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RESUMO 

Este estudo tem por objetivo a análise das práticas desenvolvimentistas aplicadas 

pelos agentes financeiros de desenvolvimento, nomeadamente, as agências de fomento e 

os bancos de desenvolvimento brasileiros, à luz da teoria crítica, especialmente a Teoria 

da Ação Comunicativa, de Jürgen Habermas. 

Os agentes financeiros de desenvolvimento deveriam exercer o papel 

fundamental de promoção da igualdade de oportunidades e de estimular a liberdade de 

empreendedorismo. Por meio da concessão de recursos financeiros mais baratos que os 

dos bancos privados comerciais, esses agentes têm capacidade para atender as demandas 

de um grande número de micro e pequenas empresas que necessitam de incentivos e 

oportunidades e não tem acesso ou condições de contratar créditos com bancos 

privados. 

Esta pesquisa é um estudo de caso conduzido à luz da teoria crítica. Apresentam-

se os elementos que compõem as teorias cabíveis à análise bem como as metodologias 

de análise de risco utilizadas pelos agentes financeiros de desenvolvimento. Em 

seguida, questiona-se se o modo como esses agentes vêm operando atende aos 

elementos das teorias apresentadas. 

Verificou-se que os agentes financeiros de desenvolvimento pesquisados 

praticam métodos de mensuração e mitigação de risco tão rígidos que findam por 

inviabilizar o atingimento dos objetivos centrais de sua existência; o fomento e o 

desenvolvimento das regiões onde estão instalados. 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Teoria da Ação Comunicativa; Tipologia da Racionalidade; 

Desenvolvimento Econômico; Agências de Fomento; Bancos de Desenvolvimento.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the developmental practices applied by financial 

agents of development, namely the development agencies and development banks in 

Brazil, according to the critical theory, especially in relation to the Theory of 

Communicative Action from Jürgen Habermas. 

The financial agents of development should play a fundamental role on the 

promotion of equal opportunities and freedom of entrepreneurship. By lending with 

cheaper rates than the private commercial banks, these agents have the capacity to 

supply the demands of a huge number of micro and small businesses that need 

incentives and opportunities and have no access or conditions to hire financial contracts 

with private banks. 

This is a case study conducted and presented under the concepts of the critical 

theory. The components needed to analyze the theories will be presented along with the 

methodologies of risk analysis used by financial agents of development. After such 

presentation of concepts will be questioned whether the way these actors are proceeding 

meets the elements of the theories presented. 
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1. Introdução 

Ainda é incipiente a atuação da maior parte das agências estaduais de fomento. São 

instituições jovens que ainda estão estruturando suas formas de atuação, seus 

organogramas e suas agendas. A experiência de trabalhar no departamento de crédito e 

risco da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, InvesteRio, me forneceu 

uma visão geral de como está ainda em mutação o cenário geral da atuação das IFDs no 

Brasil. 

Na medida em que mudam os atores econômicos, as formas de gestão, o cenário 

global e as condições externas, o país sente a necessidade de adequar-se constantemente 

às novas realidades e aos novos desafios.  

Um dos grandes desafios que há pela frente é a capacitação de empreendedores e a 

viabilização do empreendedorismo como meio de diminuir a informalidade e 

desenvolver a economia. 

Os agentes financeiros de desenvolvimento, IFDs, aqui entendidas as agências de 

fomento e os bancos de desenvolvimento, são atores fundamentais na superação desse 

desafio. É por meio dessas instituições que os empresários (empreendedores ou não) 

podem ter oportunidade de dar início ou alavancar seus empreendimentos, visto que as 

taxas e os juros são menores que aqueles cobrados pelos bancos comerciais. 

A questão que por ora se formula é se o modo como os agentes financeiros de 

desenvolvimento têm atuado está efetivamente atingindo a finalidade de suas criações. 

Em outras palavras, questiona-se aqui se esses agentes estão aplicando critérios 

demasiadamente rígidos quando da análise dos pedidos de financiamento. Com 

condições rígidas de aprovação do Crédito, estão as IFDs conseguindo promover o 

desenvolvimento econômico, principalmente nas áreas menos desenvolvidas do 

território nacional? 

A questão acima será respondida sob uma perspectiva crítica, em que será preciso 

explorar a tipologia de racionalidade emergente da gestão dos agentes financeiros de 

desenvolvimento no Brasil. Caracteriza-se, desta forma, como um estudo organizacional 

balizado por princípios da Teoria Crítica.  
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A presente pesquisa tem o intuito de propor reflexões construtivas sobre as práticas 

executórias das políticas públicas de desenvolvimento econômico. Isto é, na condição 

de sujeito crítico e facilitador de um processo de geração de conhecimento busco 

analisar as informações levantadas junto aos representantes de algumas das agências de 

fomento e bancos de desenvolvimento do país. 

Será feito um estudo teórico-empírico, com base na teoria crítica e na tipologia de 

racionalidade habermasiana (HABERMAS, 1990), a fim de, inicialmente, identificar a 

tipologia de racionalidade organizacional de uma agente financeiro de desenvolvimento 

e em seguida analisar criticamente os motivos que levaram essas instituições a adotar 

aquelas práticas organizacionais. 

Acredito que a forma com que bancos de desenvolvimento e agências de fomento 

vêm implementando políticas de desenvolvimento acaba por distanciá-las da sua 

finalidade original. As práticas organizacionais adotadas por esses agentes (baseadas no 

agir racional) parecem-me estar cada vez mais distantes dos valores a que originalmente 

se propuseram. Deveriam estar baseadas no agir comunicativo, que se orienta no sentido 

de respeito às normas intersubjetivamente válidas (HABERMAS, 2002). 

Objetiva-se, por meio deste percurso teórico-empírico, verificar se os agentes 

financeiros de desenvolvimento pesquisados passaram efetivamente por um processo de 

instrumentalização e quais os motivos que os levaram a adotar práticas funcionalistas. O 

objeto central deste estudo é, portanto, investigar à luz da teoria crítica e com base na 

tipologia desenvolvida por Habermas, a partir dos depoimentos e da percepção dos 

executores de políticas sócio-econômicas, qual tipologia de racionalidade 

organizacional é praticada pelas instituições financeiras voltadas ao desenvolvimento 

econômico do país e quais motivos as levaram a adotar tais práticas organizacionais. 

Visto que a orientação por resultados financeiros e as práticas de mercado estão 

levando os agentes financeiros de desenvolvimento a adotar práticas organizacionais 

funcionalistas e, ao contrário de uma administração emancipatória, deliberativa e social, 

fazendo com que se afastem da atuação orientada por valores (racionalidade 

substantiva) para uma atuação meramente mercantil (racionalidade instrumental) faz-se 

necessária uma epistemologia crítica na abordagem de estudos organizacionais que têm 

por objeto de análise a gestão dos bancos e agências de desenvolvimento. 
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Assim, a relevância deste estudo é identificada pela possibilidade do levantamento de 

informações sobre as práticas organizacionais adotadas pelos agentes financeiros de 

desenvolvimento de diferentes Estados do Brasil bem como pela pouca produção 

acadêmica sob perspectiva crítica.  

Vislumbra-se a possibilidade de estruturar reflexões construtivas sobre o objeto de 

estudo e desta forma ampliar o conhecimento acadêmico sobre as práticas de gestão 

adotadas pelos agentes financeiros de desenvolvimento na execução das políticas 

públicas de desenvolvimento econômico. 

