continuará responsável pela execução de obra; d) a empresa 

privada nunca receberá mensalmente qualquer valor abaixo de 85% do valor 

previsto no estudo de viabilidade da PPP, ficando a contrapartida da 

complementação do lucro para o estado;  e) a COMPESA perderá a receita do 

esgoto da Região Metropolitana e Goiana; f) o projeto exclui diversas regiões de 

difícil acesso; g) Aumento de tarifas214.  

                                                           
212 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-

PUBLICA/477649-COMISSAO-AUTORIZA-AUDITORIA-EM-PPPS-DE-SANEAMENTO-E-
ABASTECIMENTO-DE-AGUA.html. Acesso em: 04 jul. 2015. 
213 Disponível em: http://www4.tce.pe.gov.br/internet/index.php/2013-05-30-15-40-36/2013-06-

11-11-04-23/codigo-de-etica/50-noticias/2012/novembro/760-tce-realiza-analise-do-edital-da-
ppp-do-saneamento-da-compesa. Acesso em: 04 jul. 2015. 
214 Disponível em: http://www.urbanitarios-pe.org.br/Index/bol%20compesa%2022.11.12.pdf. 

Acesso em: 04 jul. 2015. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/477649-COMISSAO-AUTORIZA-AUDITORIA-EM-PPPS-DE-SANEAMENTO-E-ABASTECIMENTO-DE-AGUA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/477649-COMISSAO-AUTORIZA-AUDITORIA-EM-PPPS-DE-SANEAMENTO-E-ABASTECIMENTO-DE-AGUA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/477649-COMISSAO-AUTORIZA-AUDITORIA-EM-PPPS-DE-SANEAMENTO-E-ABASTECIMENTO-DE-AGUA.html
http://www4.tce.pe.gov.br/internet/index.php/2013-05-30-15-40-36/2013-06-11-11-04-23/codigo-de-etica/50-noticias/2012/novembro/760-tce-realiza-analise-do-edital-da-ppp-do-saneamento-da-compesa
http://www4.tce.pe.gov.br/internet/index.php/2013-05-30-15-40-36/2013-06-11-11-04-23/codigo-de-etica/50-noticias/2012/novembro/760-tce-realiza-analise-do-edital-da-ppp-do-saneamento-da-compesa
http://www4.tce.pe.gov.br/internet/index.php/2013-05-30-15-40-36/2013-06-11-11-04-23/codigo-de-etica/50-noticias/2012/novembro/760-tce-realiza-analise-do-edital-da-ppp-do-saneamento-da-compesa
http://www.urbanitarios-pe.org.br/Index/bol%20compesa%2022.11.12.pdf
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Em 03 de fevereiro de 2013, uma matéria do Jornal do Commercio 

com título “A guerra fria em torno da PPP da Compesa” dizia  

A Parceria Público Privada do Saneamento, a PPP da Compesa, tem 
sido objeto de uma queda de braço silenciosa, travada nos bastidores, 
entre o governo Eduardo Campos (PSB) e o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE). O tribunal apontou uma série de irregularidades no 
negócio, que envolve mais de R$ 16 bilhões para 35 anos de PPP, já 
alertou que a melhor saída seria abortar o atual projeto e refazer o 
edital, mas a versão é rebatida com veemência pela gestão socialista. 
A reportagem teve acesso a trechos de um relatório preliminar do 
tribunal que indica 12 vícios na contratação da PPP. Nos dois principais 
pontos, os auditores alertam para um sobrepreço de R$ 5,1 bilhões e 
a possibilidade de sucateamento futuro da Compesa. [...]Segundo o 
relatório do TCE, há “irregularidades relacionadas à economicidade” 
que se forem consertadas pelo governo, a operação cairia de R$ 16,6 
bilhões para R$ 11,5 bilhões, e que não ficou demonstrado a garantia 
do equilíbrio-financeiro da Compesa após a concessão do 
esgotamento sanitário – a parte lucrativa do negócio – ao futuro 
parceiro privado por 35 anos. 

O futuro “sócio” da companhia tomaria cerca de 90% dessa 
arrecadação, assumindo o ônus de investimento para universalizar o 
esgotamento sanitário na Região Metropolitana e Goiana. (JORNAL 
DO COMMERCIO, 2013). 

Chama-se a atenção para o fato de que a preocupação dos servidores 

e do TCE não é ilegítima, pois outros casos de PPPs de saneamento estão 

levantando polêmicas e problemas sérios para gestão de entes federados, como 

o caso da PPP de saneamento da cidade fluminense de Rio das Ostras. 

Segundo jornal carioca “Anunciada com pompa e circunstância” em 2007, a 

Parceria Público-Privada (PPP) entre a Prefeitura de Rio das Ostras e a 

Odebrecht Ambiental, para obras de saneamento básico, não vingou com a crise 

do petróleo que abriu um rombo no orçamento da cidade. Município e empreiteira 

travam uma batalha judicial em torno do valor do contrato, que hoje já 

compromete mais de 80% dos recursos dos royalties, em queda livre nos três 

últimos meses. Na reportagem, o prefeito da cidade alerta  

O prefeito Alcebíades Sabino (PSC) diz que os termos da PPP põem 
em risco o equilíbrio financeiro do município. “Estamos fazendo de tudo 
para honrar o pagamento dos nossos servidores e os compromissos 
com os fornecedores. Só nos últimos dois anos, já pagamos mais de 
R$ 200 milhões à Odebrecht e, pelos termos da PPP, permanecemos 
com uma dívida de R$ 1,7 bilhão, em parcelas que seguem até 2024”, 
criticou. (O DIA ESTADO, 2015)215. 

                                                           
215 Disponível em: http://odia.ig.com.br/odiaestado/2015-04-03/prefeitura-de-rio-das-ostras-

trava-batalha-com-a-odebrecht.html. Acesso em: 04 jul. 2015. 

http://odia.ig.com.br/odiaestado/2015-04-03/prefeitura-de-rio-das-ostras-trava-batalha-com-a-odebrecht.html
http://odia.ig.com.br/odiaestado/2015-04-03/prefeitura-de-rio-das-ostras-trava-batalha-com-a-odebrecht.html


   387 
  

A atual gestão da Prefeitura, ao assumir o mandato, anunciou a 

constituição de uma comissão especial de análise e auditoria do contrato de 

PPP, assim como determinou a suspensão dos pagamentos à concessionária. 

Em março de 2015, a prefeitura de Rio das Ostras obteve uma vitória significativa 

na justiça contra a Odebrecht Ambiental. O Município conseguiu validar a lei que 

garante 85% dos royalties para atendimento à população, o que não estava 

ocorrendo por conta do contrato com a Odebrecht que interceptava a quase todo 

esse recurso. O juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rio das Ostras, Rodrigo 

Leal, deferiu na segunda-feira, dia 16, favoravelmente ao município, o pedido de 

Reconsideração formatado pela Procuradoria Geral do Município, revogando a 

liminar concedida à Odebrecht que suspendia os efeitos da Lei Municipal nº 

1890/2015216.  

A Lei, publicada no Jornal Oficial nº 728, estipula em até 15% do 

montante líquido dos repasses de royalties e participações especiais o limite para 

comprometimento das receitas municipais. Assim, podemos perceber o risco 

inerente a esses instrumentos ligados a PPPs; apontamos aqui desde os casos 

em países centrais como a Alemanha a cidades brasileiras com o intuito de 

mostrar o processo de privatização e acumulação de capital via despossessão 

por trás destes institutos ou arranjos político-institucionais.  

Continuando nossa análise quanto à financeirização atrelada ao uso 

de concessões e PPPs, atualmente, tem-se um crescimento maior desde o ano 

de 2009 – ano da grande crise – de investimentos em capital fixo no Brasil. 

Próximo a este ano foram criados vários arranjos econômicos político-

institucionais, como já apontamos, que facilitariam a transição dos capitais de 

setores do circuito primário para o circuito secundário e terciário da economia 

(HARVEY, 2003; 2011; 2012). No tocante ao saneamento e aos capitais 

necessários para o seu financiamento, temos como exemplo, em 2009, a 

resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(Resolução nº 591, de 24 de março de 2009)217, que autorizava a aquisição de 

                                                           
216 Disponível em: http://www.rjnewsonline.com.br/cidades/caso-ppp-rio-das-ostras-vence-

odebrecht-na-justica/. Acesso em: 04 jul. 2015. 
217 Disponível em: 

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BFD7227A90208/r_20090324_591.pd
f. Acesso em: 28 jun. 2015. 

http://www.rjnewsonline.com.br/cidades/caso-ppp-rio-das-ostras-vence-odebrecht-na-justica/
http://www.rjnewsonline.com.br/cidades/caso-ppp-rio-das-ostras-vence-odebrecht-na-justica/
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BFD7227A90208/r_20090324_591.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BFD7227A90208/r_20090324_591.pdf
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cotas de Fundos de Investimento Imobiliário – FIIs e de Fundos de Investimento 

em Direitos Creditórios – FIDCs, debêntures e Certificados de Recebíveis 

Imobiliários – CRIs, que possuam lastro em operações do setor de saneamento 

e infraestrutura urbana, lançadas por empresas públicas ou privadas: SPEs ou 

entidades afins. 

