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Introdução 

 Durante os anos 1970, e com menor intensidade na década de 1980, os programas 

de desenvolvimento regional constituíram um dos principais mecanismos de intervenção do 

Estado na economia. A maioria desses programas tinha forte viés para a promoção de 

atividades vinculadas à agricultura. Eram financiados por organismos internacionais, com 

objetivos, concepção e alcance variados e reuniam um conjunto de instrumentos de 

intervenção, desde o crédito, assistência técnica, fortalecimento institucional etc. Além disso, 

viabizavam as ações do Estado nas mais variadas áreas, desde a educação até construção 

de infra-estrutura. Por concentrar tanto poder de intervenção, a apropriação do controle 

operacional desses programas e de seus recursos foram sempre objeto de fortes disputas 

políticas, o que em muitos casos desviou suas ações e comprometeu a eficácia e o próprio 

desempenho. 

Caracterização Geral do Cerrado Brasileiro 

 O Cerrado brasileiro é uma região típica de savana tropical na qual na qual existe um 

vegetação rasteira, formada principalmente por gramíneas, que coexiste com árvores e 

arbustos esparsos. O Cerrado ocupa cerca de 2 milhões de km², ou seja, 24% do território 

nacional. Possui solos antigos, profundos e bem drenados. Quanto ao aspectos nutricionais, 

os solos do Cerrado são ácidos e de baixa fertilidade, com altos níveis de ferro e alumínio. 

Abrange os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás, Tocantins, 

Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. É considerado a 

segunda maior formação vegetal brasileira. 

 De acordo com documento da WWF (1995, p.14): 

Entende-se que o Cerrado é constituído por diversos tipos de 

vegetação savânica que diferem entre sí pela abundância relativa de 

espécies rasteiras e espécies de árvores e arbustos, abrangendo 
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desde formas campestres (campo limpo) até formas florestais 

(cerradão). 

 Por isso mesmo, considera-se para estudo que a modernização agrícola na região 

do Cerrado teve impactos diferenciados devido à própria diversidade que o cerrado 

apresentava. Na Tabela 1 constam os dados referentes à área do Cerrado do Brasil pelas 

unidades federativas. Pode-se visualizar que o Estado de Goiás e o Distrito Federal são os 

únicos cujos territórios são completamente abrangidos pelo referido bioma. 

Tabela 1 

Área do Cerrado Brasileiro por Unidade da Federação (em km²) 

Estados Área do Estado Área de Cerrado Participação da área de Cerrado 
no total (%) 

Minas Gerais 582.586 384.369 65,98 
Tocantins 287.944 249.643 86,70 
Mato Grosso 881.001 421.554 47,85 
Mato Grosso do Sul 350.548 216.657 61,81 
Piauí 250.934 162.268 64,67 
Bahia 559.951 82.684 14,77 
Maranhão 324.416 141.468 43,61 
Ceará 146.817 2.355 1,60 
Pará 1.277.530 11.070 0,90 
Rondônia 243.001 41.169 16,94 
Goiás 355.092 355.092 100,00 
Distrito Federal 5.771 5.771 100,00 
Fonte: Moraes (2000). 

O Cerrado apresenta uma área total de 2.074.104,72 km², representando 24,53% da 

área do Brasil. Estes dados demonstram que a área do cerrado é muito significativa para a 

incorporação da produção e expansão agrícola, de acordo com Moraes (2000). 

Os aspectos negativos da fertilidade são compensados pelos fatores climáticos. O 

Cerrado possui duas estações bem definidas: uma seca e outra úmida. Este aspecto 

garante certa vantagem para a atividade agrícola, pois há a possibilidade de maior controle 

dos fatores edafo-climáticos, o que diminui os riscos inerentes a essa atividade na região. 

Conforme Roessing & Guedes (1993, p. 40), a questão da expansão agrícola para os solos 

do Cerrado tem vantagens que justificam vários programas públicos. Em suas palavras, 

“apesar de apresentar um pior quadro a fatores controláveis (fertilidade e correção dos 

solos), detém um melhor comportamento quanto a fatores não controláveis (precipitação 

pluviométrica – distribuição e quantidade)”. Os problemas de solo vêm sendo solucionados 

através de pesquisas tecnológicas que resolvem o problema de fertilidade com adubação e 
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limitações hídricas com irrigação, que beneficiam a produção e diminuem os riscos inerentes 

à atividade agrícola na região.3

No Estado de Goiás, o Cerrado foi incorporado a partir do início da década de 1970 e 

tornaram o Estado num dos mais promissores para a produção de grãos no país. Os 

principais programas dirigidos à região dos Cerrados, particularmente em Goiás, permitiu 

que a soja fosse introduzida com um capital e uma base tecnológica de alto padrão para a 

agricultura brasileira. Estes programas permitiram criar condições para a expansão da 

agricultura comercial necessária para que a modernização agrícola brasileira se desse de 

forma intensa. 

Políticas de Desenvolvimento Regional na Década de 1970 

A partir do final da década de 1960, Goiás, fronteira agrícola, tornou-se importante 

lugar para a produção de alimentos e ainda mais atrativos para o fluxo migratório, 

ampliando-se a integração do território à dinâmica econômica nacional. 

No decênio de 1970, o Estado autoritário militar, através de investimentos 

expressivos, visando elevar a produção para exportação (com destaque aos insumos 

básicos), bem como criando ou aprimorando infra-estruturas para o seu escoamento, 

induziu o crescimento econômico da periferia nacional, principalmente na fronteira agrícola. 

Com isso, a nação experimentou desconcentração econômica4, ao mesmo tempo em que o 

país obtinha as maiores taxas de crescimento do globo terrestre5. 

Em Goiás, no Governo de Leonino Caiado (1971 a 1974), elaborou-se o plano 

intitulado “Ação do Governo do Estado”, com a finalidade de incentivar o desenvolvimento 

da economia goiana de modo a ampliar sua participação na economia nacional. Goiás 

deveria atingir um ritmo acelerado de crescimento anual, compatível com o proposto no 

plano federal6. 

                                                 
3 Uma análise sobre as conseqüências ambientais provocadas no Cerrado pela adoção do padrão 
tecnológico da Revolução Verde pode ser encontrado em Shiki (1997). 
4Sobre os processos de concentração, desconcentração e reconcentração econômica no Brasil, veja o 
estudo clássico de CANO (1998). 
5 Ressalte-se que, embora não comungue com os atos autoritários que vergonhosamente 
desarticulam os movimentos que buscavam dar à noção uma identidade própria, o desenvolvimento 
de regiões como o centro-oeste contou com significativos aportes do Governo Federal nesse 
movimento de desconcentração econômica.  Por outro lado, não podemos perder de vista que a 
proximidade geográfica com o núcleo dinâmico nacional (São Paulo) tenha exercido enormes 
influências. 
6 Para tanto, alguns mecanismos foram criados, tais como: Lei Estadual n.° 7.700, de 19 de setembro 
de 1973, dispondo sobre a concessão de incentivos fiscais-financeiros e sobre  implantação de infra-
estrutura básica para o assentamento industrial; Lei Estadual n.° 7.773, de 30 de outubro de 1973, 
que instituiu o programa de industrialização de madeiras, visando reduzir a saída do produto in natura 
no Estado; Lei Estadual n.° 7.776, de novembro de 1973, que constituiu a Campanhia de Distritos 
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O plano objetivava reduzir o desemprego/subemprego, ampliar a ação distributiva 

através da implementação de programas nos setores sociais e elevar o nível de 

investimento através de recursos próprios ou de origens externas. Buscava-se, ainda, 

fortalecer a agricultura, a pecuária e a dinamizar as atividades de pesquisa de lavra e 

minérios. 