A relevância dessa pesquisa, do ponto de vista acadêmico, está na expansão da 

reflexão crítica sobre a racionalidade na execução das políticas públicas de 

desenvolvimento econômico por parte dos agentes financeiros de desenvolvimento, a 

saber, bancos de desenvolvimento e agências estaduais de fomento. 

Os principais temas a serem abordados são, primeiramente os critérios de análise 

para concessão de financiamentos feitos com recursos públicos que se afastaram da 

orientação por valores e seguem uma tendência de instrumentalização e de práticas de 

mercado.  

Também será analisado se há predominância da racionalidade instrumental e da ação 

instrumental, conforme descritas por Habermas e, portanto, afastamento do agir racional 

substantivo e da ação comunicativa, bem como se as práticas funcionalistas de 

desenvolvimento (orientadas por valores de mercado) acabam por condenar a finalidade 

primária das propostas elaboradas nos planos de desenvolvimento dos governos federal 

e estaduais. 

Para tanto será analisado se a postura de aversão ao risco é a responsável pela adoção 

de critérios rígidos e conservadores de avaliação de risco e concessão do crédito visto 

que alguns agentes financeiros de desenvolvimentos chegam a operar somente com 

carteira de crédito contendo clientes cujo nível de risco são “A” e “B”. 

Por fim será avaliado se o fenômeno da “instrumentalização das políticas públicas de 

desenvolvimento”, ora testado, sinaliza a necessidade de uma metodologia crítica na 

abordagem dos estudos organizacionais que tenha por objeto a análise das políticas de 

desenvolvimento econômico. 
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Tomando por base os princípios da teoria crítica e a tipologia de racionalidade 

organizacional desenvolvida por Jünger Habermas, as unidades de análise desta 

pesquisa são as práticas de implementação de políticas públicas de desenvolvimento. 

As categorias de análise pesquisadas neste estudo são, portanto a Racionalidade 

Instrumental e a Racionalidade Substantiva; o Funcionalismo; o conceito de 

Desenvolvimento Econômico e o Risco de Mercado. 

A pesquisa foi conduzida por meio de levantamento bibliográfico e entrevistas com 

os principais executores de política econômico-social dos seguintes agentes financeiros 

de desenvolvimento: Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), Banco de 

Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES), Agência de Fomento do Estado do Rio 

de Janeiro (INVESTERIO), Banco de Desenvolvimento da Bahia (DESENBAHIA), 

Agência de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM) e Agência de Fomento do 

Estado de Santa Catarina (BADESC). 

Classifica-se esta pesquisa como estudo de caso visto que viabiliza a investigação 

profunda de uma organização tendo por foco os critérios e metodologias de concessão 

de crédito. Será aplicado de um questionário com o intuito de investigar quais são as 

políticas de concessão de crédito e como se comportam as instituições financeiras de 

desenvolvimento diante do risco de crédito e do risco de mercado. 

Inicialmente será feita a apresentação das teorias e conceitos que serão utilizados 

para na análise crítica das informações levantadas por meio da aplicação do 

questionário, junto à bibliografia e às informações oficiais das instituições financeiras 

de desenvolvimento. 

Em seguida será efetuado um levantamento das características e propostas iniciais de 

cada uma das instituições pesquisadas. Serão identificadas, as “missões” a que se 

propõem originalmente, em termos de orientação valorativa das suas ações. Essas 

informações serão obtidas junto aos veículos oficiais de divulgação de cada um dos 

agentes (websites, propagandas em jornais e revistas e declarações oficiais) bem como 

por meio de entrevistas compostas por perguntas abertas, que permitam identificar os 

procedimentos de mensuração e mitigação de risco. 

 



14 

 

Serão abordados os seguintes conceitos teóricos para que possam ser analisados 

qualitativamente os dados obtidos por meio das entrevistas realizadas bem como as 

fontes bibliográficas: 

Teoria Crítica das Organizações: desenvolvida por teóricos da Escola de Frankfurt 

tem por marco inicial o ensaio de Max Horkheimer intitulado “Teoria Tradicional e 

Teoria Crítica”. A base da teoria está no postulado segundo o qual é impossível mostrar 

as coisas como realmente são, senão a partir da perspectiva de como elas deveriam ser. 

Isto é, somente a partir da consideração do “dever ser” (identificação das 

potencialidades, de natureza necessariamente emancipatória) é que se pode entender 

mais claramente como funciona a sociedade e quais são os obstáculos para a realização  

das suas potencialidades. É a prática a partir da realização dos potenciais 

emancipatórios (união de teoria e prática). Dedica-se a analisar o mercado e suas 

relações à luz da emancipação (realização da liberdade e da igualdade). No âmbito dos 

estudos organizacionais, o foco central da teoria crítica é a criação de sociedades e 

locais de trabalho “livres da dominação” e em que as pessoas possam contribuir para a 

produção de sistemas que venham ao encontro de suas necessidades reais e as 

conduzam ao progressivo e constante desenvolvimento. Para Vieira e Caldas (2006), 

representa uma “alternativa epistemológica ao mainstream funcionalista”. São dois os 

princípios básicos da teoria: orientação para emancipação do homem na sociedade e a 

manutenção do comportamento crítico. 

Funcionalismo é um dos quatro paradigmas sociológicos do modelo de Burrell e 

Morgan (1979); representa ortodoxia na pesquisa científica no campo dos estudos 

organizacionais.  

De acordo com Burrell e Morgan os pressupostos sobre a natureza da ciência podem 

ser pensados em termos de duas dimensões chaves: dimensão objetiva-subjetiva e 

dimensão regulação-mudanças radicais. Elas são apresentadas como dimensões 

independentes que, tomadas em conjunto, definem quatro paradigmas sociológicos 

distintos que podem ser utilizados para a análise de uma ampla gama de teorias sociais 

(BURRELL & MORGAN, 1982: 23). 
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Cada um dos paradigmas tem um conjunto de características comum com os seus 

vizinhos tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical no sentido de que uma das 

duas dimensões diferencia-se da outra dimensão. 

No campo da sociologia da regulação desenvolveu-se um debate entre a sociologia 

interpretativa e o funcionalismo e, segundo os citados autores, o status questionável dos 

pressupostos ontológicos e epistemológicos da perspectiva do funcionalismo estaria se 

tornado cada vez mais exposto BURRELL & MORGAN, 1982: 17). 

 

Figura 1 – Os quatro paradigmas de análise da teoria social 

O paradigma funcionalista tem por características principais o objetivismo e o 

foco na regulação e representa uma perspectiva firmemente enraizada na sociologia da 

regulação. Seu objeto de estudo se aproxima da perspectiva objetivista. Para alguns 

autores o funcionalismo propicia o desenvolvimento da sociologia regulatória na sua 

forma mais desenvolvida visto que, de modo geral, busca propiciar explicações 

racionais para questões sociais (BURRELL & MORGAN, 1982: 25). Está preocupado 

com a eficácia da regulação e controle dos assuntos sociais. 

Teoria da Ação Comunicativa: tendo por base a idéia de que a lingüística é o 

mecanismo capaz de coordenar a ação social nas sociedades modernas, a ação 

comunicativa acaba tendo um componente teleológico visto que o entendimento através 
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do uso da lingüística importa numa reação de busca pelas realizações das metas dos 

participantes.  É também uma das principais fontes de estudo sobre emancipação em 

organizações sociais que, por meio da crítica à predominância da racionalidade 

instrumental, amplia a noção de agir racional. São três os tipos de ação racional: a ação 

instrumental, que visa à maximização dos resultados nas metas estabelecidas, a ação 

normativa que é baseada na ética compartilhada pela sociedade e a ação comunicativa 

que visa o consenso a partir da argumentação lingüística e racional. No que diz respeito 

à finalidade, as ações racionais podem ser consideradas sob o aspecto da eficácia 

empírica dos meios empregados e sob o aspecto da consistência da escolha dos meios. 