Agentes Financeiros atuarão na estruturação dos Fundos e papéis 

para seu lançamento no mercado e posterior aquisição pelo FGTS. Na aplicação 

dos recursos, está prevista destinação mínima de 60% para atendimento à 

população residente em áreas carentes (áreas com deficiência em serviços de 

saneamento, com população residente formada por famílias com renda mensal 

situada nos limites previstos para atendimento pelo FGTS). Também poderão 

ser objeto de inversões os projetos vinculados ao reuso de água para fins 

industriais e a área de resíduos originados pelo comércio e pelas indústrias. 

Nesse mesmo ano, foi autorizada a constituição de um fundo para capitalização 

e modernização de Companhias de Saneamento. 

Recentemente, o Ministério das Cidades publicou a Portaria nº 481, 

de 25 de setembro de 2012, que estabelece os requisitos mínimos e os 

procedimentos de aprovação dos projetos de investimento considerados 

prioritários em infraestrutura na área de saneamento básico e também as formas 

de acompanhamento de sua implementação. Essa regulamenta o art. 2º da Lei 

nº 12.431/2011 e o Decreto nº 7.603/2011218, que estabelecem o tratamento 

tributário diferenciado para as debêntures emitidas por Sociedade de Propósito 

Específico (SPE) constituídas para implementar projetos de investimento 

prioritários em infraestrutura. 

Dentro de uma PPP de saneamento, há uma operação estruturada 

por meio da qual o parceiro privado se responsabiliza pelo financiamento e 

construção do empreendimento a ser operado pelo parceiro público (sistema de 

locação). No quesito locação dos ativos da companhia, temos o que acreditamos 

ser, neste estudo, o processo de transição de um ativo fixo para um ativo 

financeiro, a metamorfose do capital (BELLUZZO, 2013). Vejamos como se 

                                                           
218 Disponível em: http://www.cidades.gov.br/index.php/saneamento/financiamentos/98-
secretaria-nacional-de-saneamento/financiamento/1418-debentures-em-infraestrutura-de-
saneamento-projeto-de-investimento-prioritario. Acesso em: 28 jun. 2015. 

http://www.cidades.gov.br/index.php/saneamento/financiamentos/98-secretaria-nacional-de-saneamento/financiamento/1418-debentures-em-infraestrutura-de-saneamento-projeto-de-investimento-prioritario
http://www.cidades.gov.br/index.php/saneamento/financiamentos/98-secretaria-nacional-de-saneamento/financiamento/1418-debentures-em-infraestrutura-de-saneamento-projeto-de-investimento-prioritario
http://www.cidades.gov.br/index.php/saneamento/financiamentos/98-secretaria-nacional-de-saneamento/financiamento/1418-debentures-em-infraestrutura-de-saneamento-projeto-de-investimento-prioritario
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processa essa transição de acordo com gráfico da operação da própria Caixa 

Econômica Federal na figura abaixo. (Figura 50).  

Figura 50 – Operação Estruturada – Aluguel de Ativos (Fixo ao Fluxo)

 
Fonte: site da Caixa Econômica Federal 

 

Temos a exemplificação de como são formados tais arranjos 

econômicos e político-institucionais que facilitam a mobilidade do capital e seu 

processo de idas e vindas entre sua forma fixa e sua forma fluída de capital 

portador de juros. 

Acontece que esse estratagema não é novo, e Harvey fala de arranjo 

próximo a esse feito na década de 90 do século XX, na Alemanha e de suas 

consequências. O mesmo diz que, como muitos outros municípios em todo o 

mundo, Berlim teve problemas de financiamento do sistema de transporte 

público durante a década de 1990. O governo central, cada vez mais neoliberal, 

estava relutante em ajudar, algo bem próximo de nossa realidade nesse período. 

Daí, surge uma solução segundo Harvey  

Consultores financeiros chegaram a uma maneira esperta de ajudar: 
alugar os equipamentos de transporte a longo prazo para investidores 
nos Estados Unidos e, em seguida, aluga-los de volta. Os investidores 
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nos Estados Unidos, que receberam créditos de imposto sobre a 
depreciação do investimento estrangeiro, compartilharam sua redução 
de impostos com a autoridade de trânsito de Berlim (que recebeu cerca 
de 90 milhões de dólares no fim dos anos 1990). De fato, os 
contribuintes dos EUA subsidiaram os governos municipais alemães, 
muitos dos quais fecharam acordos semelhantes em todas as áreas, 
desde o abastecimento de água e esgoto a centros de convenções. 
Quando as autoridades fiscais dos EUA se deram conta do embuste, 

moveram‑se para fechar a brecha depois de 2004. (HARVEY, 2011, p. 

119). 

Esses contratos até hoje permaneceram em vigor. O contrato 

especificava que o valor dos bens arrendados tinha de ser reconhecido por uma 

seguradora altamente cotada, no caso do Cidade Saneada essa empresa é o 

Banco Itaú BBA S.A.  

Berlim acabou sendo convencida pelo banco de investimentos JP 

Morgan – dos EUA - a colocar como garantia uma obrigação de dívida 

colateralizada (ODC), apoiada por muitas instituições financeiras de crédito 

consideradas altamente dignas, incluindo Lehman Brothers, AIG e bancos 

islandeses, que depois, foram tidas como principais envolvidas na crises do 

subprime. Harvey assevera o desfecho dessa maneira esperta de resolver o 

problema 

Quando todas essas instituições colapsaram em setembro 2008 e a 
ODC se tornou tóxica, Berlim teve de ou encontrar outra seguradora 
altamente cotada (então impossível) ou depositar seu próprio dinheiro 
como garantia. Era responsável por 200 milhões de dólares ou mais. 
Muitos outros municípios alemães se encontraram na mesma situação 
(Leipzig estava particularmente em crise porque tinha alugado quase 
tudo o que tinha). Mas foi muito difícil, como um funcionário municipal 
alemão constatou, não ser atraído por esse tipo de esquema, na 
medida em que tantos outros municípios se regozijavam de sua sorte 
na década de 1990. (HARVEY, 2011, p. 119). 

Então podemos ver com uma análise da dialética entre forma e 

conteúdo as tendências que se colocam no horizonte caso haja o abuso do uso 

desse tipo de estratégias financeiras ligadas às parcerias público-privadas e 

seus modelos de Project finance entre outros que se desviam de qualquer risco 

e responsabilidade quando as coisas não saem como o planejado, e jogam para 

o Estado toda a responsabilidade e ônus. Sobre este, findamos com a 

interpretação de seu sentido e de sua importância maior adquiridos nesse 

período de acumulação rentista-patrimonial ampliada.  

Sobre o Estado e suas funções, Hirsch o define como  
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A função fundamental do Estado é a garantia das condições gerais e 
externas ao processo de reprodução e das relações capitalistas, 
enquanto estrutura complexa, e, inclusive, das condições gerais de 
produção que não podem, fundamentalmente, ser produzidas pelos 
capitais individuais. (HIRSCH, 1975, p. 62). 

 [...] [Garantir] a salvaguarda da propriedade  privada  e  a  observância  
das  regras  da  troca,  difusão  das  regras  formais homogêneas  da  
concorrência,  proteção  e  segurança  do capital  no  exterior,  garantia  
da disponibilidade do trabalho assalariado livre em condições 
lucrativas para o capital, assim como  a  criação  das  condições  infra 
estruturais  para a  produção  (...)  isto,  na  medida  em que os capitais 
individuais não possam produzi-los por si mesmos (Op.cit., p.64, 
tradução do autor). 

Hirsch termina chegando à conclusão de que o Estado é “uma 

máquina essencialmente capitalista, o Estado dos capitalistas, o capitalista 

coletivo em ideia”. (NAKATANI, 1987). E para nós essa máquina se torna 

também, na atualidade, no Brasil, uma máquina de crescimento urbano rentista 

que está ligada a ações e práticas de governos e agentes produtores do espaço 

contemporâneo, ligada a processos como os de governança corporativa, ao 

sistema da dívida pública e seu crescente ônus para a sociedade, realizando-se 

por meio de uma acumulação via despossessão. (HARVEY, 2003). 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 
 

Ao longo desta pesquisa, foram destacados alguns elementos, teorias e 

fenômenos que apareceram como centrais na discussão do campo temático no qual se 

inseriu a discussão presente. Refere-se aqui ao processo de produção e consumo de 

um espaço abstrato (LEFEBVRE, 2006) que ocorre no modo de produção capitalista 

contemporâneo como parte do atual ciclo sistêmico de acumulação do capitalismo 

(ARRIGHI, 1996). Entende-se, neste estudo, que o capital é, ao mesmo tempo, 

processo (fluxo) e forma material (fixo), conformando uma unidade contraditória dentro 

de seu processo de circulação (HARVEY, 2014). E compreende-se a acumulação como 

o processo de reprodução em escala ampliada do capital, que se dá como efeito da 

inversão do excedente.  