Segundo Costa (1987), as estratégias de ação para se atingir os objetivos propostos 

foram as seguintes: coordenar a ação estatal com a do Governo Federal, objetivando 

concretizar as metas propostas; estimular o desenvolvimento da economia estadual, através 

do aproveitamento das oportunidades de investimentos, visando a ampliação do numero de 

empregos, principalmente no referente à indústria de transformação de matéria-prima local, 

de modo a aumentar a participação relativa do setor secundário na renda interna; fortalecer 

o setor primário, tendo em vista o aumento e diversificação da produção e a elevação da 

produtividade da agricultura e da pecuária; dinamizar a implantação da exploração racional 

de minério, para que o potencial latente do subsolo goiano seja tecnicamente liberado ao 

aproveitamento econômico; fortalecer os sistemas de comercialização e abastecimento, com 

vistas à conquista de novos mercados e ampliação dos já existentes; promover o 

desenvolvimento educacional, adequando-se às necessidades de cada região, através da 

expansão quantitativa, melhoria qualitativa, profissionalização do ensino e valorização do 

magistério; melhorar as condições de saúde, principalmente através da ação profilática e 

reaparelhamento da infra-estrutura de saneamento; promover a integração das atividades 

turísticas, culturais e esportivas no conjunto de fatores ligados ao desenvolvimento estadual; 

estabelecer controle das aplicações financeiras, assegurando maior rentabilidade dos 

investimentos públicos aperfeiçoar a máquina administrativa do estado adaptando-a aos 

objetivos do plano; política de desenvolvimento da indústria, com ênfase na transformação 

da matéria-prima local, de origem agropecuária e mineral. 

No âmbito nacional, no âmbito do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (I 

PND), consideráveis recursos públicos se canalizaram para Goiás. O Plano de 

Desenvolvimento Econômico e Social do Centro-Oeste (PLADESCO), criado pela SUDECO 

em 1973, vigorou entre 1973 e 1974 e os objetivos estão abaixo relacionados, segundo 

Otamar de Carvalho (1998, p. 106). Este não contemplava em seu contexto estrutural em 

modelo de regionalização, mas apenas grandes linhas de ação orientadas para a 

organização do espaço econômico regional, conforme ocorria na SUDENE e na SUDAM: 

                                                                                                                                                         
Industriais de Goiás – Goiás Industrial, responsável pela criação e administração dos Distritos 
Industriais do Estado, com destaque para o Distrito Agroindustrial de Anápolis-DAIA.  
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1) “elevar a participação do produto regional, na formação do PIB, de 3,3% 

para 5%, até o fim da década. Para tanto, o crescimento médio da economia, 

no período, havia que atingir a taxa de 13,8%; 

2) elevar a participação do setor industrial, na formação do PIB regional, de 

5,5% para 10% até o fim do período considerado. O setor agrícola teria uma 

participação de 40%, com taxa de crescimento de 12%, fundada na 

incorporação de novas áreas de produção; 

3) elevar o coeficiente médio de utilização da força de trabalho para 50%; 

4) elevar o índice de abastecimento de água para a população de 22% para 

80%, as ligações domiciliares aos sistemas de esgoto de 18% para 50% e, 

pelo sistema habitacional, atender, pelo menos, a 10% da demanda das 

residências na Região; 

5) atingir e manter um mínimo de 60% da população com renda per capita 

igual ou superior à renda nacional”. 

O PLADESCO procurava conciliar seus objetivos com o elenco nacional de 

propriedades referentes a migrações internas e às exportações, ou seja, incorporar novas 

áreas de produção, desenvolver o meio urbano e a agroindústria. Neste sentido, havia a 

necessidade de ações em pontos estratégicos que oferecem melhores condições e 

potencial para o atendimento dos objetivos traçados. Assim, foram eleitas 13 áreas-

programa: uma no atual Estado de Rondônia, duas no presente estado de Tocantins e dez 

na região que hoje representa o Centro-Oeste. Especificamente para Goiás (na atual 

conformação) foram escolhidas duas áreas-programa descritas no Quadro 1. Nesse Quadro 

foi, ainda, acrescida a área-programa de Paranã (TO), pela influência que esta exerceu na 

região nordeste goiana 

Quadro 1 

Principais Objetivos do PLADESCO no Estado de Goiás 

 
 Área- 
 Programa 

 
 UF 

 
Principais Objetivos 

 

 Recursos
 US$ 
 Milhões 

 
 Ceres-  
Anápolis7

  

 
GO 
 

Redes de armazenamento, introdução de técnica no setor 
agrícola, fertilizantes, mecanização, agroindústrias, práticas 
conservacionistas, dinamização dos equipamentos urbanos e 
saneamento. 

 
 24,7 
 

                                                 
7 Compreendia o espaço geoeconômico sob influência da nova Capital Federal, contudo sendo 
orientado no sentido norte-sul, seguindo a BR-060. A programação da área estava voltada para o 
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Rio Verde- 
Itumbiara8

 

 
GO 

Tecnificação da agricultura, com apoio a culturas de ciclo 
curto, desenvolvimento de equipamentos urbanos, estímulos à 
agroindústria, estradas rurais e eletrificação rural. 

 
 11,6 
 

 
 Paranã9

 

 
TO* 

Área de fixação de população, atividade agroindustrial, 
desenvolvimento local, com destaque aos investimentos em 
habitação. 

 
 7 

Fonte: Elaborado a partir de Otamar de Carvalho, 1998, p. 106-108 

*Nessa época o estado de Goiás não havia sido subdividido. 

Para os anos seguintes, o Governo de Irapuan Costa Jr. criou o plano "Diretrizes 

Gerais e Setoriais da Ação do Governo" (1975 a 1978), que tinha como objetivo principal o 

desenvolvimento social. Para tanto, este governador canalizou suas ações no sentido de 

manter o crescimento acelerado e contínuo do estado. Entre suas metas, destacavam-se: a 

busca de distribuição mais justa de renda entre os setores da economia; o desejo de 

propiciar crescimento harmônico e equilibrado entre todas as regiões do estado, através da 

desconcentração das atividades econômicas, políticas e administrativas; o anseio de prover 

maior eficiência à utilização dos fatores de produção e dos recursos naturais, com vistas à 

estabilidade econômica e à preservação da ordem sócio-econômica e política. Para se 

atingir tais metas, buscou-se maior participação relativa do setor industrial na renda interna, 

com melhor adequação à utilização dos recursos naturais e através de forte estímulo à 

ampliação da Formação Bruta de Capital Fixo do setor privado, aumentando assim, a 

capacidade produtiva da "empresa goiana" e, simultaneamente, introjetando melhores níveis 

tecnológicos10. 

 Por outro lado, o plano se empenhava em promover a elevação da produção e da 

produtividade do setor agropecuário e a ampliação da integração do setor comercial ao 

mercado interno e externo, potencializado à produção regional. Entretanto, para dar suporte 

a essas metas, o governo preocupou-se em expandir a oferta no setor de energia elétrica. 

No campo social, o plano visava ainda realizar investimentos direcionados à 

ampliação das ofertas de serviços que proporcionassem melhorias nas condições de vida da 

população. Adotou-se a expansão dos serviços básicos de saúde a todas as comunidades 

                                                                                                                                                         
aproveitamento de seu potencial exportador, tendo em vista a existência de infra-estrutura  básica de 
transporte. Id. Ibid. p.108.  
8 Foi selecionada pela existência de solos férteis e empresariado atuante, pela proximidade com o 
Centro-Sul e pela disponibilidade infra-estrutural para atividades exportadoras. 
9 Atualmente Paranã situa-se ao sul do Tocantins. Localizada a 520 km (356 Km distância aérea) de 
Brasília, essa região foi caracterizada como área de fixação de população, visando suprir o 
desemprego no entorno da nova Capital Federal após a conclusão da fase de construção, sendo 
oriunda do considerável fluxo migratório que ocorria em sua direção. 
10  Para viabilizar essas metas foi constituído o Banco de Desenvolvimento de Goiás S/A - BD - Goiás, 
em abril de 1976 (Lei Estadual n.º 8.062). 
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do território goiano, bem como a melhoria dos baixos níveis sanitários do estado. Buscava-

se, ainda, orientar o setor de educação tanto para maior integração do homem a sociedade. 