A racionalidade dos meios exige conhecimento empírico tecnicamente utilizável 

enquanto a racionalidade das decisões exige a fundamentação e a consistência interna de 

valores.  

Racionalidade Instrumental (zweckrationalitat) para Guerreiro Ramos (1989) 

é aquela determinada por uma expectativa de resultados (fins calculados) e fundada na 

relação custo/benefício. A Racionalidade Comunicativa (wertrationalitat), por outro 

lado, é determinada independentemente de suas expectativas de sucesso, sendo 

manifestação orientada por valores e com elevado conteúdo ético. Ainda de acordo com 

Guerreiro Ramos, nos dias atuais prevalece a racionalidade instrumental, fruto de um 

modelo de sociedade centrado no mercado.   

Políticas Públicas de Desenvolvimento são concebidas com planos nacionais e 

regionais de desenvolvimento incorporados às “diretrizes e bases do planejamento do 

desenvolvimento nacional equilibrado”, estabelecidas na esfera federal e estadual. Têm 

por alicerce jurídico os arts. 170 e 174 da Constituição Federal de 1988 que tratam da 

ordem econômica e financeira, estabelecendo como princípio fundamental a redução 

das desigualdades regionais e sociais.  

Desenvolvimento econômico diz respeito à inovação. Será adotado de 

desenvolvimento de Joseph Alois Schumpeter que é fundamentalmente um modelo de 

industrialização não estático, ou seja, dependente de constantes inovações e adaptações. 

Análise do risco de crédito das instituições financeiras de desenvolvimento e 

fomento é feita com base na Resolução 2.682/1999 do Banco Central do Brasil, segundo 

a qual todas as instituições financeiras devem classificar as operações de crédito com 
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base nos critérios ali determinados e atribuindo a cada um dessas classificações um 

determinado percentual mínimo de provisão de perdas. Sendo os bancos de 

desenvolvimento e agências de fomento caracterizadas como instituições financeiras de 

crédito, estão sujeitas à observâncias das normas estabelecidas pelo Banco Central do 

Brasil.  

A escala de risco adotada pelo Banco Central e a existência de um ranking de 

instituições financeiras de crédito implica no receio das instituições em ter uma carteira 

de crédito alto percentual provisionado para perdas e de que sua posição nesse ranking 

de instituições financeiras de crédito seja ruim. Os critérios de apuração do risco são 

estabelecidos conforme as orientações do Banco Central podendo as instituições 

financiadoras ou repassadoras, no caso do microcrédito (créditos de até cinqüenta mil 

reais), desenvolver metodologia própria. Algumas instituições trabalham com repasses 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ficam responsáveis pela 

inadimplência de seus credores, ou seja, as instituições repassadoras de recursos 

federais utilizam seus critérios de apuração de risco e de concessão do crédito, mas 

também assumem o risco da operação, devendo saldar os débitos com o BNDES e 

assumir a perda da operação, se ocorrer. 

Partindo da premissa de que as políticas públicas de desenvolvimento têm por 

objetivo principal reduzir as desigualdades sociais e econômicas e tornar o mercado 

brasileiro um ambiente como “deveria ser” sob a perspectiva desenvolvimentista de 

Schumpeter, nesta dissertação serão mostradas as políticas públicas praticadas pelos 

agentes de desenvolvimento na perspectiva crítica de como deveriam ser.  
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2. Escopo Teórico: Funcionalismo, Teoria Crítica, a Teoria da Ação Comunicativa 

de Jürgen Habermas e a Teoria do Desenvolvimento Econômico de Joseph Alois 

Schumpeter 

A apresentação das teorias tem o propósito de fornecer fundamento teórico para as 

críticas e conclusões objeto desta dissertação. Serão neste capítulo apresentados os 

conceitos basilares da teoria crítica, da teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas 

(dentre eles os conceitos de racionalidade instrumental e racionalidade comunicativa) e 

da teoria do desenvolvimento econômico de Schumpeter. 

2.1 Teoria Crítica 

Para entendermos em que medida as metodologias de análise de risco e as 

políticas de desenvolvimento se distanciam do que seria verdadeiramente 

desenvolvimento de acordo com o conceito de Schumpeter é necessária a apresentação 

da fundamentação da crítica que ora se faz. Para que se possa entender porque as 

técnicas de análise e concessão de crédito por agentes públicos de desenvolvimento não  

são adequadas ao conceito de desenvolvimento é faz-se mister compreender os 

conceitos usados para tal crítica. 

Dentre os quatro paradigmas apresentados por Burrell e Morgan (humanismo 

radical, estruturalismo radical, funcionalismo e interpretacionismo) é o funcionalismo 

que há décadas representa a ortodoxia na pesquisa científica. “O funcionalismo continua 

a expandir sua hegemonia até hoje no campo dos estudos organizacionais, em boa parte 

devido à representatividade institucional do mainstream norte-americano, inclusive no 

Brasil, como mostram diversas revisões, mapeamentos e analises bibliométricas a esse 

respeito” (VERGARA & CALDAS, 2005: 66). 

De acordo com Burrell e Morgan o paradigma funcionalista, cujo foco se 

aproxima ao máximo do ponto de vista objetivista, tem representado o cenário 

dominante para a realização da sociologia acadêmica e do estudo das organizações. Isto 

ocorre principalmente porque o funcionalismo é uma perspectiva que está firmemente 

enraizada na sociologia da regulação (BURRELL & MORGAN, 1982: 25).  

Os teóricos do funcionalismo têm estado na vanguarda dos debates. Estes se 

caracterizam pela preocupação em prover explicações sobre status quo, ordem social, 

consenso, integração social, solidariedade, necessidade de satisfação e sobre 
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atualidades. Do ponto de vista sociológico são abordadas questões gerais sob uma 

perspectiva que tende a ser realista, positivista, determinista e nomotética (BURRELL 

& MORGAN, 1982: 26). 

Exatamente por tratar as questões sociais sob o prisma objetivista, por se 

aproximar tanto da sociologia positivista e por fornecer explicações essencialmente 

racionais para os assuntos sociais, é que Burrell e Morgan afirmam ser o funcionalismo 

o paradigma que produz sociologia regulatória na sua forma mais desenvolvida.  

Cumpre aqui esclarecer que a racionalidade de que tratam os teóricos do 

funcionalismo diverge em essência da racionalidade concebida por Jürgen Habermas 

como será visto adiante. Para os funcionalistas a racionalidade aproxima-se do 

cartesianismo. A abordagem funcionalista das ciências sociais assume que o mundo 

social é, em si, composto por artefatos empíricos e concretos e que as relações entre eles 

podem ser identificadas, estudadas e medidas por meio de métodos oriundos das 

ciências naturais (BURRELL & MORGAN, 1982).   

Habermas rejeita a análise do conhecimento e da ação como meio adequado de 

pensar a razão visto que até o momento essa forma de pensá-la só ter propiciado uma 

visão unilateral. Por meio da análise lingüística seria possível formular um conceito 

mais amplo de razão. 

O uso de analogias mecânicas e biológicas como forma de modelar e entender o 

mundo social é particularmente favorecido em muitas teorias funcionalistas. Durkheim, 

por exemplo, tinha como foco da sua posição teórica a idéia de que os fatos sociais 

existem fora da consciência humana e restringem o homem nas suas tarefas cotidianas. 