A produção do espaço passa a ter um caráter de maior centralidade no 

momento de crise do atual ciclo sistêmico liderado pelos EUA (ARRIGHI, 1996), fato 

que não é novidade na história como se pôde demonstrar com o crescimento da 

produção de capital fixo no fim do ciclo sistêmico de dominância inglesa.  

Esse processo só foi permitido graças ao sistema de crédito, que permite 

que grandes quantidades de poder e de dinheiro possam ser reunidas rapidamente por 

meios diferentes. Essa “associação de capitais” em larga escala pôs em marcha em 

nossa história os tipos de trabalhos monumentais como ferrovias que foram necessários 

para sustentar o desenvolvimento capitalista a longo prazo. (HARVEY, 2011). Mas isso 

não se deu só na Inglaterra ou França; houve, também, o nascimento das grandes 

corporações ligadas ao Estado para construção dessas ferrovias, como no caso dos 

Estados Unidos. (POLANYI, 2000). No Brasil, ocorreram, nessa época, as concessões 

públicas desenvolvidas a partir do II Império como elemento importante para a formação 

de sua infraestrutura econômica219, capitaneadas por capitais e corporações inglesas, 

mas contando com a presença de capitais e empreendedores locais, período descrito 

por Faoro como partícipe da formação do patronato tupiniquim. 

Este estudo teve como foco a aliança entre o Estado e diferentes frações do 

capital ligadas à produção do espaço da metrópole do Recife (capital financeiro, 

industrial e imobiliário) e sua relação com o processo de reestruturação urbana-regional 

capitaneado por grandes negócios. Buscamos ainda, demonstrar que essa relação, com 

o tempo, torna-se mais complexa, e envolve uma série de inovações em arranjos 

                                                           
219 Temos também dessa época a Lei Imperial 641 de junho de 1852 – uma avó de nossas PPPs das 
ferrovias - e o Decreto Lei imperial 1746, de outubro de 1869 que tratava da Lei dos Portos, ou das 
Concessões dos Portos. 
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econômicos, político-institucionais e espaciais que entretecem teias de relações não 

facilmente visíveis. 

Os grandes negócios analisados aqui se dão em diferentes escalas e estão 

ligados a reestruturações do espaço nacional, urbano e regional, que, por sua vez, 

relacionam-se ao capitalismo do tipo monopolista e rentista, ou, como o chama 

Chesnais (2005), um capitalismo patrimonialista, que, conforme Raymundo Faoro e 

Florestan Fernandes, se adapta bem à sociedade brasileira cujas raízes são fundadas 

no patrimonialismo. Esse capitalismo rentista representa, muitas vezes, o avesso do 

mercado, da concorrência, do risco capitalista, da ausência do Estado, representa o 

antimercado.  

Sendo o antimercado a forma de capitalismo predominante na 

contemporaneidade, essa forma de capitalismo lembra, em alguns aspectos, o período 

de início do capitalismo, época da acumulação primitiva (MARX, 1996; HARVEY, 2003), 

quando os Estados nacionais se formavam como grandes negócios e a acumulação 

capitalista passava diretamente pelo poder desses Estados. Hoje, observa-se o Estado 

agindo de forma próxima, com grandes desapropriações e remoções de população para 

a construção de megaprojetos e megaeventos, algo próximo ao que Harvey (2003) 

chama de acumulação por despossessão. 

A pesquisa almejou apresentar a metrópole do Recife como expressão 

social e econômica de um país que combina o atraso com o moderno, que reúne 

caraterísticas ligadas a um atual regime de acumulação com lógica financeira, como 

relações perniciosas entre Estado e agentes do capital típicas de sociedade patrimonial. 

Entende-se que a sociedade brasileira ainda não se livrou de sua herança colonial, mas 

paradoxalmente já se insere em uma economia globalizada e num mercado 

hegemonizado pelo capital fictício, com toda sorte de inovações e arranjos político-

institucionais envolvidos nessa inserção, levando sempre a busca renovada de 

superação de seu atraso e da criação de uma potência mundial, um Estado-nação forte. 

Esse foi e tem sido o velho sonho dos estadistas, desde Vargas aos militares, e ao 

recente governo de Lula, em sua busca pela maior internacionalização da economia 

brasileira, projeto também vinculado a alguns setores da elite nacional e a construção 

apoiada pelo Estado das chamadas “campeãs nacionais”.  

Acontece que essa mesma elite, durante muito tempo, contentou-se mais 

em crescer e prosperar sob a tutela do capital internacional hegemônico, ou sob o 

Estado “pai da prosperidade geral” (FAORO, 2001), enfatizando nossa gestação como 

nação fruto   de   uma   consolidada ordem   patrimonial. Vejamos os trabalhos de Sérgio 

Buarque de Holanda, Raymundo Faoro, Florestan Fernandes entre outros. 
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Procuramos entender aqui os processos de modernização, urbanização e 

reestruturação urbana e regional da metrópole de Recife como realidades sociais, 

compreendendo que toda realidade social é espacial e historicamente determinada, 

apresentando, assim, suas particularidades resultantes do encontro de horizontalidades 

e verticalidades (SANTOS, 2002), das ordens próxima e distante (LEFEBVRE, 1991), 

que conformam uma formação socioespacial única.  

Todavia, sem deixar de compreender que a sociedade brasileira tem suas 

peculiaridades e umas delas diz respeito a sua via "não clássica" de passagem para o 

capitalismo. (COUTINHO, 1988). Isso leva ao que alguns autores chamaram de “via 

prussiana”, que seria uma sociedade formada pela conciliação entre frações das classes 

dominantes, com medidas sempre aplicadas “de cima para baixo”, mantendo-se a 

conservação essencial das relações de produção atrasadas - o latifúndio como um das 

principais - e com a reprodução ampliada da dependência ao capitalismo internacional. 

Essas transformações “pelo alto” tiveram como causa e efeito principais a permanente 

tentativa de marginalizar as massas populares não só da vida social em geral, mas 

sobretudo do processo de formação das grandes decisões políticas nacionais. 

A hipótese inicial desta pesquisa era a de que os investimentos em grandes 

projetos ligados à reestruturação urbana-regional da metrópole de Recife se davam na 

produção de um ambiente construído e moldado para/por interesses de grandes 

agentes privados, tanto na produção de capital fixo de larga escala como de bens de 

consumo; como a habitação. Esses agentes agem por meio de verdadeiros oligopólios, 

sob a forma de um capitalismo rentista e patrimonialista. Destacamos o setor da 

construção civil, o qual, articulado de formas complexas com o Estado via concessões, 

parcerias público-privadas, isenções fiscais, doação de terrenos, contratos de alto risco 

(para o governo) – project finance, participações no capital social de empresas ligadas 

aos projetos, entre outras, esses grupos econômicos – holdings, vem consolidando seu 

poder e se transformando nas principais multinacionais do país. 

Entendemos que não se trata de uma reestruturação metropolitana tida 

como mero reflexo de forças externas ligadas ao processo de acumulação capitalista 

ampliada globalmente, mas sim de uma imbricação de escalas, agentes e ações. 

Procuramos demonstrar como os espaços da metrópole pernambucana se inseriram em 

lógicas econômicas globais ligadas ao capital financeiro e ao seu regime de 

acumulação, fazendo parte de circuitos econômicos “modernos” ligados ao fluxo de um 

capital cada vez mais irrestrito e volátil, mas que também conta com as iniciativas de 

grupos econômicos locais, como os Brennand, e de homens de estado diferenciados, 

como o ex-governador Eduardo Campos. 
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Para tanto, seguiumos um caminho que fora traçado com base no método 

de interpretação e análise da realidade que se baseia primeiramente em uma 

abordagem de cunho marxista. Assim, optou-se como forma de organização da 

exposição da tese o método regressivo-progressivo de H. Lefebvre. 

De tal modo, o primeiro capítulo procurou realizar uma análise conjuntural 

do estado de Pernambuco e traçar uma visão de sobrevoo sobre a realidade atual da 

metrópole de Recife, mas sem olvidar de expor uma realidade mais ampla na qual a 

metrópole se insere, que é das outras escalas que a contem. Observamos que 

Pernambuco e Recife são territórios marcados visivelmente por uma reestruturação 

econômica e espacial com objetivos claros de inserirem-se no circuito da produção e do 

consumo globalizados. 