Na esfera federal, o Programa de Ação do Governo para a Região Centro-Oeste, no 

âmbito do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PDN de 1975-1979), ampliou a 

importância da região, destacando-a no cenário econômico brasileiro. Isso ocorreu através 

do crescimento da sua participação reativa na produção nacional de alimentos e através de 

Brasília, como entrada e via principal, para a ocupação da Amazônia. 

Assim Goiás foi reconhecido como área alternativa para o processo de 

desconcentração industrial do país, potencialmente capaz de cooperar para o processo de 

descentralização do Sudeste. Para o Centro-Oeste, definiram-se as funções de produzir 

alimentos e matérias-primas, notadamente as de origem mineral voltadas para a exportação, 

e de absolver e reorientar as correntes espaciais de mão-de-obra. É certo que essas 

matérias-primas também alimentariam a produção industrial paulista, o que corrobora as 

analises feitas anteriormente, embasadas em Cano (1998), no que diz respeito à 

desconcentração industrial paulista justificada, a partir da ampliação da produção de bens 

intermediários na periferia nacional. 

Respeitou-se a orientação estabelecida pelo PLADESCO de priorizar áreas 

dinâmicas capazes de responder aos investimentos, porem complementadas e acrescidas 

das áreas objeto de programas especiais, sendo estabelecidas as seguintes diretrizes 

segundo Otamar de Carvalho (p. 109-110): 

1)"concentração de esforços em áreas prioritárias, com potencialidades 

efetivas já definidas; 2) orientação das correntes espaciais de mão-de-obra 

para áreas de expansão da fronteira agrícola; 

3) reforço aos programas de abertura de vias de penetração;4) melhoria das 

condições de habitabilidade nos núcleos urbanos de grande porte e nos 

aglomerados urbanos em formação;5) aumento da participação do PIB 

regional no PIB nacional;6) elevação do coeficiente médio de utilização da 

força de trabalho regional;7) elevação da renda regional e melhoria da sua 

distribuição".  Para viabilizar essas metas previstas no PLADESCO, as 

quais não se alteraram no âmbito do II PND, criaram-se os Programas Especiais de 

Desenvolvimento Regional (POLAMAZÔNIA, POLOCENTRO, PERGEB, PRODEPLAN e 

PRODEGRAN), com recursos na ordem de US$ 2,66 bilhões para o biênio 1975-77. A 

esses, ainda se somariam os recursos distribuídos pelos Ministérios para a região com 

realce para as de Minas e Energia e Transporte. 
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 O Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (POLAMAZÔNIA) 

se destinou à da Amazônia Legal. Na configuração atual do Centro-Oeste, representa parte 

do Estado do Mato Grosso e o Estado de Tocantins. Dos pólos de desenvolvimento do 

programa, apenas um estava localizado no (antigo) Estado de Goiás, o Pólo 

Araguaia/Tocantins, e a este foram alocados recursos na ordem de US$ 20,7 milhões. 

 O volume previsto de recursos (US$ 107,5 milhões) do POLAMAZÔNIA, entretanto, 

não logrou resultados satisfatórios, já que pôs em prática parte dos projetos, gerando 

especulação e concentração fundiária. Contudo, ainda hoje as áreas beneficiadas são as 

mais promissoras em perspectivas de desenvolvimento. 

 O Programa de Desenvolvimento do Cerrado (POLOCENTRO), concebido para 

estimar o crescimento da empresa agrícola tecnificada, foi criado em 29/01/1975 (decreto nº 

76.320/75), em função da experiência desenvolvida pelo Programa Integrado de Crédito 

(PCI), do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Suas últimas liberações de 

crédito ocorreram em 1982, contudo, o período 1975 a 1979 (execução do II PND) foi de 

maior vigor. 

 O objetivo geral do POLOCENTRO era de incorporar 3 milhões de hectares de 

cerrado à agropecuária, sendo 1,8 com lavouras, no período 1975 a 1979. Conforme 

Estevam (1998, p.168), em 1975 e 1976 o valor do crédito rural concedido ao Centro-Oeste 

foi superior ao valor bruto da produção agrícola da região. Para os anos 1975-77, foram 

previstos investimentos na ordem de US$ 1,8 bilhões, sendo destinados US$ 1,5 bilhões 

para a pesquisa e a experimentação agrícola, crédito agropecuário11 e incentivos fiscais para 

florestamento e reflorestamento. As diretrizes do programa foram as seguintes de acordo 

com Otamar de Carvalho (1998, p. 112-113): 

1) "pesquisa e experimentação agropecuária a cargo da EMBRAPA, 

universidades, e outras entidades especializadas, inclusive estaduais; 

2) promoção e expansão agropecuária, por intermédio de apoio aos 

organismos estaduais e disponibilidade de crédito, principalmente a projetos 

integrados;   

3) estímulos aos projetos de florestamento/ reflorestamento beneficiários de 

fiscais setoriais, incluídos no Fundo de Investidores Setoriais – FISET 

Reflorestamento; 

4) estradas vicinais; 

                                                 
11 Financiavam desde o desmatamento, fertilização e conservação dos solos, construção de estradas 
açudes, benfeitorias diversas, eletrificação, drenagens, irrigação, aquisição de máquinas e 
equipamentos agrícolas e regularização fundiária, até projetos de investimentos. 
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5) eletrificação rural; 

6) implantação de sistemas de beneficiamento, armazenagem e transporte de 

produtos agrícolas; 

7) regularização fundiária". 

 Dos doze pólos de desenvolvimento a cargo do POLOCENTRO12, três estavam no 

oeste de Minas Gerais, um atual Estado do Tocantins, dois em Mato Grosso, dois Mato 

Grosso do Sul e quatro em Goiás. Os pólos e principais objetivos desse Programa são 

apresentados no Quadro 2. 

Quadro 2 

Características do POLOCENTRO (1975-1979) 

 
Pólos 

 
UF 

 
Principais objetivos 

 
 
Piranhas13

 
GO 

Construção/conservação de 200 km de estrada vicinais; construção de 
rede de armazenamento para 35 mil ton.; instalação de equipamentos de 
moagem de calcário para 30 mil ton/ano. 

 
 Pirineus14

 
GO 

Construção/conservação de 300km de estradas vicinais; construção de 
rede de armazenamento para 60 mil ton.; eletrificação rural; instalação de 
equipamentos de moagem de calcário para 60 mil ton/ano. 

 
 Rio 
Verde15

 
GO 

Construção/conservação de 1.200 km de estradas vicinais; construção de 
rede de armazenamento para 200 mil.; eletrificação rural; instalação de 
equipamentos de moagem de calcário para 170 mil ton/ano. 

 
 Paraná16

 
TO 

Construção/conservação de 560km de estradas vicinais; construção da 
linha de transmissão Formosa-Posse; construção de rede de 
armazenamento para 70 mil ton.; eletrificação rural; instalação de 
equipamentos de moagem de calcário para 60 mil ton/ano 

Fonte: Elaborado a partir do OTAMAR de CARVALHO, 1998. ps. 113-114. 

                                                 
 
12 Conforme OTAMAR de CARVALHO, 1998, "a esmagadora maioria dos recursos era proveniente do 
POLOCENTRO, seguindo-se a EMBRAPA e EMBRATER, sendo a distribuição concentrada nos 
programas de amarzenamento em primeiro lugar, seguindo-se os de pesquisas agropecuárias e 
transportes. Os programas voltados para energia e assistência técnica, e por último o de irrigação, 
apenas para a área de Xavantina-MT, contemplavam o quadro. A distribuição interna não se fez item 
no qual o Distrito Federal recebeu mais que Goiás, considerando os três anos do POLOCENTRO. A 
parte de energia foi mais eqüitativamente distribuída, assim como o amarzenamento; a de transporte 
privilegiou Goiás e Mato Grosso e a de assistência técnica previu mais recursos para Mato Grosso e 
Minas Gerais." 
13 Este Pólo estava destinado ao desenvolvimento do oeste goiano. Piranhas está localizada a 310 km 
a oeste de Goiânia e a 90 km de Barra do Garça em Mato Grosso. 
14 A Serra dos Pirineus localiza-se no município de Pirenópolis numa região entre Goiânia (120 km a 
nordeste) e o Distrito Federal (136 km a oeste). 
15 Região do sudoeste goiano, atualmente a mais dinâmica do Estado. Rio Verde localiza-se a 224 km 
de Goiânia. 
16 Embora atualmente Paranã localize-se ao sul do Tocantins (nessa época Goiás não havia sido 
subdividido), sua inserção ao quadro deveu-se ao fato que esse pólo era destinado ao 
desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, direção norte, conforme citado anteriormente. 
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Aprovam-se, no POLOCENTRO, para o período de 1975 a 1982, 3.373 projetos, cujo 

valor monta, aproximadamente, US$ 630 milhões. Dois projetos, 71,3% foram para a área de 

abrangência do atual Centro-Oeste, Rondônia e Tocantins, que absorveu 74,1% do valor 

total. O maior número de projeto foi para o Estado de Goiás (38,1%), no entanto, Mato 

Grosso consumiu um montante mais expressivo (34,1%). 