Para ele a função da sociologia seria entender a natureza da regulamentação que 

relaciona os fatos sociais objetivos entre si (BURRELL & MORGAN, 1982: 27). 

O funcionalismo é, desta forma, uma perspectiva pragmática na sua orientação e 

focada em entender e explicar a sociedade de forma que lhe forneça conhecimento que 

possa ser efetivamente aplicado. Esse paradigma reflete pressupostos sobre a natureza 

da ciência social que se colocam em oposição aos do positivismo sociológico. 

Abordagens que oferecem alternativas à perspectiva funcionalista começaram a 

ganhar corpo na década de setenta. A perspectiva crítica foi uma delas. Consolidou-se 
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no contexto anglo saxão nos anos noventa, com a criação do movimento denominado 

Critical Management Studies, que será abordado mais adiante. Essa década marcou uma 

rearticulação entre os termos “crítica” e “administração” (DAVEL & ALCADIPANI, 

2003: 73). 

Segundo Davel e Alcadipani, o corpo teórico que nutre o desenvolvimento dos 

estudos críticos, que têm por pano de fundo o paradigma radical humanista e radical 

estruturalista, perpassa uma pluralidade de tradições intelectuais das ciências sociais. 

Resulta numa arena de debates em que os críticos se criticam (DAVEL & 

ALCADIPANI, 2003: 75). 

A crítica ao processo disciplinar no âmbito dos estudos organizacionais e os 

questionamentos do controle da força de trabalho não eram novidade. Em verdade, ao 

longo de todo século XX diversos autores exploraram e debateram o crescimento do 

poder social da administração, dentre eles James Burnham com o livro The Managerial 

Revolution, publicado em 1945, Charles Wright Mills, com o livro The Power of Elite, 

publicado em 1956. Entretanto, somente a partir da década de noventa é que começou a 

haver um esforço para unificar as abordagens críticas. 

O livro precursor desse processo de unificação dos estudos críticos é o Critical 

Management Studies, de Mats Alvesson e Stanley Deetz, publicado em 1992. Segundo 

Davel e Alcadipani, foi a partir da publicação desse livro que se começou a discutir o 

que hoje chamamos de “administração crítica” (DAVEL & ALCADIPANI, 2003: 74). 

São duas as principais vertentes de resistência à ortodoxia funcionalista como 

fonte hegemônica de alicerce epistemológico: o interpretacionismo e os referenciais 

críticos e pós-modernos. Os referenciais críticos e pós-modernos também são vertentes 

epistemológicas alternativas à hegemonia funcionalista, mas não são teorias monilíticas 

e convergentes. Têm diversidade e variância internas. 

Em resumo, são duas as vertentes contrárias à predominância funcionalista: o 

interpretacionismo e os referenciais críticos e pós-modernos. O interpretacionismo é 

também um dos paradigmas de Burrell e Morgan dentro da dimensão da sociologia 

regulatória e, portanto, tem pontos em comum com o funcionalismo, mas se distancia 

deste por ser subjetivista.  
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A principal diferença entre as duas vertentes de oposição ao funcionalismo é que 

“o interpretacionismo questiona o objetivismo arraigado na doutrina funcionalista, 

enquanto as vertentes crítica e pós-moderna combatem sua inclinação à regulação e à 

manutenção da ordem social, ou seja, a sua falta de engajamento em prol da mudança 

social.” (VERGARA & CALDAS, 2005: 66) 

O interpretacionismo tem por foco o objetivismo exacerbado do funcionalismo 

na medida em que, na contramão da perspectiva funcionalista segundo a qual as 

organizações são objetos tangíveis, concretos e objetivos, vê as organizações como 

processos que surgem das ações intencionais de um grupo de pessoas.  

A teoria crítica e o pós-modernismo divergem na medida em que a teoria crítica 

analisa dados do mundo real sob o prisma de como deveriam ser e, assim, ajuda a 

construir um tipo de conhecimento e a realizar um tipo de ciência que caminha 

fundamentadamente em direção a uma sociedade melhor e mais justa. O pós 

modernismo, por sua vez, parte da desconstrução de narrativas e análises genealógicas 

para revisar a propriedade de elementos da modernidade e os projetos iluministas que se 

manifestam nas organizações de hoje (VIEIRA & CALDAS, 2006: 67). 

Ao contrário da teoria crítica, o pós-modernismo tem por principal característica 

a resistência à modernidade e a crítica à razão iluminista. Muitos autores entendem por 

pós-modernismo um movimento intelectual de ruptura com a era moderna usando o 

argumento de que nossas percepções de mundo devem adequar-se às mudanças 

ocorridas com o fim do século XX. Há, no entanto, um conjunto significativo de autores 

que entende que, ao contrário de uma ruptura com a modernidade, o pós-modernismo 

seria um estágio tardio da modernidade. Para Habermas há estágios distintos da 

modernidade, como a “modernidade sólida” e a “modernidade líquida” (VIEIRA & 

CALDAS, 2006). Segundo o autor, os pós-modernos enganam-se ao negar a crítica e a 

razão como um todo porque, primeiramente, o projeto iluminista ainda não estaria 

completo e também porque sem razão e crítica estariam negando valor ao indivíduo. 

Habermas entende ser a razão o tema basilar do pensar filosófico. 

No que diz respeito ao movimento de estudos críticos em administração, a teoria 

crítica se distingue das outras abordagens pela originalidade de sua proposta (DAVEL 

& ALCADIPANI, 2003: 72). 
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A meta maior da teoria crítica é prover meios para a criação de sociedades e 

organizações livres da dominação (coação) e em que todos possam contribuir e 

desenvolver-se. Assim, os diversos autores adeptos dessa corrente filosófica apresentam 

novos paradigmas, conceitos e propostas políticas e sociais de reorganização da 

sociedade com o intuito de superar a “crise da razão”. Trata-se, por assim dizer, de uma 

crítica ao Funcionalismo proposto por Frederick W. Taylor e por Henry Fayol 

(SHAFRITZ & OTT, 1996) e ao conceito de razão prática trazido por Kant. 

Também no campo dos estudos organizacionais a Teoria Crítica pode ser tida 

como a principal vertente de resistência à hegemonia da ortodoxia funcionalista. Ao 

contrário do interpretacionismo, que se aproxima da sociologia da regulação, a Teoria 

Crítica das organizações traz estudos que abordam principalmente as mudanças sociais 

(VIEIRA & CALDAS, 2006).  

“A questão da teoria e da prática é central para a teoria crítica devido à sua 

oposição à „visão tradicional‟ de teoria e prática. Uma teoria é composta por um 

conjunto de hipóteses ou de argumentos utilizados para compreender fenômenos reais” 

(VIEIRA & CALDAS, 2006: 60). Isto é, na „visão tradicional‟ a teoria busca descrever 

as coisas reais e seu funcionamento. Para ser tida como teoria científica, também deve 

ser capaz de apontar o que aconteceria se as condições determinantes forem satisfeitas. 

A teoria é, então, corroborada ou refutada quando os resultados obtidos com esses testes 

se confirmam ou não. 

A partir desse conceito de teoria científica surge a questão central da teoria 

crítica: como estudar a emancipação, a realização concreta da liberdade e da igualdade, 

sem que a teoria esteja vinculada a uma prática transformadora?  