Apresentamos o quadro social, sua estruturação urbana e regional atual, os 

principais setores da economia, e sua participação específica na economia da região e 

do país. Também se esboçou uma análise sobre seus atuais polos de desenvolvimento 

e espaços mais dinâmicos do crescimento econômico vigente. Vimos que, nos últimos 

anos, o estado de Pernambuco foi impactado positivamente pelo avanço das políticas 

de transferência de renda, pela importante elevação real do salário mínimo, pela 

ampliação e democratização do crédito ao consumidor, que estimulam o consumo das 

famílias, em especial o consumo popular.   

O estado como demonstrado foi palco de massivos investimentos que 

continuam a se instalar no estado com amplas probabilidades de realização. Houve, nos 

últimos anos, um impacto muito grande produzido pelo setor da construção civil nas 

taxas do PIB de Pernambuco, com projetos como Estaleiro Atlântico Sul, Petroquímica 

Suape e Refinaria Abreu e Lima, mais o crescimento do setor imobiliário. 

No segundo capítulo, foram analisadas as origens e as formas como se 

deram/dão as relações intrínsecas entre o Estado e o Mercado, a Economia e a Política, 

o capital e o fundo público, com o intuito de compreender suas mudanças e 

permanências na história e, principalmente, entendê-las na contemporaneidade, e sua 

ligação com a produção do espaço social.  

Com base em Mészáros (2011), entendemos que o Estado é essencial à 

própria existência do capital, pois, sem o Estado, as contradições inerentes ao sistema 

do capital gerariam tendências à fragmentação que não seriam compensadas por 

impulsos opostos no curso da reprodução social, levando à desagregação da 

sociabilidade sob a regência do capital.  Outro aspecto que foi levado em consideração 

foi o de intentar demonstrar a ascensão e domínio da forma monopolista do sistema 

capitalista, e seus reflexos nos processos de acumulação, concentração e centralização 

do capital, bem como sua ligação com a internacionalização do capital.  
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O Estado não é apenas um elemento integral na dominação política de 

classe, mas também tem seu papel crucial em assegurar importantes condições 

econômicas e extraeconômicas para a acumulação. (POULANTZAS, 1977; JESSOP, 

2009). Observamos isso analisando o papel dos fundos públicos, créditos subsidiados, 

incentivos fiscais entre outros cedidos para algumas frações do capital. No Brasil, nas 

primeiras décadas do século XXI, principalmente, foram os grandes grupos econômicos 

ligados à indústria pesada, ao agronegócio e à construção civil que receberam essa 

“ajuda” do Estado (HIRSCH, 1975; CAMPOS, 2012; OLIVEIRA, 1988; GARZON, 2013).  

Atinamos, também, com Holloway (1992) para o fato de que a relação entre 

o Estado e a reprodução do capitalismo é uma relação complexa; portanto, não se pode 

cair em análises do tipo funcionalistas que afirmam que tudo que o Estado faz é do 

interesse do capital, nem que o Estado possa sempre realizar o que é necessário para 

garantir a reprodução da sociedade capitalista, pois tais opiniões levam a reducionismos 

e à desmotivação das classes marginalizadas quanto a uma práxis transformadora.  

Sobre a sociedade burguesa, essa foi analisada quanto à sua divisão em 

frações de classe, e que dentro da mesma processam-se lutas intestinas tendo como 

um dos principais motivos o acesso ao fundo público e o seu uso. Depreendemos disso 

as disputas que se arrastam desde o Segundo Império com personagens como o Barão 

de Mauá, e seu intuito progressista e empreendedor do ramo industrial e sua disputa 

com os setores rentistas da velha oligarquia rural agroexportadora (FAORO, 2001).  

Atualmente, percebemos que a transição da “era FHC” para a “era Lula” 

representou, em algum momento, a ascensão política da grande burguesia interna e o 

aparente declínio da influência do grande capital financeiro internacional nas decisões 

do Estado brasileiro. Nesse contexto, as grandes empreiteiras, integrantes da chamada 

grande burguesia interna – setor da burguesia que concorre com o capital financeiro 

internacional, buscam manter/fortalecer sua posição na economia nacional ganha, em 

parte, no governo militar. Contam para isso com todo tipo de medidas e iniciativas do 

Estado. (BOITO Jr., 2007; JESSOP, 2009; POULANTZAS, 1977). 

Acreditamos que, para o setor da construção pesada, algumas políticas 

governamentais são particularmente importantes, pois nota-se a disposição do governo 

em investir em obras públicas representativas da produção de capital fixo de larga 

escala, somada à política de financiamento dessas obras via juros de longo prazo 

(TJLP), inerente à política creditícia do BNDES. Tem-se, também, as normas relativas 

à licitação de obras públicas, onde houve grandes leilões de concessões e a formação 

de parcerias público-privadas por todo o país, e, por fim, ocorreu o apoio do Estado 

brasileiro para as grandes construtoras nacionais que disputam obtenção de obras e 
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venda de serviços de engenharia em outros países da América Latina, da África e do 

Oriente Médio, e até nos Estados Unidos. 

Marx (2011b) atenta para as categorias que constituem a articulação interna 

da sociedade burguesa e nas quais se baseiam as classes fundamentais. Capital, 

trabalho assalariado, propriedade fundiária, e suas relações recíprocas, as três grandes 

classes sociais e a troca entre elas. Esse estudo refletiu com Holloway e Lefebvre sobre 

a construção de uma dialética da separação - via mercado e dinheiro, pois, na sociedade 

capitalista, a articulação/ligação entre seus elementos, como Estado, capital, terra e 

trabalho acontece por meio da separação, cuja expressão é o equivalente-geral, pois a 

ligação entre esses elementos ocorre pela mediação das mercadorias, principalmente 

a que representa o nivelador geral, que é o dinheiro, tendo como modo de existência 

dessa separação a ruptura entre o privado e o social, que, no espaço, se dá pela 

produção de uma espaço abstrato baseado na propriedade privada. (LEFEBVRE, 1991; 

2006). 

Ver-se a força implícita na ação de separar a terra do homem que 

representou uma forma de organizar a sociedade, de forma a satisfazer as exigências 

de um mercado imobiliário e de terras, fazendo parte vital do conceito de uma economia 

de mercado. (POLANYI, 2000). 

Nesse contexto, essa separação chega ao extremo, pois apresenta um 

paradoxo entre um Estado nacional, que age coercitivamente para manter um sistema 

de propriedade (ou da falta de propriedade) numa situação de gritante desigualdade, e 

um capital global (na forma financeira) livre, que se beneficia do desenvolvimento 

desigual e da diferenciação existente nas diversas economias do mundo, que 

proporcionam fontes baratas de trabalho e de recursos, enquanto, ao mesmo tempo, 

controlam a mobilidade de capital e da mão de obra. Isso leva a uma fragmentação da 

economia e de seus espaços, e à produção, cada vez maior, de um espaço abstrato 

produzido como mercadoria, em que tal separação é vista como abstração ou como 

fragmentação da cidade (LACERDA, 2012), do Estado e ou do espaço (LEFEVBRE, 

2006; 2009). 

Corroborando para uma maior fragmentação do espaço e consequente 

agravo da desigualdade e segregação socioespacial, constata-se a ação dos chamados 

por Braudel (1996) de capitais irrestritos ou flexíveis, ou chamado por K. Marx de capital 

fictício. No atual momento de fechamento do ciclo sistêmico de acumulação atual, esses 

têm-se voltado cada vez mais para a produção do espaço. Buscou-se analisar, nesse 

sentido, a lógica do capital fictício e seu poder nestes novos tempos, com a análise da 

chamada “internacional do capital financeiro” e o papel das inovações financeiras e 

arranjos político-institucionais.  
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Essa análise possibilitou a compreensão da complexa relação atual entre os 

processos de produção e circulação do capital, a chamada unidade contraditória entre 

fixos e fluxos que exprime os movimentos do capital (HARVEY, 2014), e sua ligação 

com o paradoxo apontado neste trabalho entre o Estado nacional, e seu capital fixo 

“preso” em seu território que age coercitivamente para manter um sistema de 

propriedade e tornar-se atrativo para investimentos externos - através de suas leis, 

regulações, defesa de contratos entre outros. (NORTH, 1991), e o capital irrestrito global 

(na forma financeira) livre que se beneficia da diferenciação existente nas diversas 

formações socioespaciais do mundo e se movimenta via arranjos espaço-temporais.  