  Conforme Salim (1986, p. 319), o POLOCENTRO, até o ano de 1978, realizou 

praticamente todas as metas programadas, chegando a ultrapassar algumas, principalmente 

as relacionadas com infra-estrutura física. Contudo, Otamar de Carvalho revelou que parte 

do que se pretendia atingir com o POLOCENTRO não se alcançou. A questão da criação de 

novos empregos, por exemplo, não foi completada, privilegiando-se os projetos para as 

grandes e medias propriedades17. A meta de se incorporar 3 milhões ha de cerrado à 

agropecuária, dos quais 1,8 com lavouras, ficou, segundo a Fundação João Pinheiro, restrita 

a cerca de 2,5 milhões, sendo 2,06 milhões no Centro-Oeste, e a ênfase às lavouras foi 

desviada para a formação de pastagens. 

 Contudo, o POLOCENTRO, incontestavelmente, colocou Goiás em uma posição de 

maior destaque no cenário nacional. As políticas públicas, além de ampliarem a forma de 

inserção da agricultura no processo da acumulação capitalista, principalmente por meio de 

superação de seu arcaísmo tecnológico e de sua gradual transformação têm sido decisivas 

na aceleração do processo de diferenciação e de diversificação da produção agrícola. 

 Outro plano que beneficiou o Estado de Goiás foi o Programa Especial de 

Desenvolvimento da Região Geo-Economica de Brasília (PERGEB). Foi criado com o 

objetivo de integrar a região do entorno de Brasília ao processo de desenvolvimento 

regional. Era também intenção do Programa criar condições (empregos e equipamentos 

urbanos) para que essa região absorvesse os fluxos migratórios que se direcionassem para 

Brasília 

 O PERGEB dirigiu suas ações para as áreas de saúde, educação, transporte 

rodoviário, saneamento ambiental, energia elétrica, telefonia, mineração, agroindústrias e 

atividade agropecuárias. Para o período de 1975 a 1977, previram-se US$ 236,4 milhões18 

para a execução dos projetos. Os recursos encontravam-se distribuídos conforme 

apresentado no Quadro 3. 

                                                 
17 Foram apresentados 734 projetos nas áreas com 2 mil ha ou mais,  os quais consumiram 42,8% do 
total dos financiamentos; já nas áreas com até 200 ha, os 313 projetos receberam somente 2,2%.  
18 Metade desses recursos foi proveniente dos governos estaduais de Minas Gerais, Goiás e Distrito 
Federal. 
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Quadro 3 

Distribuição dos Recursos do PERGEB (1975-1977) 

 
Investimento 

 

 
Recursos 

Infra-estrutura social, incluindo educação, saúde e saneamento básico US$ 60 milhões 
Infra-estrutura física, compreendendo transportes, energia e comunicações US$ 79,4 milhões 
Setores produtivos, abrangendo desenvolvimento rural e agroindustrial 
E estudos de oportunidades de investimentos 

US$ 97 milhões 

Fonte: Elaborado a partir de OTAMAR de CARVALHO, 1998. p. 116. 

 Nos mesmos moldes dos programas anteriormente apresentados, no PERGEB 

também houve um elenco de espaço selecionados como estratégicos para se atingir os 

objetivos do programa. As áreas selecionadas em Goiás, bem como suas potencialidades, 

estão apresentadas no Quadro 4. 

Quadro 4 

Áreas e Potencialidades Identificadas pelo PERGEB 

 
Área 

 

 
UF 

 
Localização / Potencialidade 

 
Eixo Ceres-
Anápolis 

 
GO 

Área ao oeste do Distrito Federal, envolve os Municípios do eixo ao 
longo da Belém-Brasília; disponibilidade de solos e capacidade de 
absorção do fluxo migratório em atividades agropecuária e 
agroindustriais; 

De influência 
das BR 
040/050 

 
GO 

Área ao sul do Distrito Federal, onde se localiza cidades como 
Luziânia e Cristalina; potencial mineral – fosfato, titânio, nióbio e 
vermiculita; impressiva atividade agropecuária; agricultura com 
potencial para exploração do café; 

 
De mineração 

 
GO 

Área ao norte do Distrito Federal, entre os rios Maranhão e Almas; 
compreende parte dos municípios de Niquelândia, Uruaçu, Barro Alto 
e Padre Bernardo; ênfase na produção de minerais não ferrosos; 

 
Vale do 
Paranã 

 
GO/TO 

Área ao nordeste do Distrito Federal, localizada ao longo da BR 020, 
entre o município de Posse e o rio Paranã (integralmente a área de 
mesmo nome do POLOCENTRO); vocacionada à agropecuária. 

Fonte: Elaborado a partir de OTAMAR de CARVALHO, 1998. ps. 113-114. 

 O PERGEB dinamizou a região do Entorno do Distrito Federal, promovendo 

atividades agropecuárias, agroindustriais e mineradoras, bem como a melhoria da infra-

estrutura e amarzenamento. Contudo, Brasília continuou recebendo levas de migrantes à 

procura de trabalho e serviços de educação e saúde. É importante ressaltar que o Programa 

consolidou o eixo Ceres-Anápolis, vinculado a Goiânia, como importante entreposto 

comercial em Goiás, principalmente em direção à região Norte. 

 Sobre os recursos que atuaram como mecanismo de implementação do crescimento 

econômico, Otamar de Carvalho (1998, p. 114) revelou que no POLOCENTRO "as 

condições de financiamento eram extremamente atrativas. Em uma conjuntura de inflação 
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crescente, chegaram a ser mais interessantes que o Crédito Rural. Os projetos de 

investimentos tinham prazo de até 12 anos, com 6 de carência, juros entre 0 e 14% a.a., 

capitalizáveis durante a carência. Não havia correção monetária de débitos e o 

financiamento, conforme o valor do projeto, poderia variar de 75 a 100%". Isto não significa, 

contudo, que o Crédito Rural não tinha sido uma opção amplamente utilizada. 

Políticas de Desenvolvimento Regional na Década de 1980 

 Nos primeiros anos da década de 1980, em Goiás, na administração de Ary Valadão 

(1979 a 1982), criou-se o Plano de Ação do Governo, cujos objetivos se centravam na 

modernização e dinamização da agricultura e pecuária; no fomento ao desenvolvimento 

industrial; na ordenação e promoção do desenvolvimento urbano; na ampliação dos serviços 

de saúde; educação e lazer; na ampliação dos programas de habitação, estendendo-os à 

área rural, e na implantação de programas de colonização e assentamentos. 

 Apesar das dificuldades enfrentadas pelo Governo, em razão da crise econômica 

nacional, era patente, nesse plano, o forte apoio à agropecuária (visando sua modernização) 

e ao setor industrial (com intenso empenho ao ingresso de capitais). Buscavam-se, ainda, 

fortalecer o sistema bancário do estado, bem como solucionar problemas nas áreas de 

transporte, saneamento e habitação, advindos do rápido crescimento goiano. E segundo 

Bandeira (1999, p.33). 

(...) esse governo teve forte preocupação com o desenvolvimento da 

agricultura regional, implantando o 'Projeto Rio Formoso', com o 

objetivo de irrigar 62.292 ha ao norte de Goiás - hoje Tocantins. 