A solução reside no questionamento da distinção entre teoria e prática a partir do 

uso da categoria “crítica”. “Criticar não significa abdicar de conhecer o mundo como ele 

é, tampouco de pensar como ele deveria ser” (VIEIRA & CALDAS, 2006: 60). O 

“dever ser” aqui é tido, portanto, como as possibilidades não realizadas pelo mundo 

social. 

Desta forma, para os partidários da teoria crítica, é impossível mostrar as coisas 

como realmente são senão a partir de como elas deveriam ser. A prática é vista a partir 
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da realização de seus potenciais, ou seja, “como a realização dos potenciais 

emancipatórios do mundo”. (VIEIRA & CALDAS, 2006: 61). 

Para Habermas o conceito do mundo social de que trata a teoria crítica constitui 

um componente da compreensão descentrada do mundo, em que se baseia o agir 

orientado para o entendimento mútuo (HABERMAS, 2003). 

Como apresentada na introdução, a primeira tarefa da teoria crítica é entender o 

mercado e a mercadoria, sua unidade central, sabendo-se que o mercado é regido pela 

lógica da troca e que nele tudo adquire valor de troca.  

Com a Revolução Industrial veio a separação entre capital e trabalho e o 

mercado fez aprofundar as desigualdades iniciais entre esses dois elementos. Apesar de 

prometer realizar a igualdade e a liberdade as trocas realizadas no mercado (entre 

indivíduos e organizações principalmente) não são trocas realizadas em igualdade de 

condições. Mesmo entre organizações, o porte da empresa determina as condições da 

troca a ser efetuada e, portanto, a liberdade e a igualdade não são conceitos aplicáveis 

quando a lógica é a da competição (VIEIRA & CALDAS, 2006). 

Ante a essas desigualdades, a teoria crítica examina o mercado e suas relações 

sob o prisma da realização concreta da liberdade e da igualdade, isto é, à luz da 

emancipação. São dois os princípios básicos que orientam a interpretação das práticas 

de mercado à luz da emancipação: 1) a orientação para a emancipação do homem na 

sociedade permite compreender a sociedade visando possibilidades e sem limitar-se à 

compreensão do mundo; 2) a manutenção do comportamento crítico significa que a 

teoria crítica não pode ser resumida a um conjunto de idéias imutáveis. O teórico crítico 

está sempre mudando, isto é, realimentando seu comportamento crítico frente a tudo que 

existe, sem contentar-se com a descrição do real que lhe é oferecida. 
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2.2 O Agir Comunicativo de Jürgen Habermas 

A Escola de Frankfurt, berço da teoria crítica e da qual fez parte o filósofo e 

sociólogo Jürgen Habermas, propõe a dialética como instrumento de compreensão 

social. Dialética é aqui entendida como argumentação construtiva de idéias e conceitos, 

isto é, como um processo de justificação da verdade por meio do discurso racional, no 

qual as afirmações verdadeiras acabam resistindo às objeções levantadas até aquele 

momento (HABERMAS, 2002).  

Dentro da esfera da teoria crítica Habermas desenvolveu a teoria discursiva da 

ética que defende teses universalistas (para as quais reivindica um status relativamente 

fraco). A fundamentação dessa teoria consiste em dois passos que serão aprofundados 

adiante. O primeiro passo é estabelecer o princípio da universalização, que pode ser 

compreendido como uma reconstrução das instituições da vida comum, como regra de 

argumentação dos discursos práticos. Em seguida essa regra será fundamentada a partir 

de pressupostos pragmáticos de argumentação a fim de demonstrar a validez universal 

do princípio, isto é, mostrar que a regra ultrapassa a perspectiva de uma cultura 

determinada (HABERMAS, 2003). 

Cumpre aqui esclarecer que a ética do discurso, bem como as outras ciências 

reconstrutivas, se apóia exclusivamente em reconstruções hipotéticas que devem ser 

testadas a fim de obtermos confirmações plausíveis ou não. Essa teoria, além da 

necessidade de confirmação, Também está aberta a uma confirmação indireta por outras 

teorias concordantes. 

A ética do discurso vai ao encontro da concepção construtivista da aprendizagem 

uma vez que entende a formação discursiva da vontade como uma forma de reflexão do 

agir comunicativo e exige, para a passagem do agir para o discurso, uma mudança de 

atitude por parte do participante. Essa mudança de atitude na passagem do agir 

comunicativo para o discurso não é diferente da que tem lugar no caso das questões de 

verdade. O que até então era tido por “fato” deve ser visto agora como algo que pode ou 

não existir (HABERMAS, 2003: 155). 

Somente quando se concebe o discurso como um prolongamento do agir 

comunicativo com outros meios é que é possível entender a exatidão da ética do 

discurso.  Isto posto, é possível encontrar nos pressupostos da argumentação o conteúdo 
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do princípio da universalização; tanto as argumentações representam uma forma 

refletida do agir comunicativo quanto as estruturas do agir orientado para o 

entendimento mútuo estão sempre pressupostas  nas reciprocidades e relações de 

reconhecimento em torno das quais giram todas as idéias morais HABERMAS, 2003). 

O filósofo reconhece que essa exatidão da ética no discurso tem uma conotação 

naturalista, como já apelava Kant ao “fato da razão”, no entanto ela não se deve a 

nenhum sofisma (falácia) naturalista. Bem como os defensores da ética no discurso, 

Kant também se apóia em argumentos que chamam atenção para uma atitude reflexiva e 

para a inevitabilidade dos pressupostos universais da comunicação cotidiana que já se 

encontram desde sempre e que não podemos escolher da mesma maneira que 

escolhemos a cor da nossa camisa ou a marca do nosso carro. 

Como será explicado, na argumentação as pretensões de validade, pelas quais se 

orientam sem problemas de comunicação os agentes, são expressamente tematizadas e 

problematizadas. Ou seja, os objetos da argumentação são, principalmente, as 

pretensões de validade (HABERMAS, 2003: 155). 

A expressão “agir comunicativo” refere-se àquelas interações sociais para as 

quais o uso da linguagem orientado para o entendimento ultrapassa o papel de 

coordenação da ação (HABERMAS, 2002: 72).  

O conceito de agir comunicativo está formulado de tal forma que os atos de 

entendimento mútuo não precisam ser reduzidos ao agir teleológico. O processo por 

meio do qual se alcança um entendimento mútuo visa a um acordo que depende da 

concordância racionalmente motivada. Portanto, no agir comunicativo o entendimento 

mútuo funciona enquanto mecanismo da coordenação das ações.  Assim, o acordo não 

pode ser nem imposto à outra parte nem ser extorquido ao adversário por meio de 

manipulações (HABERMAS, 2003: 165). 

No que diz respeito à semântica, a teoria da linguagem é o terreno em que a 

pragmática formal de herança kantiana pode se encontrar com pesquisas de cunho 

analítico. No plano semântico, supõem-se invariantes os sentidos das afirmações. Tanto 

falantes quanto ouvintes devem reconhecer os mesmos tipos simbólicos na 

multiplicidade dos acontecimentos simbólicos correspondentes (HABERMAS, 

2002:73). 
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Antes de adentrarmos na estrutura teórica do agir comunicativo é preciso 

compreender em que medida o autor se distancia do kantismo, do pragmatismo clássico 

e da teoria analítica do significado para que possamos compreender o agir comunicativo 

a partir da função regulativa do conceito de verdade. 

No que diz respeito à correspondência entre os pressupostos idealizadores do 

agir comunicativo de Habermas e as idéias regulativas da razão prática elaboradas por 

Immanuel Kant é possível identificar elementos que separam a postura pragmática 

formal de uma posição transcendental (no sentido das condições a priori da experiência) 

a partir da mudança de concepção do que viria a ser “análise transcendental” em Kant, 

de uma análise das condições a priori de possibilidade de toda a objetividade, para uma 

concepção mais prático-formal (HABERMAS, 2002). 