A obra de G. Arrighi ilumina este estudo com respeito à aparência de muitos 

dos fenômenos vividos na contemporaneidade, pois esses, vistos com mais cuidado, 

aparentam não serem algo tão novo na história do sistema, como muitas vezes se 

pressupõe. Com Arrighi, teve-se a compreensão de forma mais global e transhistórica 

das idas e vindas da sociedade capitalista, e da correspondente evolução da relação 

ente Estado e capital. Para tanto, apoiou-se em seu livro “O longo século XX” que 

procura realizar uma síntese do que o mesmo chama de “os dois grandes processos 

interdependentes da era moderna: a criação de um sistema de Estados nacionais e a 

formação de um sistema capitalista mundial”. Desse modo, viu-se que o capital 

financeiro não é uma etapa especial do capitalismo mundial, muito menos seus estágio 

mais recente e avançado; ao contrário, é um fenômeno recorrente que marcou a era 

capitalista desde os primórdios. Ao longo de toda a era capitalista, as expansões 

financeiras como a que vivemos atualmente assinalaram a transição de um regime de 

acumulação em escala mundial para outro, fazendo parte da destruição recorrente de 

“antigos” regimes e da criação simultânea de “novos”. (ARRIGHI, 1996). 

Passamos ao terceiro capítulo no qual se analisou a relação intrínseca entre 

o processo de acumulação do capital, o Estado e suas formas e ações, e a produção do 

espaço, procurando demonstrar com o auxílio de teóricos como D. Harvey e H. Lefebvre, 

que essa relação é profícua para o sistema capitalista, principalmente, em seus 

momentos de crise de superacumulação.  Discutiu-se sobre o papel da produção de 

capital fixo no processo de reprodução ampliada do capital como fuga para frente do 

sistema, que apenas faz com que o mesmo contorne suas contradições de forma 

temporária.  E, por fim, foi feita uma análise do Brasil nas últimas décadas e sua relação 

com esse processo, o que nos levou a compreender o papel de economias emergentes 

nesta ação, e como o Brasil e sua região Nordeste fazem parte de um ajuste espaço-

temporal dentro de um processo de sobreacumulação de capital. 

Observou-se com Lefebvre (2006) que, a partir da segunda metade do 

século XX, o Estado se consolida à escala mundial.  Este passa a ter um peso sobre 
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a(s) sociedade(s) como uma máquina de regulação oficial, que planifica, organiza 

“racionalmente” a sociedade com a contribuição de conhecimentos e técnicas, impõe 

medidas análogas, senão homólogas, quaisquer que sejam as ideologias políticas, o 

passado histórico, a origem social das pessoas no poder. (LEFEBVRE, 20006). No 

Brasil, esse tipo de ação ficou famosa com a frase “as ideias fora do lugar, e o lugar fora 

das ideias” de Roberto Schwarz. (MARICATO, 2009). 

Outra teoria utilizada sobre a relação Estado e mercado foi a do nexo Estado

‑finanças apontado por Harvey (2011), que se baseia em duas ideias importantes 

ligadas às lógicas territoriais dos Estados e a lógica financeira do mercado. A primeira 

liga-se ao fato de que o Estado extrai juros e impostos em troca de seus serviços, possui 

poder em relação à circulação do capital que lhe permite extrair rendas de monopólio 

de quem precisa de seus serviços. Todavia, para atrair dinheiro ocioso para a circulação, 

oferece segurança e eficiência transacionais a seus clientes ou uma taxa de retorno aos 

que poupam com os excedentes de dinheiro. Sobre essa oferta de segurança e 

eficiência a seus clientes ou a taxa de retorno aos que poupam com os excedentes de 

dinheiro, bem presentes no rentismo, observa-se que, para atrair capital ocioso para a 

circulação no seu território, o Brasil vem produzindo uma macroeconomia danosa para 

o seu desenvolvimento.   

Um exemplo seria essa discrepância entre o custo de serviços bancários 

como o financiamento de grandes projetos a taxa de juros muito baixa (TJLP) oferecida 

aos grandes grupos econômicos nacionais por bancos públicos (BNDES, BNB etc.) e 

FI-FGTS, em contrapartida, a baixa remuneração dos que poupam e sustentam essa 

alta lucratividade dos grandes negócios da produção do espaço. A lógica financeira de 

mercado estaria na política do tripé econômico, como ênfase na política da taxa de juros, 

que desestimula investimentos produtivos, e que se baseia na volatilidade do capital, 

que, hoje, pode estar em um determinado subespaço para, logo em seguida, devido a 

qualquer turbulência política e/ou econômica, partir para outro subespaço na busca de 

melhores opções de lucro e rendimentos. 

Outro momento relevante, que apontamos  aqui, é o da criação do sistema 

de crédito. Karl Marx, analisando o processo de acumulação do capital dentro da sua 

obra “O Capital”, descreveu o processo em que se viabilizou o desenvolvimento do 

sistema capitalista, e como esse se desenvolveu pari passu com o Estado moderno. 

Marx já destaca a criação e evolução de um sistema de crédito público e do 

endividamento do Estado, e a formação de algo tão comum até hoje, que é a dívida 

pública. Viu-se como o cartel dos grandes bancos nacionais e os internacionais que 

funcionam no país, passaram a utilizar a dívida pública como mecanismo de 

transferência, por meio da taxa Selic elevada, dos impostos da população para os 
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intermediários financeiros. Para Harvey (2011), o sistema de crédito tornou‑se, no 

entanto, a grande alavanca moderna para a extração de riqueza pelo capital financeiro 

do resto da população. 

Apresentamos, neste estudo, dados do Banco Central (2009) que mostram 

que a razão dívida pública interna líquida/PIB expande‑se numa tendência 

aproximadamente linear, com crescimento médio mensal de cerca de 0,5% entre 1991

‑2009 (ou de 4,8% anual no período pós‑Real). Em consequência, esse indicador 

alcançou 52% do PIB em dezembro de 2009, enquanto que em janeiro de 1991, 

representava apenas 17,4%, mostrando a expansão da financeirização da economia. 

(BRUNO et al, 2011). Para Bruno et.al. (2011), esse processo se liga a uma 

peculiaridade brasileira, tem-se a hipótese de que o chamado sistema da dívida levado 

a cabo pelo Estado brasileiro e o modelo de  financeirização nacional seriam parte de 

processo resultante de condições macroeconômicas específicas, e que implica 

considerar que essa macroestrutura financeira atualmente vigente na economia 

brasileira aprisiona as finanças públicas porque comanda a política monetária e fiscal, 

formatando‑a segundo as prerrogativas da acumulação rentista (BELLUZZO, 2013; 

CHESNAIS, 2005; MARX, 1996; PAULANI, 2010). 

Mostramos que, No Brasil, a “Internacional do Capital Financeiro” 

(PALHARES org., 2014) passa a exigir o comprometimento com o superávit primário 

porque consegue extrair muito bons dividendos, comprando títulos da dívida pública de 

juros altíssimos (CANO, 2014; BELLUZZO, 2013). Um superávit cada vez maior, 

portanto, só aumenta seus rendimentos. Mostramos, como se viu com a reportagem 

que a revista Forbes publicou em maio de 2014 na qual 5% do PIB brasileiro está nas 

mãos de quinze ilustres famílias, que detém um patrimônio de 269 bilhões de reais. 

Destacamos o fato de que alguns analistas da economia contemporânea 

chamam a atual etapa do capitalismo de “regime de acumulação com dominância da 

valorização financeira” (CHESNAIS, 1995; 2005). Nesse cenário, além de um peso 

maior dado à valorização financeira sobre a produtiva, tem-se uma “nova” lógica que se 

impõe ao processo total de acumulação e reprodução capitalistas.   

Essa lógica possui  as  seguintes características:  a mesma é  rentista,  quer  

dizer  apropria-se  da  renda  gerada  no  setor produtivo  (e  de  outros  rendimentos  

como  juros (Dívida Pública);  renda  fundiária; locação de ativos etc.);  é  curto  prazista, 

apesar  de  se  ariscar  em  projetos  de  larga  escala  e  longo  prazo,  para  prezar  sua 

liquidez, mas isso se dando, principalmente, com o apoio e subsídio do Estado; essa 

lógica é avessa ao risco, mas sobrevive e se reproduz na instabilidade, porque tem sua 

reprodução ligada fortemente  à especulação, daí investir em grandes projetos de longo 
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prazo com todo seu risco peculiar; é  exterior  à  produção,  porque  não  lhe  importam  

as  necessidades  da  atividade produtiva nem a produção de valores de uso em si, mas 

tão somente a valorização de ativos  financeiros e reais (terra,  imóveis,  equipamentos, 

infraestruturas)  e  sua  liquidez.  (PAULANI, 2010). 

Desse modo, Marx (1996) ao falar da circulação simples, já tratava do papel 

do Estado moderno como fiador da moeda e garantidor da confiança dos produtores – 

e atualmente dos investidores – na moeda nacional.  Foi o Estado que sempre garantiu 

tanto a propriedade privada como o cumprimento dos contratos (BELLUZZO, 2013). 