Além disso, alavancou o 'Projeto Alto Paraíso', de colonização e 

desenvolvimento regional na região leste e ao norte do Distrito 

Federal. 

 No âmbito federal, escassearam-se os recursos provenientes dos Planos Nacionais 

de Desenvolvimento. Contudo, o Centro-Oeste ainda continuou se beneficiando de políticas 

destinadas especialmente para a região. Assim, em maio de 1981, criou-se o Programa de 

Desenvolvimento da Região Noroeste do Brasil (POLONOROESTE), sob coordenação da 

SUDESCO e, em grande parte, por pressão do BIRD, que, à época, recebia críticas da 

comunidade ambientalista internacional em razão de sua participação em projetos que 

resultavam em degradação ambiental19. 

                                                 
19 Havia ainda, no bojo do programa, uma preocupação em desenvolver projetos na área de influência 
da BR-364 e na preservação do meio ambiente e das comunidades agrícolas. E questionável a 
importância dada pelo BIRD e pelo governo brasileiro a essas preservações, principalmente as 
comunidades indígenas, pois para esse projeto foram destinado menos de 3% dos recursos. 
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 Sua atuação se dirigia à área compreendida pelo Estado de Rondônia e noroeste do 

Mato Grosso, com o objetivo de asfaltar a Br-364, que liga Cuiabá a Porto Velho, ampliando-

se, assim, a integração do oeste brasileiro ao centro dinâmico do país (São Paulo) e, ao 

mesmo tempo, aumentando a importância de Goiás enquanto entreposto comercial. A esta 

obra se destinou quase metade dos recursos para execução dos projetos (quase US$ 1 

bilhão). Os custo totais do Programa se estimaram em US$ 1,55 bilhão, sendo US$ 434,4 

milhões provenientes do Banco Mundial. 

 No período 1983 a 1986, durante o primeiro mandato do Governo Iris Rezende 

(complementando pelo seu Vice-Governador Onofre Quinan - 14/02/1986 a 15/03/1987)20, 

criou-se o Plano Global de Trabalho que, em síntese, visava o crescimento econômico, 

criação de empregos, redução dos níveis de pobreza e das desigualdades regionais. 

 Nesse Governo21, as estratégias de ação eram para maior participação efetiva da 

administração como um todo, bem como da população (aglutinada em mutirões), com a qual 

seria possível obter maior engajamento, gerando consciência coletiva e integração que, por 

sua vez, possibilitaria maior articulação, potencializando os esforços do setor publico 

apoiando-se na sociedade civil. 

 Indiscutivelmente essa administração priorizou a integração (rodoviária) interna do 

estado. Destinando aproximadamente 30% do orçamento para o setor de transporte, 

ampliou-se a rede viária estadual pavimentada de 1.512 km para mais de 4.500 km, ou seja, 

200% a mais do que existia. Isso se deu graças a financiamentos oriundos do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social. 

 Essa administração enfrentou grandes dificuldades em virtude de crise que assolava 

o país, solapando a capacidade do Governo Federal de agir como estimulador do 

desenvolvimento. Assim, a União foi gradativamente, reduzindo sua participação, 

minimizando assim as ações dos Planos Nacionais de Desenvolvimento. Entretanto, na 

"contra-mão" do processo recessivo nacional, nesse período, se evidenciou em Goiás o 

maior dispêndio em termos orçamentários. Destaca-se, ainda, a criação do Fundo de 

Participação à Industrialização do Estado de Goiás (FOMENTAR), no âmbito da "guerra 

fiscal". 

 Em um contexto de profunda crise econômica, coube a Henrique Santillo a 

administração do Estado de Goiás, nos últimos anos da década de 1980 (1987 - 1990). 

Conforme Bandeira (1999, p. 35), este Governo apresentou um plano composto de treze 

                                                 
20 Nesse período Iris Resende assumiu cargo de Ministro da Agricultura no Governo de Sarney, em 
cujo cargo permaneceu por mais de quatro anos (1986/1989).  
21 Será considerado Governo Iris Resende, sua administração e de seu Vice-Governador. 
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pontos básicos com objetivo de reconduzir o estado ao crescimento econômico. Em síntese, 

esse plano visava estimular os setores agropecuários22 e industrial23, ampliando e 

diversificando a produção, buscando, assim, atingir novos mercados. 

 Por mais paradoxal que pareça, mesmo num panorama nacional de crise econômica 

recessiva, Iris Resende conseguiu expandir consideravelmente a capacidade do estado de 

intervir na economia goiana. Mesma "sorte" não teve seu sucessor. Importantes alterações 

no quadro macroeconômico nacional (apresentadas adiante) limitaram o acesso a fontes de 

recursos, ate então amplamente utilizadas. Assim, os dispêndios em 1989 foram similares 

aos de 1972. 

 Por outro lado, a capacidade governamental, na esfera estadual, de agir com maior 

tenacidade no desenvolvimento regional era limitada, pois os recursos destinados às 

Funções de Administração Geral e Educação e Cultura, em grande parte, gastos com folha 

de pagamento aos servidores dessas respectivas áreas, apresentavam aproximadamente 

metade dos dispêndios reais orçamentários. 

 Na esfera, no ano de 1985, a SUDECO constatou que os programas até então 

implementados no Centro-Oeste tinham causado "efeitos colaterais" não desejados 

relacionados à ocupação espacial, à transferência de população e ao desenvolvimento 

agrícola, que demandavam soluções pertinentes. Esses problemas, por sua vez, nos 

campos social, econômico e ambiental. Criou-se, no mesmo ano o Plano de 

Desenvolvimento da Região Centro-Oeste (PDRCO), sendo revisto e ampliado em 1987, 

que apontava para uma ação centrada na melhoria da distribuição de renda, racionalização 

da ocupação do espaço e do uso dos recursos naturais, na implementação de planos 

diretores locais e na reformulação dos programas especiais. 

 Para a execução do PDRCO, criou-se o Programa do Centro-Oeste (PROCENTRO), 

nos moldes dos programas existentes naquela época nas regiões Norte e Nordeste. Nele 

estava contida a necessidade de reestruturação da SUDECO, atribuindo-lhe a função de 

coordenação e promoção do desenvolvimento regional. No bojo do Plano havia a 

preocupação de se criar um programa único de desenvolvimento para a região, bem como o 

Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Para tanto, o PROCENTRO, que deveria durar 

cinco anos para iniciar em 1987, teria que contar com maciça participação do Governo 

                                                 
22 Através do levantamento do solo para o zoneamento agrícola; a doação do preço mínimo 
regionalizado; o aumento do crédito para investimento; a diversificação de culturas; expansão das 
culturas irrigadas; o estimulo á olericultura e o abastecimento urbano; o fomento à fruticultura; o 
incentivo à produção de mudas e o controle sanitário; o estimulo à produção de sementes 
certificadas; a consolidação da pecuária de corte e de leite; introdução de pequenos animais; o apoio 
à pequena produção; a organização dos produtores; a eletrificação rural e programa de conservação 
do solo e da natureza. Id Ibid. p. 35. 
23 A industrialização dos produtos e insumos agropecuários. 
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Federal, com um orçamento de US$ 5,4 bilhões somente para os três primeiros anos de 

execução, o que não ocorreu. Assim, nem o PDRCO, nem o Banco de Desenvolvimento 

Regional do Centro-Oeste se efetivaram. 

  Na segunda metade dos anos 1980 se caracterizou pela interrupção da ação da 

união do Centro-Oeste, através dos planos regionais de desenvolvimento, num momento em 

que o país passava por uma transição democrática e, concomitantemente, fortalecia-se o 

credo neoliberal. 

 A partir dos anos oitenta, conforme Oliveira (1995), o controle o déficit público 

assumiu posição de destaque entre os problemas que o país enfrentava. Isto se deveu ao 

aprofundamento da crise mundial com o segundo choque do petróleo em 1979, com a 

suspensão dos financiamentos externos e seguindo a "cartilha" imposta pelo fundo 

Monetário Internacional, tornou-se questionável toda a funcionalidade do esquema de 

articulações entre es esferas de governo, bem como a própria estrutura do Sistema 

Tributário. 