Para Kant, entende-se por análise transcendental a pesquisa das condições 

presumidamente gerais, mas somente viáveis posteriormente, que devem ser satisfeitas 

para que possam acontecer as práticas fundamentais determinadas a terem êxito. Por 

fundamentais tomam-se todas as práticas para as quais não há qualquer equivalente 

funcional nem sequer pensável (HABERMAS, 2002: 35). 

Isto é, não mais o termo transcendental diz respeito às condições gerais, 

necessárias e de origem não inteligível da experiência, mas passa a referir-se às 

condições presumidamente gerais, apenas futuramente viáveis. Há, portanto, uma 

substituição do idealismo transcendental por um realismo interno. 

Esse “universalismo igualitário” de sentido pragmático formal (e não moral) está 

voltado para determinadas condições que devem ser satisfeitas para uma participação 

satisfatória dos sujeitos em suas argumentações. Participação satisfatória exige 

publicidade, igualdade de direitos comunicativos, exclusão de enganos e a inexistência 

de coações de qualquer espécie. 

Também o conceito de verdade dado por Kant, tem seu significado questionado 

por Habermas. À verdade é atribuída uma função regulativa e não mais puramente 

constitutiva. O realismo interno, proposto por Habermas, admite que é real tudo aquilo 

que pode ser experimentado nas relações práticas ou representado em expressões 

verdadeiras. Essa premissa pragmática de que a realidade é a totalidade dos fatos pode 

ser entendida como a antecipação formal de possíveis objetos de referência e obriga, 
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portanto, uma verificação desses fatos para que se possa atribuir-lhes o conceito de 

verdade. Os fatos não são descritos, mas defendidos e justificados e, portanto, o 

conceito de realidade, em razão da ligação com a verdade, se permite comparar com 

idéias regulativas (HABERMAS, 2002). 

A atribuição de verdade ao conceito de realidade implica na indissociabilidade 

dos conceitos de objetividade e de intersubjetividade visto que a realidade, tomada por 

totalidade dos fatos que podem ser expressos em sentenças verdadeiras já é 

linguisticamente constituída.  

A verdade é tida, na obra de Habermas, por aceitabilidade racional. Isto porque, 

o realismo, segundo Habermas, exige uma verificação dos fatos por uma orientação para 

a verdade que deve ser analisada na forma do discurso racional e não mais por meio de 

testes empíricos. Esse processo de certificação da verdade por meio da linguagem não 

pode ser realizado da perspectiva de alguém que assume o papel de um terceiro sujeito 

(além do falante e destinatário de uma comunicação) visto que um intérprete não é 

capaz de fornecer uma visão imparcial dos fatos (HABERMAS, 2002). 

Uma argumentação orientada para a verdade deve ser realizada exclusivamente 

na perspectiva performativa dos seus participantes, que devem atender a três 

pressupostos idealizadores e performativos (ou pressupostos idealizadores): devem fazer 

parte de um mundo objetivo comum no qual os sujeitos do debate podem se referir; 

devem ser capazes de justificar suas afirmativas racionalmente e; devem se orientar por 

exigências de validez que transcendam aos contextos particulares em que são colocados 

(HABERMAS, 2002).  

A fim de traçar uma relação histórico-conceitual e assim determinar as rupturas 

entre as idéias de uma razão pura e a razão destranscendentalizada, faz-se mister traçar 

uma correlação entre os pressupostos pragmáticos e idealizadores do agir comunicativo 

com conceitos kantianos da razão pura: (1) A suposição pragmática de um mundo 

objetivo comum correlaciona-se com a idéia cosmológica da unidade do mundo, isto é, 

com a totalidade das condições no mundo sensível. (2) a suposição pragmática da 

racionalidade dos participantes imputáveis correlaciona-se com a idéia da liberdade 

enquanto postulado da razão prática. (3) a incondicionalidade das exigências de validez 

do agir comunicativo correlaciona-se com a razão enquanto capacidade das idéias. 
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(4) o discurso racional enquanto fórum não previamente viável das possíveis 

justificações correlaciona-se com a razão enquanto capacidade dos princípios que, 

nesta função, assume o papel de tribunal supremo de todos os direitos e exigências. 

Por meio dessas correlações genealógicas é que torna-se possível identificar os 

cruzamentos nos quais a filosofia analítica da linguagem recusa a herança das idéias de 

razão kantianas (HABERMAS, 2002: 37). 

A razão que ora se questiona e critica é aquela definida por Kant, isto é, a razão 

pura. Para Habermas (para quem as estruturas de racionalidade são criadas pela 

linguagem) é necessária a possibilidade de uma “transcendência dentro da razão” e esta 

é feita por meio da cooperação e crítica mútua dos sujeitos racionais quando da 

ocorrência de um debate (argumentação). Debate este que deve ser constante e somente 

é possível, pois o mundo da vida é intersubjetivamente partilhado (HABERMAS, 2002: 

10).  

Também para Habermas a razão não se deixa fundamentar dedutivamente, 

embora se deixe esclarecer num passo posterior pelo fato de que compreendemos o 

discurso argumentativo como um derivado especial e privilegiado do agir orientado para 

o entendimento mútuo (HABERMAS, 2002: 161). 

Segundo o autor “a transformação da „idéia‟ de Kant de uma razão pura nos 

pressupostos „idealizadores‟ do agir comunicativo prepara o entendimento frente a todas 

as dificuldades, à vista do papel fático das suposições contrafáticas pressupostas 

performativamente.” Essas suposições teriam o papel de estruturadoras dos processos de 

entendimento e de organizadoras das coordenações de ações (HABERMAS, 2002: 33). 

Mccarthy segue o mesmo entendimento de Habermas no que diz respeito à 

organização e coordenação de ações. Para Mccarthy “cooperative interaction is seen to 

be structured around the ideas of reason which are neither fully constitutive in the 

Platonic sense nor merely regulative in the Kantian sense”. (HOY & MCCARTHY, 

1994: 38) 

Dentro do contexto da necessidade fundamental da argumentação, tida tanto 

como método de construção da verdade e como base do agir orientado para o 

entendimento, a questão inicial levantada pelo autor é “como equacionar o sentido 



29 

 

normativo e o sentido crítico e criador da linguagem”, isto é, como conjugar o sentido 

único de cada expressão com os processos de aprendizagem que ocorrem no interior das 

próprias formas de comunicação e que acabam por mudar a interpretação que fazemos 

dos fatos? (HABERMAS, 2002: 8) 

Em vista da capacidade que tem a linguagem de ir além de si mesma, torna-se 

clara, a razão pela qual Habermas valoriza tanto o trabalho de Thomas Mccarthy e seu 

esforço para em se utilizar de um conceito de razão corporificada no agir orientado para 

o entendimento (destranscendentalizada). Para Habermas, o grande mérito de 

Mccarthy foi contrapor o conceito de razão “situada” aos ataques dos 

desconstrutivistas ao próprio conceito de razão e dos sujeitos racionais. Ou seja, o 

autor se dirige tanto contra a desconstrução iconoclasta como contra uma versão 

normativista(HABERMAS, 2002: 29). 

Por razão situada entende-se a tarefa de destranscendentalização dos sujeitos 

cognoscentes. Isto é, o sujeito final deve encontrar-se no mundo sem perder totalmente 

sua “espontaneidade testemunhadora do mundo” (HABERMAS, 2002: 31). 