Assim, tenta-se manter a continuidade da produção e circulação do capital, que, muitas 

vezes, depende da disposição dos capitalistas em arriscarem o seu dinheiro no 

processo produtivo (KEYNES, 1996), o que só pode ser feito em contextos econômicos 

como o do Brasil via financiamento, próprio ou de terceiros como o do Estado, como 

também depende da estabilidade política algo que foi quebrado recentemente com as 

denúncias de corrupção dentro do governo, o que cria um ambiente de instabilidade e 

de fuga de capitais, ou ainda tem como tendência a quebra de monopólios nacionais 

como o da construção pesada. Nesse sentido, a forte entrada no mercado nacional de 

multinacionais do setor da construção pesada já está ocorrendo com a largada feita 

pelos chineses.  

Também evidenciou-se que sob a crescente, contínua e silenciosa 

ascensão da função do crédito, ou seja do capital portador de juros na economia da 

sociedade (CHESNAIS, 2005), passam-se a crescer e se tornarem hegemônicas as 

instituições financeiras bancárias, mas, sobretudo, as não bancárias, que são 

constitutivas de um capital com traços particulares. Capital que busca “fazer dinheiro” 

sem sair da esfera financeira, sob forma de juros de empréstimos, de dividendos e 

outros pagamentos recebidos a título de posse de ações e, enfim, de lucros nascidos 

de especulação bem-sucedida, no Brasil, destacou-se, aqui,  a acumulação via dívida 

pública mostrada nas análises de Cano (2013), Bruno et ali. (2011) e Belluzzo (2014).  

Evidenciou-se, aqui, com Harvey, que o “nexo Estado-finanças” se aproxima 

muito do debate realizado neste estudo, e com a teoria do “antivalor” de Oliveira (1988; 

1998). Assim, aponta-se o principal agente da atual produção do espaço via produção 

de capital fixo de larga escala, que é o fundo público. Baseamo-nos em Keynes (1996) 

e em sua teoria de uma política econômica anticíclica do "deficit spending” (déficit 

orçamentário), e em Oliveira, o qual demonstra que o Tesouro Público tem que ser 

colocado como pressuposto geral de toda atividade econômica, sem o que a economia 

capitalista ver-se-ia de braços com crises cíclicas da maior gravidade. 

O recente período de liberalização do sistema financeiro nacional teve suas 

consequências espaciais, refletidas no dinheiro como expressão de um valor em 
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constante movimento (fluxo), e o capital na forma de um direito sobre o tempo de 

trabalho futuro, que passam a ser meios para atividades financeiras em constante 

frenesi. Nesse contexto, a especulação sobre valores futuros e a compra de tempo 

avançaram/avançam mediante a criação de novos espaços (fixos) e negócios ligados a 

sua produção, como também de novas relações espaciais. (SWYNGEDOUW, 1999). 

Pudemos constatar isso com o crescimento de megaprojetos em infraestrutura e em 

setores como o de transportes, energia e telecomunicações, estudados aqui como 

grandes projetos de investimento. (VAINER, 2007). 

Afirma-se que as crises significam que houve uma produção excedente de 

capital em relação às possibilidades de realização enquanto mercadorias, sendo 

necessário um processo traumático de destruição desse excedente, como o anunciado 

ao final de 2009 pelo Fundo Monetário Internacional que estimou que mais de 50 trilhões 

de dólares em valores de ativos (quase o mesmo valor da produção total de um ano de 

bens e serviços no mundo) haviam sido destruídos. Compreende-se assim como os 

processos gerais de produção do espaço são instrumentos de processos de formação 

e resolução de crises. Sobre isso, Harvey (2003; 2005; 2011) utiliza a ideia de 

ordenação/ajuste espaço-temporal, que aborda a absorção dos excedentes de capital e 

trabalho que são características do processo de sobreacumulação, em um dado tempo, 

em um sistema territorial. As crises podem se dar com um ajuste espaço temporal do 

sistema. Pode ocorrer, assim, o deslocamento do capital de regiões, países e até 

continentes para outras áreas próximas ou distantes da geografia mundial. 

Com isso, nos espaços que apresentam carências históricas de 

infraestruturas urbanas, passa-se, como num toque de mágica, a se valorizar a 

implementação das mesmas – ainda que de forma seletiva e contraditória como foi 

mostrado no decorrer do estudo. “Surge”, assim, uma maior demanda por infraestrutura 

(urbana e regional como: saneamento ambiental; energia; telecomunicações, obras 

para ampliação da malha viária) e por imóveis, tanto para a habitação, como comerciais 

e industriais. 

O quarto capítulo partiu na contramão das teses que acreditam que vivemos 

na época de um Estado mínimo e no auge da concorrência capitalista. Para isso 

analisou-se o papel da chamada, neste estudo, acumulação rentista-patrimonial 

ampliada entre Estado e frações do capital industrial (construção pesada) e financeiro 

como parte do processo de concentração e a centralização do capital, e as contradições 

advindas deste processo na atualidade. Para tanto, a pesquisa se baseou nas relações 

que se afunilam entre fundos públicos (Tesouro / Bancos Públicos / Empresas Públicas) 

(OLIVEIRA, 1988), fundos de pensão e investimento e grandes grupos econômicos, com 

destaque para os atuantes no setor da construção civil como representantes de frações 
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do capital que capturam o Estado via uso de seus recursos econômicos ou demais bens 

(terras públicas). Diante disso, chega-se à conclusão de que se vivencia hoje o tempo 

do Estado máximo e do antimercado. 

Destacamos, aqui, o papel anticíclico do crédito direcionado usado nos 

empréstimos do BNDES – em infraestrutura - e nos empréstimos habitacionais como 

forma de arrefecer os efeitos da crise. Segundo Paula, Oreiro & Basilio (2013) o 

comportamento dos bancos públicos (principalmente os “gigantes” federais, BNDES, 

Banco do Brasil e CEF) no mercado de crédito cresceu sobremaneira a partir de 

setembro de 2008, passando seu total de crédito de 12,8% do PIB nesse mês para 

18,0% em setembro de 2009, um acréscimo de mais de 5,0% do PIB em apenas 12 

meses. Houve uma política deliberada por parte do governo federal brasileiro no sentido 

de que os bancos públicos federais tivessem um papel anticíclico perante o contágio da 

crise internacional. 

Nesse contexto, uma das principais fontes de recursos do BNDES são os 

aportes do Tesouro Nacional, que ao repassar dinheiro ao BNDES, aumenta seu 

endividamento, pagando juros bem maiores (Taxa Selic) do que o BNDES cobra nos 

seus empréstimos (TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo), configurando-se, assim, uma 

forma de acumulação por espoliação, na ótica de David Harvey (2003). Tem-se o papel 

da política macroeconômica dos últimos governos, onde a taxa Selic faz com que 

investimentos financeiros sejam mais atrativos que alguns investimentos produtivos, 

fato que desacelera a economia e gera recessão. A taxa Selic é uma das maiores taxas 

de juros de título público do mundo, atraindo muito dólar, e valorizando excessivamente 

o Real, o que encarece nosso produto no exterior, diminuindo nossas exportações e 

aumentando as importações, levando a um processo de desindustrialização precoce no 

país (CANO, 2013; GONÇALVES, 2013).  

Com relação aos desembolsos financeiros, o BNDES expandiu o 

direcionamento de crédito para as grandes companhias, sendo o pico dessa tendência 

o ano de 2009, ano da grande crise internacional, quando mais de 80% dos empréstimos 

desse banco foram canalizados para um universo de até 50 empresas e isso, ressalte-

se, num montante de 137,4 bilhões de reais desembolsados naquele ano, em 

comparação com os 64,9 bilhões de 2007. Outra evidência dessa “ajuda” do Estado nos 

processos de acumulação, concentração e centralização do capital.  Em 2012, em 

termos relativos ou absolutos: dos 156 bilhões de reais desembolsados, 68% foram 

canalizados para as grandes empresas. (BNDES, 2013). 

Observa-se também que o BNDES, através da BNDESPAR, realiza 

investimentos e desinvestimentos por meio de ações e debêntures conversíveis e 

participa da estruturação de fundos de investimento (venture capital ou private equity), 
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nos quais atua como cotista, demonstrado com o caso da empresa Odebrecht Transport 

S.A empresa à frente do projeto Via Parque (Rota dos Coqueiros), representando aqui 

o que foi definido como uma acumulação rentista-patrimonial ampliada entre o Estado 

e o capital. Apresentam-se investimentos feitos sob a forma de subscrição de ações 

lançadas por empresas brasileiras (Odebrecht Agroindustrial, Vale, Braskem, JBS) em 

bolsa. O BNDES visa, assim, dar sustentação financeira a essas empresas -  em troca 

de participação acionária, oferecendo-lhes linhas de créditos especiais. 