 A carga tributária, que havia crescido significativamente desde o final da década de 

1960 e se mantido em níveis razoáveis no decênio seguinte, manteve-se até 1983. A partir 

de então, o processo recessivo agravado pelo crescimento inflacionário e somado á perda 

de eficiência na incidência de impostos (gerados pelos incentivos/renúncias fiscais), resultou 

na redução do volume de recursos à disposição do poder público através da tributação. 

 As reduções da receita tributária e do financiamento público comprometiam a 

capacidade do estado de conduzir suas políticas de desenvolvimento econômico. 

Conseqüentemente, as articulações entre as esferas de governo se abalaram, parte pela 

restrição das fontes de créditos públicos, parte pela impossibilidade de obtenção de crédito 

externo, redundando em modificações nos Fundo de Participação dos Estados (FPE) e no 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM) através da Emenda Passos Porto24. 

 Durante elaboração da Constituição de 1988, o debate a respeito da Reforma 

Tributária centrou-se na maior autonomia fiscal dos estados e municípios. Assim, embora se 

tenha levado em consideração (num segundo plano) a questão das despesas 

governamentais no sentido de resgate da divida social, em termos de estrutura tributária, 

destacaram-se as seguintes modificações: 

                                                 
24 Através dessa Emenda, o FPE teve sua participação acrescida para 12,5%, em 1984 e 14% no ano 
seguinte, ao passo que o FPM, nos mesmos anos elevou-se para 13,5% e 16%, respectivamente. 
Essa emenda refletia de certa maneira, a pressão que exerciam os Estados e Municípios junto à União. 
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 1) Ampliação do grau de autonomia fiscal dos estados e municípios25; 

 2) Alterações nas repartições das receitas tributárias26; 

 3) Identificações na redistribuição dos encargos entre as esferas de governo27. 

 Assim houve redução considerável dos recursos disponíveis para a União, 

arrefecendo-se deste modo a sua capacidade de induzir o desenvolvimento. No contexto, na 

concepção do Governo Federal, a reduzida ação estatal federal na região Centro-Oeste não 

mais justificaria a sustentação de uma Superintendência de Desenvolvimento, então, no ano 

de 1990 extinguiu a SUDECO, no processo de enxugamento do Estado. É importante 

registrar que houve “ausência de pressões políticas, originadas da própria região no sentido 

de manutenção do organismo regional. O Centro-Oeste não possuía cultura de região, e as 

estratégias de desenvolvimento ali exercidas em nada contribuíram para modificar essa 

percepção. Porém, dentro de uma visão de política regional, a extinção da SUDECO 

representou para o Centro-Oeste a quebra de um elo importante de representação da região 

no plano federal” (OTAMAR de CARVALHO, 1998, p. 132). No bojo dessa iniciativa federal, 

o Estado da Rondônia e o recém-criado Estado do Tocantins (1989) passaram a compor a 

área de abrangência da SUDAM. 

Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) 

 No final da década de 1980, com a promulgação da Constituição Federal (1988), 

surgiu outro mecanismo de incentivo ao desenvolvimento econômico e social, o Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), por meio da lei 7.827/8928. Esse 

Fundo se gerência, no Centro-Oeste, pelo Banco do Brasil, haja vista que o Banco de 

                                                 
25 Cessou, por parte da União , a capacidade de interferir nos impostos estaduais e municipais. Foi 
vedado ao Governo Federal impor qualquer tipo de restrição à entrega de transferências, findando, 
assim as vinculações. Dessa forma, os Estados e Municípios passaram a ter liberdade de manipular 
suas alíquotas e gastos. 
26 O ICM sofreu alterações, incorporando os impostos circulação de mercadoria e de serviços de 
comunicação e transporte, que eram federais, e passou a ser chamado ICMS. Os impostos únicos de 
energia elétrica passaram para os estados. Foi modificado o percentual FPE e FPM sendo elevado a 
21,5% e 22,5% respectivamente. Foi criado um fundo de exportação de 10% do IPI para compensar 
os estados isentados. Criam-se ainda os Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste. 
Norte e Nordeste, com 3% do IPI e IR. Os Municípios receberam aumentos na partilha, que era de 
20% para o ICM, passando a 25% do ICMS. 
27 Houve redistribuição dos recursos tributários, porem não se explicou à repartição dos encargos. 
28 Dispositivo constitucional artigo 159, inciso I, alínea C. – (Art. 159. A União entregará: I – do 
produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos 
industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma: a) vinte e um inteiros e cinco décimos 
por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; b) vinte e dois inteiros e cinco 
décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios; c) três por cento, para aplicação em 
programas de financiamento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos 
destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;) Constituição da República Federativa do Brasil 
1988. 
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Desenvolvimento do Centro-Oeste não foi implantado. Aos Fundos Constitucionais se 

estabeleceram as seguintes diretrizes: 

1) “destinação exclusiva dos financiamentos aos setores produtivos, com 

tratamento preferencial aos pequenos e miniprodutores e às pequenas 

empresas”; 2) utilização intensiva de mão-de-obra e matérias-primas locais; 

3) produção de alimentos básicos para consumo da população; 

4) concessão de créditos e projetos de irrigação de pequenos e 

miniprodutores rurais, suas associações e cooperativas; 

5) preservação do meio ambiente; 

6) adoção de prazos e carências, limites de financiamentos, juros e outros 

encargos diferenciados e favorecidos, em função dos aspectos sociais, 

econômicos, tecnológicos e espaciais dos empreendimentos; 

7) conjugação do credito com assistências técnicas para setores 

tecnologicamente carentes; 

8) criação de novos centros, atividades e pólos dinâmicos que estimulem a 

redução das disparidades intra-regionais de renda; 

9) utilização criteriosa dos recursos e adequada política de garantias, com 

limitação das responsabilidades de credito por clientes ou grupo econômico, 

de forma a atender a um universo maior de benefícios e assegurar 

racionalidade, eficiência, eficácia e retorno às aplicações; 

10) proibição de aplicações de recursos e fundo perdido” 29. 

 Através do FCO, desenvolveram-se Programas de Desenvolvimento Rural, Industrial, 

de Infra-estrutura econômica30, de Turismo Regional, de Apoio à Política de Reforma 

Agrária (PAPRA) e de preservação ambiental31, ficando para os primeiros, historicamente, a 

absorção da maior parte dos recursos32. 

                                                 
29 Id. Ibid., p.133. 
30 Para a região Centro-Oeste, até 25% dos recursos podem ser destinados a projetos de infra-
estrutura econômica (armazenagem, energia e transporte) nas áreas de fronteira agrícola. 
31 Em relação ao meio ambiente, o programa PRONATUREZA objetiva proporcionar assistência 
financeira aos projetos voltados para recuperação e preservação dos recursos naturais, na busca do 
desenvolvimento sustentável para a região. 
32 FCO Empresarial – Programa de Desenvolvimento Industrial; FCO Empresarial – Programa de Infra-
Estrutura Econômica; FCO Empresarial – Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional; FCO 
Empresarial – Programa de Incentivo às exportações; Programa de Desenvolvimento Rural; Programa 
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 Os recursos se distribuíam, dentro da região, conforme Resolução da SUDECO 

(1989), sendo destinados 19% ao Distrito Federal, 29% para Goiás, 29% Mato Grosso e 

23% para o Mato Grosso do Sul. 

 Desde sua criação, o FCO vem se constituindo importante instrumento de política de 

desenvolvimento regional. O aporte permanente de recursos do fundo possibilitou 

financiamentos de longo prazo para diversos segmentos econômicos, gerando novas 

perspectivas de investimentos para o empresariado comprometido com a dinamização da 

economia local. Assim, seu gerenciador (Banco do Brasil), em consonância com as 

diretrizes e metas estabelecida para o desenvolvimento da região, tem buscado eficiência 

na aplicação dos recursos do Fundo como forma de elevar os níveis de produção, gerando 

novos postos de trabalho, aumentando a arrecadação e melhorando a distribuição da renda, 

afirma o Ministério da Integração Nacional (FCO, 2000, p. 5). 