“On one side are those who, in the wakes of Nietzsche and Heidegger, attack 

Kantian conceptions of reason and the rational subject at their very roots; on the other 

side are those Who, in the wakes of Hegel and Marx, recast them in socio historical 

molds” (MCCARTHY, 1991: 2). 

Mccarthy é, desta forma, um aliado importante no projeto de Habermas de 

destranscendentalização dos sujeitos cognoscentes da pragmática formal visto que, para 

ele, o conceito kantiano de razão tem dupla função: tanto é usado como estabelecedor 

de normas quanto como possibilitador da crítica, isto é, tanto pode ser entendida como 

norma da crítica quanto como foco de uma aparência transcendental (HABERMAS, 

2002: 29). 

Partindo da premissa de que as estruturas de racionalidade são cunhadas pela 

linguagem, a razão resta corporificada em um agir orientado para o entendimento, 

fruto da capacidade dos sujeitos racionais de encontrar formas de fundamentar seus 

conhecimentos e então fazerem resistir suas afirmações.  
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Tendo sido esclarecidos o que Habermas entende por verdade e por razão, 

passamos agora aos meios, condições e conseqüências desses dois elementos chave na 

obra do autor. Ou seja, adiante serão apresentados as condições (supostos e 

pressupostos) e os meios (agir comunicativo) para se alcançar a verdade. 

O agir comunicativo estaria representado na capacidade e na possibilidade dos 

sujeitos cognoscentes de debaterem idéias comuns, cada qual com sua opinião, por meio 

de argumentos. Argumentos são “os meios pelos quais o reconhecimento intersubjetivo 

de uma pretensão de validade erguida hipoteticamente por um proponente pode ser 

produzido e, portanto, a opinião transformada em conhecimento” (ARAGÃO, 2006: 

38). 

Os sujeitos do debate, participantes de um mundo objetivo comum, são todos 

capazes de justificar e fundamentar suas afirmativas e o orientam para a validade de 

suas conclusões. As conclusões e consensos obtidos a partir de tal argumentação são 

assertivas razoáveis na medida em que transcenderam a unidade e a pureza de uma 

definição pré-concebida. Torna-se também verdadeiro aquilo que foi consensualmente 

definido, como será visto adiante o conceito de verdade na perspectiva habermasiana. 

O fato primordial que assegura tal consenso, aqui entendido por conformidade 

em face das expectativas de papéis e normas, é a ausência de coações do falante sócio-

cognitivo por parte dos demais participantes da argumentação (HABERMAS, 2003). 

Como capacidade e possibilidade de debater idéias, o agir comunicativo pode ser 

compreendido como um processo circular em que o participante é ao mesmo tempo o 

iniciador que domina as situações por meio de ações imputáveis e é também o produto 

das tradições que carrega, dos grupos aos quais pertence e dos processos de socialização 

nos quais se cria (HABERMAS, 2003: 166). 

A crítica habermasiana aos desconstrutivistas resta exatamente na conclusão de 

que quando não se admite a idéia de Kant de uma razão “constituidora do mundo” e a 

concepção de um entendimento “constituído” do objeto da experiência, também não é 

possível fornecer qualquer fundamento para uma destranscendentalização da 

consciência dos sujeitos cognoscentes (HABERMAS, 2002: 32). 
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A fim de entender os fundamentos e posições definidas por Habermas é preciso 

esclarecer o significado de alguns conceitos estabelecidos pelo autor. Isso porque, 

apesar de membro da Escola de Frankfurt, comumente associada à Teoria Crítica, o 

autor tem posições bastante peculiares no que diz respeito ao que vem a ser razão, a sua 

origem e categorias e de como ela impacta a sociedade.  

O agir comunicativo, que usa a racionalidade destranscendentalizada como 

meio de alcançar a verdade, é composto por etapas, supostos e pressupostos. 

Inicialmente é preciso compreender os pressupostos idealizadores e a suposição 

pragmático-formal do mundo (a), para então entender sua conseqüência principal, que é 

a substituição do idealismo transcendental através de um realismo interno (b) e o que 

vem a ser função regulativa do conceito de verdade (c).  

A destranscendentalização da razão requer o posicionamento dos sujeitos 

participantes do debate em determinados contextos do mundo e conduz à convergência 

da cognição (o consenso obtido de forma racional) (HABERMAS, 2002: 38). 

a) Habermas estabelece quatro premissas e condições para o Agir Comunicativo. 

A primeira é a suposição pragmático-formal. Depois, os pressupostos idealizadores 

(estes realizados de modo performativo no agir comunicativo) e o pressuposto da 

argumentação. Por fim há os pressupostos pragmáticos determinados. 

Inicialmente é preciso compreender a diferença de significado que há, na obra do 

autor, entre pressupostos e pressuposições. As pressuposições correspondem às 

condições que devem ser satisfeitas, isto é, são atos de referência que, sem um sistema 

de referência, podem fracassar ou ter êxito. Já sem a suposição de racionalidade os 

participantes da comunicação podem ou se entender mutuamente ou se desentender. 

A suposição de racionalidade não é apenas um pressuposto não trivial para a 

interpretação radical, o é também para a comunicação cotidiana entre partidários da 

mesma comunidade de linguagem (HABERMAS, 2002: 80).  

Ciente da diferenciação terminológica, o autor estabelece o conteúdo ideal dos 

pressupostos. O primeiro deles é que, apesar das afirmações poderem perder a sua 

qualidade de “verdadeiras”, o pressuposto de “verdade” correspondente não deve ser 

colocado em dúvida a cada contexto (HABERMAS, 2002: 36).  



32 

 

As quatro pressuposições (pragmáticas) mais importantes são:  

i) Publicidade e inclusão: ninguém que possa trazer contribuição relevante deve ser 

excluído da argumentação; 

ii) Direitos comunicativos iguais: a todos são dadas as mesmas chances de se 

expressar sobre as mesmas coisas; 

iii) Exclusão de enganos e ilusões: os participantes devem pretender o que dizem; 

iv) Não-coação: a argumentação deve ser livre de restrições que possam impedir 

que o melhor argumento seja apresentado. 

Nas palavras do autor, pressupostos idealizadores são: “a suposição comum de um 

mundo independente dos objetos existentes; a suposição recíproca da racionalidade ou 

da „imputabilidade‟; a incondicionalidade de exigências de validez ultrapassadoras de 

contextos, como verdade e correção moral” (HABERMAS, 2002: 35). 

Os três pressupostos idealizadores do agir comunicativo (que tem por objetivo 

preliminar o compartilhamento e esclarecimento das percepções subjetivas e válidas 

acerca dos acontecimentos sociais) são, portanto, (i) a suposição comum a respeito de 

um mundo objetivo (pressuposto metafísico-gnoseológico), (ii) a racionalidade que os 

sujeitos supõem reciprocamente e (iii) a validade incondicional das suas afirmações 

(HABERMAS, 2002: 30). 

A suposição pragmática do mundo objetivo não é uma idéia regulativa, mas 

constitui uma referência de tudo o que pode ser verificado em fatos. Permanece na 

teoria da ação comunicativa o conceito de mundo objetivo e formal. Aqui também 

qualquer tentativa de reconstruir um sentido material a priori para os possíveis objetos 

de referência é fadada ao fracasso (HABERMAS, 2002: 40). 