Acredita-se que hoje se destacam novos “donos do poder” representados 

aqui pelos chamados investidores institucionais, que são os fundos de pensão, os 

fundos de investimento (private equity) e as seguradoras. Chamou-se a atenção para a 

relação paradoxal e atual entre os fundos de pensão e seus gestores, egressos dos 

movimentos sindicais, e seu papel no financiamento do Estado, principalmente no que 

diz respeito a atividades produtivas, mas também no seu papel especulativo e rentista, 

pois estes investem em títulos da dívida pública para obterem grandes lucros, sendo 

continuidades históricas ligadas ao que Faoro apontava como relação entre o Estado e 

suas ações via tesouro (fundo público) com toda sorte de negócios com agentes 

privados.  

O mercado de capitais brasileiro ainda é pouco desenvolvido e possui pouca 

liquidez, fato ligado à inconversibilidade de sua moeda (FIORI, 1999; TAVARES, 1999), 

quando comparado aos demais mercados globais. Destacamos que a concentração de 

propriedade ainda é uma característica predominante na estrutura de governança no 

Brasil, um traço de nosso patrimonialismo e rentismo. Assim, nos últimos anos, os 

chamados investidores institucionais passam a se tornar importantes participantes dos 

mercados financeiros, com influência crescente, principalmente após a onda de 

privatizações ocorrida nas diversas economias no mundo, com início nos EUA, que criou 

um ambiente favorável ao desenvolvimento do sistema de fundos de pensão. (HARVEY, 

2011).  

Os investidores institucionais são guiados pela lógica de acumulação 

rentista e pela supressão de toda sorte de regulação e dos controles nacionais dos 

fluxos de capitais, buscando e mobilizando o capital irrestrito (BRAUDEL, 1996), mas 

sua lógica financeira se choca com a lógica territorial dos Estados-nação, e os mesmos 

não podem prescindir de seu apoio. Os investidores institucionais estão sempre 

procurando impor um tipo de autonomia e maior liquidez para os seus ativos, sendo um 

de seus grandes desafios dar fluidez ao capital fixo (HARVEY, 2013). Assim, no 

capitalismo contemporâneo, os agentes econômicos necessitam compor e a gerir seu 

portfólio com ativos que permitam uma situação de liquidez permanente, para que 

facilmente possam sair de uma situação de baixo lucro para uma de altos ganhos. Isso 
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vem sendo permitido ao longo da história com a criação e o uso de inovações financeiras 

levando à autonomização crescente das mercadoria inclusive o espaço. 

Tem-se, com isso, a desabsolutização do capital fixo transformado em 

papéis como as debêntures, que representam a metamorfose desse capital, e a 

crescente dívida privada das empresas ligadas ao setor, sendo mais uma opção na 

cartela de investimentos dos grandes investidores institucionais e seus capitais voláteis 

e irrestritos, somadas à Fundos de Investimento Imobiliário – FIIs, Fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios – FIDCs  e Certificados de Recebíveis Imobiliários 

– CRIs entre outros. Essas inovações estão presentes nos projetos e empreendimentos 

que analisamos como a Arena Itaipava, o programa Cidade Saneada e a concessionária 

Rota dos Coqueiros. 

Entre 1980 e 2010, o valor dos ativos financeiros mundiais – ações, 

debêntures, títulos de dívida públicos e privados, e aplicações bancárias – cresceu 16,2 

vezes, enquanto o PIB mundial aumentou pouco menos do que 5 vezes no mesmo 

período (FIX, 2011). Mas a economia brasileira tem suas particularidades e quanto a 

isso Bruno et al (2011) observam que, apesar da maior financeirização da economia 

brasileira expressa na existência, sofisticação e generalização de um leque amplo de 

ativos líquidos e rentáveis representantes de um capital irrestrito, esses competindo com 

as imobilizações de capital exigidas pelas atividades eminentemente produtivas, e a 

produção de capital fixo. O Brasil, nesse contexto, apresentou uma relação incomum, 

no período de 2004-2008, pois, mesmo com aumento da taxa de financeirização, a 

parcela não investida declina, e a FBCF volta a crescer nesses anos.  

Aponta-se, assim, uma das principais hipóteses, deste trabalho, a de que a 

financeirização na economia brasileira é também muito peculiar, desenvolvendo‑se 

sobre a base da renda de juros – rentista - e tendo como eixo o endividamento público 

interno, usado em grande parte na produção de infraestrutura para o “desenvolvimento”, 

inclusive os grandes negócios da reestruturação urbano-regional aqui estudados.  

Deve-se ressaltar quanto à criação e generalização desse universo de 

arranjos econômicos, inovações financeiras em ativos líquidos e rentáveis que 

competem com as imobilizações de capital exigidas pelas atividades eminentemente 

produtivas, o que Harvey analisa sobre esses expedientes. Para esse autor, a oferta 

desses arranjos e dessas inovações não cria necessariamente sua própria demanda, e 

que a potencialidade para crises sempre se esconde na necessidade de eternamente 

superar os vários “momentos” ou “fases” na circulação do capital no espaço e no tempo, 

a velha fuga para frente (FIORI, 2009), algo visto nesta difusão e generalização de um 

leque amplo de ativos líquidos e rentáveis (LCI, CRIs, Cotas, Ações, Debêntures de 

Infraestrutura etc.), que se dão em paralelo com a produção do espaço e de capital fixo 
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de larga escala, localizada em grandes obras de infraestrutura e imóveis atualmente. 

(HARVEY, 2013.). Estas inovações fazem a “ponte invisível” entre o fixo e o fluxo. 

Foram identificados os setores da economia que ganham com esse 

crescimento da busca de investimentos em capital fixo nos períodos de crise do sistema, 

e destaca-se o setor da construção civil e seu crescimento nesse período. Analisaram-

se a origem e o papel dos grandes projetos de investimento em infraestruturas e de 

reestruturação do espaço metropolitano, e, como já citado, entendem-se, aqui, os 

mesmos como grandes negócios da produção do espaço; foram apontados, também, 

seus principais beneficiados no caso as grandes   empreiteiras (“As Campeãs 

Nacionais”). Refletiu-se acerca dos arranjos político-institucionais e espaciais 

construídos para a produção e o funcionamento destes grandes negócios: as PPPs e 

as concessões, verificando que esses não são tão novos assim, e já se deram em outros 

períodos de expansão financeira na geografia histórica do capitalismo. (BRAUDEL, 

1996, FAORO, 2001, HARVEY, 2013). 

Constatou-se que programas viabilizados com recursos do FGTS possuem 

inovações capazes de realizar a passagem das formas fixas de capital para formas cada 

vez mais fluídas. Pois a produção de capital fixo realizada por meio desses instrumentos 

e programas já é carregada de um caráter fluido que advém do papel do crédito e dos 

fundos públicos ou semipúblicos viabilizados na sua produção, distribuição, 

comercialização e consumo. Cita-se, como exemplo, o programa Saneamento para 

todos – SPE, que se apresenta via Sociedades de Propósito Específico - SPE, 

constituídas especificamente para a realização da operação estruturada de 

saneamento, como veremos com o programa “Cidade Saneada” da metrópole de 

Recife. É importante ressaltar o papel do Fundo de Investimento do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FI-FGTS na produção do espaço via financiamento (direto e 

indireto) da produção de infraestruturas. Várias empresas que atuam em Pernambuco 

têm participação societária do FI-FGTS. O fundo detém 30% do capital social da 

Odebrecht Transport Participações que, em Pernambuco, tem projetos da Rota dos 

Coqueiros e Rota do Atlântico (Expressway). A Foz do Brasil (Odebrecht Ambiental), 

também da Odebrecht, possui obras de saneamento em municípios da RMR, como 

projeto Cidade Saneada analisado aqui, e em outros estados e tem participação de 

26,53% do fundo em seu capital. 

Acreditamos que o governo, ao apoiar esses grandes grupos, com o uso de 

seus bancos e fundos dos trabalhadores, acelera o já corrente processo de 

concentração e centralização do capital, e concorre para o aprofundamento da 

concentração econômica no país, com todas as implicações políticas, sociais e 

econômicas já comentadas. Como no caso das “campeãs nacionais” exibido aqui, que 
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são grandes grupos privados econômicos, com destaque para aqueles ligados ao setor 

da construção civil, que também fazem parte dos maiores conglomerados empresariais, 

envolvidos em toda a sorte de setores econômicos e formas de negócio, incluindo as 

ilícitas, como o caso em especial estudado aqui do grupo Odebrecht. Esses grupos 

foram alavancados pelo investimento público no período desenvolvimentista, e 

consolidados com a transferência de patrimônio público nas privatizações e, por fim, 

expandidos pela transferência massiva de recursos públicos na última década. 

Dentre essas empresas, destacamos, aqui, as chamadas “Quatro irmãs”. 