Desta forma, a programação de financiamento tem por objetivo: 

1) melhoria dos padrões de produtividade e competitividade das atividades 

econômicas regionais, através da redução dos custos de produção e 

comercialização; 

2) fortalecimento prioritário de áreas com comprovada capacidade de 

diversificação e expansão de suas atividades produtivas; 

3) integração da economia regional com as áreas dinâmicas do comércio 

nacional e internacional, em especial com os grandes blocos de comércio, 

como o Mercosul.33

Políticas Regionais de Desenvolvimento na Década de 1990 e Início de 2000 

 No âmbito nacional, o início da década de 1990 caracterizou-se pela interrupção das 

políticas federais para o fomento do desenvolvimento regional. Embora a SUDECO não 

tivesse a mesma importância da suas co-irmãs (SUDENE e SUDAM), sua extinção, em 

1990, representou significativa perda de representatividade do Centro-Oeste junto a União. 

 Atualmente o FCO é o único programa, em nível federal, em ação na região. Em 

1996 ele sofreu alterações sendo inseridas novas diretrizes34 resultantes de entendimentos 

                                                                                                                                                         
de Desenvolvimento de Sistema de Integração Rural; Programa Nacional de Fortalecimento da 
PRONAF – Reforma Agrária; Programa de Preservação da Natureza – PRONATUREZA 
33 Id. Ibid., p. 5. 
34 Dentre as novas diretriz, podem se citar: “a possibilidade de ampliação dos prazos de financiamento  
nos projetos do Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional, bem como daqueles destinados 
à aquisição de bovinos para a engorda, sob condições especificas; a inclusão dos projetos para a 
engorda de novilho precoce em Goiás e Distrito Federal; a assistência financeira à floricultura, à 
aquisição de suínos híbridos e reprodutores e matrizes do gado suíço; a prioridade, no MS, aos 
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entre SEPRE – MPO, governos estaduais e o Banco do Brasil. Contudo, embora o volume 

de recursos disponíveis do FCO35 tenha-se mantido de forma regular, o mesmo tem sido 

consideravelmente inferior aos que foram destinados pelo Governo Federal na década de 

1970. Entretanto, o aporte permanente dos recursos do Fundo (29% para Goiás, 29% para 

Mato Grosso, 23% para Mato Grosso do Sul e 19% para o Distrito Federal) tem possibilitado 

financiamentos de longo prazo, ainda dinamizando a economia regional. 

 Conforme Relatório Anual de FCO, o ano 2000 ficou marcado pelas modificações 

promovidas pelo Governo Federal na política de encargos financeiros das operações com 

recursos dos Fundos Constitucionais. Desta forma, “ao editar a MP 1.988-16, de mais alta 

taxa efetiva de juros prefixada nos financiamentos, em substituição ao IGP-DI, mais taxa 

efetiva de juros de 8% a.a., o Executivo decretou o início de um novo ciclo na história do 

FCO, uma vez que a figura do indexador oficial para a correção de saldos devedores, 

presentes desde o início das atividades do Fundo, foi abolida” (FCO, 2000, p. 48.). Ainda, 

instituiu-se a substituição dos redutores financeiros36 pelo bônus de adimplência de até 

15%, incidente sobre saldos de encargos financeiros das operações, concedidos aos 

mutuários que honrassem seus compromissos até a data do vencimento. 

 Para 2001, conforme o Ministério da Integração Nacional (MI), os prazos para 

pagamento (setor rural) eram de até anos (incluído o período de carência de 3 anos) para os 

Investimentos Fixos; até 10 anos (incluído o período de carência de 3 anos), observada a 

vida útil do bem financiado, para maquinaria e veículos e até 6 anos (incluído o período de 

carência de até 2 anos) para os demais, sendo que a assistência máxima do programa é de 

R$ 20 milhões (Tabela 2). 

Tabela 2 

Caracterização dos Principais Programas Oficiais do FCO em 2001 

 

 
Enquadramen 

to/Porte 

 
Faturamento 

Anual 
(R$ mil) 

 
Juros 

(%) 
aa 

 
Juros com 
Pontualida

de 

 
Limite 

Financiável 
Recursos 

 
Prazo para 
Pagamento 

de até 

 
Carência 

Até 

 
Teto 
(R$ 
mil) 

PRONAF Até 27 4,00 3,40 100 8 anos 03 anos 15 

                                                                                                                                                         
projetos da avicultura de corte, da suinocultura, da sericultura, da piscicultura, da pecuária leiteira e 
da fruticultura e de agroindústria de pequeno e médio porte”. OTAMAR  de CARVALHO, 1998, p. 135. 
35 São disponibilizado 3% do produto da arrecadação do imposto sobre a Renda e Proventos de 
qualquer Natureza e do imposte sobre Produtos Industrializados, entregues pela União, na forma do 
artigo 159, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, distribuídos entre as Regiões Norte (0,6%), 
Nordeste (1,8%) e Centro-Oeste (0,6%). 
 
36 Concedido aos mutuários segundo a natureza e localização do empreendimento, a finalidade do 
financiamento de seu porte.  
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Mini Até 40 6,00 5,10 100 12 anos 03 anos 2.880
Pequeno De 40 a 80 8,75 7,44 100 12 anos 03 anos 2.880
Médio De 80 a 500 8,75 7,44 90 12 anos 03 anos 2.880
Grande Acima de 

500 
10,75 9,14 80 12 anos 03 anos 2.880

Cooperativas Acima de 
500 

10,75 9,14 80 12 anos 03 anos 5.760

FCO (2001) – Programa de Desenvolvimento Rural37, Desenvolvimento de Sistema de 
Integração Rural38 e Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar39

Fonte: Ministério da Integração Nacional / Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de 

Financiamentos do Centro-Oeste – CONDEL/FCO. 

As taxas de juros, bem como os limites financiáveis, variam conforme o 

enquadramento do tomador, havendo bônus de adimplência aos mutuários sem atrasos nas 

prestações até a dada do vencimento, conforme estimulado nas Condições Gerais de 

Financiamento. 

  Os demais setores produtivos também são atendidos pelo FCO. Conforme o MI, “em 

sintonia com o esforço da Região na implantação de pólos de desenvolvimento e formação 

de clusters, os segmentos industriais, agroindustriais e minerais tem a disposição os 

recursos oferecidos por meio do FCO Empresarial – Programa de Desenvolvimento 

Industrial, com prazos de pagamento compatíveis com os retornos previstos nos projetos de 

implantação, ampliação, modernização ou relocalização.” Os prazos, limites financiáveis, 

carência e teto para 2001 estão apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 

FCO Empresarial40 - Limites Financiáveis, Carência e Teto em 2001 

                                                 
37 side rior  d tere efei ssão d anciam  com 
rec s do F seguintes empreendimentos: a ltado à  de algodão, arro tata, 
fe and o, soja, trigo, hortifrutigra rne de aves, de bovinos, de peixe e de 
suínos e leite; b) voltados para a criação de animais de pequeno e médio porte; c) direcionados a 
implantação de projetos para a criação e engorda de vilho pre  desti impla o de 

e e) otem a de ma  integrado de controle de pragas e doenças; 
f) que se destinem à implantação de infra-estrutura de armazenagem e energia elétrica por 
produtores em rativa associaçõ ou em e pro s em etos 
agropecuários integrados; g) destinados ao beneficiamento e à transformação de matéria-prima 
regional “in e produção própria; h) para açudagem, obras de irrigação e outras inversões 
n as , a azena  e a distr ção de a exp agropecuárias, 
realizadas nos municípios pertencentes ao nordeste goiano; i) enquadrados nos programas Oficiais 
Específicos d olv  amp  por Lei dual ou ito Fe e te sido 
s s e os pelo CONDEL/FCO. 

 São con rados p
CO os 

ioca, milh

itários e e grande in sse para to de conce o fin ento
z, baurso

ijão, m
) vo

njeiros, ca
 produção

 no coce; d) nados à ntaçã
projetos d irrigação; que ad sistem nejo
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natura”, d

 coope s ou es  nível d priedade  proj

ecessári à captação o arm mento ibui água par lorações 

e Desenv
aprovad

imento arados Esta  do Distr deral qu nham 
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Fin

Enqua 
dramen 

38 anciamento de projetos destinados à implantação, ampliação e modernização de 
e im uz m reg e integraç  cujo pr rodut a di ndo 
as necessidades da unidade integradora. Por exemplo: avicultura, suinocultura piscicultura, 
fruticultura e olericultura, dentre outras. 

to / 
Porte 

Fatura 
mento 
Anual 

(R$ mil) 

Juros 
(%) aa 

Juros com 
Pontualida

de 

Limite 
Financiá 

vel 
Recursos 
FCO (%) 

Prazo para 
pagamen 
to de até 

Carência 
Até 

Teto 
(R$ 
mil) 

Micro Até 244 8,75 7,44 90 12 anos 03 anos 6.400 
Pequeno De 244 a 

1.200 
10,00 8,50 90 12 anos 03 anos 6.400 

Médio De 1.200 
a 20.000 

12,00 10,20 80 12 anos 03 anos 6.400 

Grande Acima de 
20.000 

14,00 11,90 60 12 anos 03 anos 6.400 

Grup. 
Econômi

co 

Acima de 
20.000 

14,00 11,90 60 12 anos 03 anos 9.600 

mpreendCoopera entos cond idos e ime d ão, ocesso p ivo estej reciona
tivas 

Acima de 
500 

10,75 9,14 80 12 anos 03 anos 5.760 

39Financiamento das atividades agropecuárias e agroindustriais desenvolvidas pelos agricultores 
familiares, suas cooperativas e associações na Região Centro-Oeste. 
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Fonte: Ministério da Integração Nacional / Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de 

Financiamentos do Centro-Oeste – CONDEL/FCO para 2001. 

Em Goiás, o FCO está vinculado ao Conselho de Desenvolvimento do Estado, que 

direciona as propriedades do uso dos recursos do Fundo, objetivando conciliar os interesses 

privados com o plano de Ação do Governo do Estado, dentro das diretrizes emanadas pela 

União. Ressalte que o empresariado goiano não tem absorvido, na totalidade, os recursos 

do FCO desde a sua criação. A distribuição dos valores transferidos pelo Tesouro Nacional 

ao Fundo é feita da seguinte forma: 10% para o financiamento aos programas oficiais de 

assentamento, colonização e reforma agrária, aprovados pelo INCRA; 50% as unidades 

federativas e 40% também às unidades federativas; porém conforme a demanda pelos 

recursos. 

Desta forma, destina-se ao Estado de Goiás 29% do montante do Fundo, podendo 

este percentual se elevar ou se reduzir de acordo com o montante solicitado no conjunto das 

contrações. Entretanto, no período de 1989 a 1999, a efetiva aplicação dos recursos se deu 

em níveis inferiores ao que o Fundo disponibilizava. Este fenômeno pode ser atribuído, em 

parte, às distintas políticas de juros implementadas do FCO ao longo de sua existência. O 

fato de que parcela do Fundo (40%) se distribuiu conforme a demanda, possibilitaram o 

estado obter, em quatro anos, valores superiores ao que lhe era destinado. 

Considerações Finais 

Com a análise deste trabalho, ao longo das últimas décadas, a atuação do Estado, 

quer pelos investimentos em infra-estrutura econômica quer via estímulos fiscais e 

financeiros, foi decisiva para a ocupaçãode áreas no planalto central do país principalmente 

a partir de 1970. Em decorrência deste modelo de desenvolvimento brasileiro e dos 

programas mencionados o estado de Goiás sofreu consideráveis transformações na sua 

estrutura sócio-produtiva: a técnica de produção foi alterada pelos segmentos industriais a 

montante (indústrias vendedoras de máquinas e insumos) e a jusante (indústrias 

transformadoras de matéria-prima agropecuária) e a redução do tempo de trabalho 

necessário/período de produção modificou as relações sócio-econômicas regionais 

eminentemente no centro-sul do estado. 

 A maioria deses programas tinha objetivos amplos, incluindo aspectos fundiários, 

melhoria da produtividade, construção de infra-estrutura básica e provisão de serviços. Os 

programas atuavam por meio do próprio Estado, responsável pela implementação dos 

                                                                                                                                                         
40 Programa de Desenvolvimento Industrial, Programa de Infra-Estrutura Econômica, Programa de 
Desenvolvimento do Turismo Regional, Programa de Incentivo às Exportações, Programa de 
Desenvolvimento dos Setores Comercial e de Serviços.  
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projetos e obras (diretamente ou contratando empresas privadas) e da concessão ao setor 

privado (empresas, pequenos produtores, colonos etc.) de financiamentos em condições 

especiais e inseção fiscal. 

 A estratégia refletia a orientação geral dos planos nacionais de desenvolvimento, 

que, mesmo levando em conta os aspectos sociais, pobreza e desigualdade de renda, 

priorizavam de fato a modernização da base técnica e construção de infra-estrutura. 

 Pelo menos até os primeiros anos da década de 1980, tanto o desenho como a 

implementação dos programas rea centralizada, com pouca ou nenhuma participação dos 

beneficiários e/ou da comunidade em geral. A implementação quase sempre produziu a 

criação de verdadeiros quistos dentro do aparelho de Estado, integrados por uma 

tecnoburocracia numerosa, com grande autonomia em relação aos ministérios e secretarias 

de Estado aos quais estavam formalmente subordinados. 

 Os resultados desses programas, segundo as avaliações oficiais e não oficiais, 

confirmam que os aspectos sociais e distributivos, inclusive a redistribuição de terra, foram 

marginalizados, e que os investimentos em infra-estrutura, os financiamentos para a 

modernização técnica, implantação de novas unidades produtivas e expansão de atividades 

já existentes absorveram a maior parcela dos recursos que não foram absorvidos na 

manuntenção da própria máquina responsável pela execução. 

REFERÊNCIAS 

BANDEIRA, A.J.P. Políticas e modernização agrícola em Goiás (1970-1990). 1999. 178 f.  Dissertação 
(Mestrado), IPUR , Universidade Federal Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1999. 

CANO,W. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil 1930-1995. 2a ed. rev. aum. 
Campinas, SP: UNICAMP. IE 1998. 

COSTA, C. A economia contemporânea de Goiás. Goiânia-GO, Editora  O Popular, 1987. 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.  FCO  Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
Oeste. Banco do Brasil, 2000. 

OLIVEIRA, F.A. Crise, reforma e desordem do Sistema Tributário nacional. Campinas – SP, UNICAMP, 
1995. 

OTAMAR de CARVALHO, J.Coord. Revisão das estratégias de desenvolvimento do Centro-Oeste: 
relatório final. Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO, Brasília, Mimeo, 1998.  

SALIM, C.A. As políticas econômica e tecnológica para o desenvolvimento agrário das áreas de cerrados 
no Brasil: avaliação e perspectivas. Caderno de Difusão Tecnológica, Brasília 3(2): 297-342,maio/ago. 1986. 

ESTEVAM, L. O Tempo da Transformação: Estrutura e Dinâmica da Formação Econômica de Goiás. 
Goiânia. Ed. do Autor, 1998. 

 6411


	Introdução 
	Caracterização Geral do Cerrado Brasileiro 
	Área do Cerrado Brasileiro por Unidade da Federação (em km²) 
	Quadro 1 
	Principais Objetivos do PLADESCO no Estado de Goiás 
	Principais Objetivos 
	 Milhões
	Quadro 2 
	Características do POLOCENTRO (1975-1979) 
	Principais objetivos 
	Quadro 3 
	Distribuição dos Recursos do PERGEB (1975-1977) 
	 
	Quadro 4 
	Áreas e Potencialidades Identificadas pelo PERGEB 



	Tabela 2 
	Enquadramen 
	 
	Carência 