Essas estão envolvidas em toda a sorte de negócios e ações que vão de negócios 

familiares, proximidade com governos, financiamento de campanhas e diversificação de 

atividades (construção civil, petroquímica, telefonia, setor armamentício, operação de 

concessões diversas etc.). São principalmente conhecidas por sua atuação no setor de 

construção civil, as chamadas “quatro irmãs” - Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa e 

Andrade Gutierrez. O controle de base familiar é uma característica patrimonial da 

formação do capital monopolista dos grupos econômicos constituídos no Brasil. Não 

obstante, isso não impede que os mesmos abram seu capital e, quando isso é feito, 

preserva-se sempre o controle acionário dos ativos mais rentáveis pelas famílias 

controladoras. 

Mostrou-se aqui, baseados em nossa tese sobre a ascensão de um modelo 

de acumulação rentista-patrimonial ampliado entre Estado e a fração do capital 

industrial, ligada ao setor da construção pesada, como o grupo Odebrecht vem se 

apoiando sucessivamente no Estado para galgar passos cada vez maiores no seu 

processo de crescimento. Foram analisadas, nesse cenário, as relações intricadas 

deste com o fundo público via BNDES e FI – FGTS. 

Conclui-se que o atual processo de reestruturação urbana e regional da 

metrópole do Recife apresenta-se como um produto da concorrência global capitalista, 

agora movida por um amplo processo de financeirização da economia mundial, que é, 

também, fruto de um ajuste espaço temporal do sistema, representando também o 

resultado dos interesses de frações do capital nacionais e locais ligadas à produção do 

espaço, como os proprietários fundiários, grupos econômicos ligados à construção civil, 

e da própria lógica territorial do Estado com seus projetos políticos de desenvolvimento, 

forças endógenas,  articuladas  por  coalizações de agentes  capazes  de  manipular  o  

fundo público por meio do poder  político  e  econômico, dentro de um  contexto  de 

imbricação de escalas  geográficas. 

Diante disso, no bojo das relações entre agentes, ações, escalas e formas 

espaciais, o recente processo de reestruturação da metrópole do Recife está longe de 

atender aos interesses de uma política econômica socioespacial de desenvolvimento 
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pleno e distributiva, e está mais ligada à produção de polos ou “ilhas” de 

desenvolvimento articuladas por eixos de mobilidade – projetos de infraestrutura de 

transportes. Veem-se os efeitos disso tudo sobre a sociedade e o espaço que são 

contundentes.  Mesmo com todas as riquezas produzidas e com as inúmeras 

transformações que demarcam a estrutura do território, Pernambuco continua sendo um 

dos estados que mais concentra pobreza no país, com indicadores próximos das regiões 

e dos subespaços mais miseráveis do país e do mundo, apesar dos anos de 

crescimento acima da média nacional. Esse crescimento pouco se reverteu numa 

melhoria real da renda dos trabalhadores, pois a maioria dos empregos criados foram 

de baixas faixas salariais, algo bem presente no ramo da construção civil com sua baixa 

composição orgânica de capital. 

Com base nesta pesquisa, um série de questões podem ser abordadas. De 

um lado, temos a continuidade do debate tão comum em alguns setores acadêmicos 

sobre as políticas públicas, como objeto exclusivo do Estado, se servem apenas para 

ratificar ou ampliar processos de desigualdade, uma vez que se localizam no e a partir 

Estado, sendo este o centro nervoso da produção de desigualdades, o comitê político 

da burguesia. Tem-se, também, em outros setores ligados ao credo do liberalismo 

econômico, uma crítica feroz ao Estado e ao seu funcionamento, que propõe sua 

diminuição e retraimento de suas funções e participações na economia, apontando o 

desperdício e falta de eficiência em políticas públicas em geral, e em particular nas 

sociais e direcionadas aos setores mais frágeis, empobrecidos e excluídos socialmente. 

Destacamos que houve um processo de fortalecimento recíproco e uma 

retroalimentação na parceria entre Estado e o setor da burguesia nacional ligado à 

construção pesada, que possibilitou um período de crescimento econômico e certa 

redução da desigualdade no país, apesar de limitada. Sabe-se da ligação intrínseca do 

capital com o Estado desde sua origem, mas não se observa na redução do Estado e 

ampliação do liberalismo algum tipo de saída e de melhora qualitativa das condições de 

vida da maioria da população, como a história já provou. 

Problematizou-se, aqui, a peculiaridade do processo de financeirização da 

economia brasileira que se desenvolveu sobre a base da renda de juros (rentista), 

derivada da alta concentração patrimonial, e essa tem como eixo o endividamento 

público interno (dívida pública), usado, em grande parte, na produção de infraestrutura 

para o desenvolvimento. Adiciona-se a isso a compreensão de que essa produção do 

espaço via grandes obras de infraestrutura urbana, regional e nacional tem sido 

elaborada supostamente em prol de um projeto de desenvolvimento encampado pelo 

Estado e a sociedade. Todavia entende-se que toda essa máquina rentista e produtiva 

do espaço tem sido usada para a realização de grandes negócios da/na reestruturação 
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urbano-regional que produzem um espaço fragmentado e articulado por fluxos de 

capitais dentro de um processo de acumulação rentista-patrimonial entre o Estado e os 

capitais envolvidos na produção do espaço, ou na mera especulação sobre o mesmo, 

onde o Estado continua sendo o “pai da prosperidade geral” de Faoro. 

Acredita-se, a partir deste estudo, que os motivos que levam a um governo 

trocar a privatização, aos moldes da década de 90 do século XX, por um processo de 

privatização via concessões ou parcerias público-privadas estão relacionados à atual 

dominância do capital portador de juros (MARX, 1996) contemporâneo que possui uma 

lógica rentista. Isso se deve ao fato de que a inversão em bens fixos ainda é um grande 

problema para a fluidez do capital, e nos tempos de dominância do capital fictício e 

irrestrito é mais viável para sua liquidez investimentos do tipo aluguéis ao invés de 

compra, concessões ao invés de privatização estritas, pois esses são remunerados por 

dividendos e outras formas de rendimentos que são mais flexíveis e fluídas, baseados 

no risco e em futuros, sendo mais “fácil” ao capitalista se desfazer de um mau 

investimento. 

Reafirma-se, aqui, a importância do Estado e das políticas públicas ligadas 

ao investimento produtivo e na consequente geração de empregos e melhoria de renda 

da população. Mas enfatiza-se a importância da construção popular e social do Estado, 

na qual amplos setores, hoje excluídos de participação e olvidados pelo mesmo, 

transformem-se em grupos de interesse, com capacidade de participar e interferir nos 

processos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. (WOOD, 

2007; POULANTZAS, 1977; HOLLOWAY, 1992). É notório que as correntes e ideias 

neoliberais “puras” ainda cercam o nosso país, e essas têm mostrado, em nossa história 

recente, toda a desigualdade que conseguem engendrar. 

Estes capitais voláteis e irrestritos ligados a investidores institucionais que 

crescem com investimentos de curto prazo e títulos da dívida pública e privada não 

oferecem um caminho para o tão sonhado desenvolvimento nacional e redução de 

nossas desigualdades históricas e, ao contrário, agem com a “lógica dos gafanhotos” 

que ocupam um local devoram tudo o que podem e depois partem para arrasar uma 

nova plantação. Assim, acredita-se no bom uso do fundo público, desde que seja 

controlado pelos cidadãos e usado em seu benefício. 

Como continuidade deste trabalho, o autor pretende expandir sua análise 

para outra escalas e territórios, a fim de procurar encontrar fenômenos correlatos de 

coalização entre o Estado e capitais envolvidos em outras facetas e setores ligados a 

produção do espaço. Acredita-se que em setores como o Agronegócio essas formas de 

financeirização da economia apresenta-se também muito forte. Com inovações 

financeiras ligadas a securitização e a redução de riscos ligadas a economia do setor.  



   410 
  

Finalmente, chega-se à conclusão de que o Estado é “uma máquina 

essencialmente capitalista, o Estado dos capitalistas, o capitalista coletivo em ideia”. 

(HIRSCH, 1975). Todavia, acrescenta-se que essa máquina, atualmente, no país, 

transforma-se em uma máquina de crescimento urbano rentista ligada a ações e 

práticas de governos e agentes produtores do espaço contemporâneo que agem em 

diversas escalas, espaciais e temporais.  

Essa máquina conecta-se a uma trama que envolve processos como os de 

governança corporativa, o sistema da dívida pública e seu crescente ônus para a 

sociedade, e tem se realizado via uma acumulação sempre ampliada por meio da 

despossessão dos elos mais fracos que se encontram fora do bloco de poder. Desse 

modo, são realizados os grandes negócios da reestruturação do espaço metropolitano 

com grandes ganhos para alguns e um ônus cada vez maior para a coletividade. Por 

fim, entende-se com Mészáros (2015), que essa “máquina”, o Estado, é uma grande 

montanha pela qual devemos lutar para conquistá-la e fazê-la agir em nome do bem 

comum e de uma sociedade mais igualitária. 
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