Além dos pressupostos citados, o autor estabelece também os pressupostos da 

argumentação que são exigências para a descentralização das perspectivas individuais 

de interpretação das narrativas de cada participante. Em função da autoridade 

epistêmica que cada participante do debate tem para expressar de forma verdadeira suas 

vivências, há um mundo interior em relação ao mundo objetivo. 
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Esses pressupostos inevitáveis da prática da argumentação não são somente 

construtos. São operativamente importantes na conduta do próprio participante. Quem 

participa de uma argumentação procede a partir desses pressupostos (HABERMAS, 

2002: 68). 

Não basta que haja uma suposição comum sobre o mundo objetivo, nem que os 

participantes do debate sejam racionais e suas afirmações válidas. É necessário que cada 

participante mantenha sua perspectiva de interpretação própria. 

Os contextos dos mundos de cada um dos atores bem como as práticas lingüísticas 

nas quais se encontram desde sempre revelam o mundo da perspectiva das tradições e 

costumes instituidores de significados. Os participantes do debate que pertencem a um 

grupo com uma forma de linguagem local específica experimentam o que acontece no 

mundo à luz de uma “pré-compreensão gramatical”, não havendo, portanto, objetos 

neutros. 

A relação entre a objetividade do mundo e a intersubjetividade do 

entendimento entre os participantes da comunicação esclarece as mediações 

lingüísticas dos referentes mundanos. Ou seja, os fatos que se afirma sobre um objeto, 

frente a outros que os podem contradizer, são defendidos e, nos casos necessários, 

justificados (HABERMAS, 2002). 

Dessa interpretação particular (e necessária) dos participantes da comunicação 

resulta que não é possível nos abstrairmos de seu caráter revelador do mundo por meio 

do emprego descritivo da linguagem. 

Os pressupostos idealizadores se conectam ao pressuposto da argumentação na 

medida em que existe entendimento entre os participantes, mesmo cada qual com suas 

perspectivas de mundo e da vida, exatamente porque além de haver uma visão de um 

mundo objetivo comum, os participantes orientam a comunicação pela exigência da 

verdade, aqui entendida como validade incondicional das afirmações (HABERMAS, 

2002). 

Cumpre elucidar o que o filósofo entende por “mundo da vida”. Para Habermas o 

mundo da vida vem a ser o contexto da situação de cada ação. Ele cumpre também o 

papel de provedor de recursos para o processo de interpretação com os quais os 
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participantes da comunicação procuram suprir suas carências de entendimento mútuo 

que surge em cada nova situação de ação (HABERMAS, 2003). 

Dessa forma, para que haja argumentação e para que esta seja construtiva é preciso 

que sejam preenchidos esses três pressupostos. É preciso também perceber que a 

estrutura racional do agir orientado para o entendimento se reflete nas suposições que 

os atores devem fazer. Antes no sentido de Wittgenstein que no de Kant, esse dever não 

deve ser entendido no sentido transcendental das condições gerais, necessárias e sem 

origem inteligível da experiência possível, mas sim no sentido de inevitabilidade 

(HABERMAS, 2002: 34). 

Ou seja, além dos pressupostos idealizadores, que devem ser efetuados de modo 

performativo no agir comunicativo, também a estrutura de um agir orientado para o 

entendimento deve atender à suposição pragmático-formal de mundo.  

Para a viabilidade prática do agir comunicativo é preciso que os sujeitos (capazes de 

linguagem e ação) possam se relacionar com algo no mundo objetivo quando quiserem 

se entender sobre alguma coisa, ou mesmo para conseguir algo. Para que possam se 

relacionar com algo, devem assumir que o mundo, enquanto totalidade dos objetos 

existentes, pode ser julgado ou tratado. Todos os objetos são julgáveis, mas para isso é 

preciso que sejam identificáveis em termos de tempo e espaço (HABERMAS, 2002). 

A objetividade do mundo, segundo a qual ele é dado de forma idêntica para 

todos, serve de garantia performática dos referentes semânticos usados pelos atores do 

debate. O mundo objetivo não é o mesmo que pode se apresentar nele como objeto. É o 

mesmo para todos os atores e participantes que por isso se entendem e podem intervir, 

mas não deve ser confundido com a realidade, uma vez que esta é constituída por 

tudo o que pode ser representado em expressões verdadeiras (HABERMAS, 2002). 

A idéia cosmológica de objetividade do mundo tem dois aspectos. Por um lado, 

há a suposição pragmática de um mundo objetivo como totalidade dos objetos e, por 

outro, há uma orientação para a realidade concebida como totalidade dos fatos 

(HABERMAS, 2002). 

Por “racionalidade que os sujeitos supõem reciprocamente” (segundo 

pressuposto idealizador do agir comunicativo), entende-se que os sujeitos capazes de 
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linguagem e ação, que se lembram e pedem explicações, devem supor a racionalidade 

recíproca (HABERMAS, 2002: 47). 

A suposição de racionalidade funciona, também, como pressuposto pragmático 

constitutivo. 

Cada sujeito, agindo racional e intencionalmente, tem condições de fundamentar 

de forma mais ou menos plausível porque se expressou (expôs a realidade interna dos 

seus fatos) ou se conduziu assim e não de outra forma. 

b) Não há diferença entre aparência e a coisa em si na medida em que as 

referências possíveis não prejudicam a determinação conceitual dos objetos. No lugar de 

um idealismo transcendental, que diz respeito aos objetos experimentáveis como um 

mundo para nós, coloca-se um realismo interno. É real tudo aquilo que possa ser 

representado em expressões verdadeiras, ainda que os fatos sejam interpretados em uma 

linguagem particular. Os fatos afirmados que recebem aprovação são, portanto, reais.  

Essa migração das idéias dos fatos para as expressões lingüísticas acontece por 

meio da transferência do sujeito agente do “reino dos seres inteligíveis” para o “mundo 

da vida articulado linguisticamente” dos sujeitos socializados (HABERMAS, 2002: 52). 

Na disputa discursiva sobre a interpretação correta (debate) do que acontece 

no mundo objetivo, devem ser ultrapassados os contextos internos dos mundos. Os 

participantes podem se orientar apenas desde o horizonte de seus mundos respectivos 

para os mundos interiores. “Não há referências mundanas pura e simplesmente livres de 

contextos” (HABERMAS, 2002: 45). 

Nas expressões verdadeiras a transigência e a resistência dos objetos sobre os 

quais se debatem já estão pacificadas. Sabendo-se definido o objeto da comunicação, 

importante é esclarecer que os atos de fala por meio dos quais os participantes expõem 

suas perspectivas não servem apenas como representação de estados e acontecimentos 

ocorridos no mundo objetivo. Os atos de fala servem também para a produção e 

renovação das relações interpessoais quando o participante se refere a algo no mundo 

social das interações legitimamente reguladas. Também os atos de fala servem para a 

manifestação de vivências, ou seja, para a auto-representação, quando o participante se 

refere a algo do mundo subjetivo a que tem acesso privilegiado. Os participantes da 
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comunicação baseiam os seus esforços de entendimento mútuo num sistema de 

referências composto exatamente por esse três mundos (HABERMAS, 2003: 167). 

c) Ambos os conceitos de mundo e o de realidade expressam totalidade, porém, 

somente a realidade, pela sua ligação interna com o conceito de verdade, pode ser 

comparada com as idéias regulativas de razão. 

É a função regulativa da verdade que dirige o processo de justificação fática 

para o objetivo de tornar particular o supremo tribunal da razão. As idéias de razão, 

estas principalmente, se colocam igualmente fora do mundo estático dos inteligíveis e 

ostentam sua dinâmica no interior do mundo da vida (HABERMAS, 2002: 45). 

Ao contrário da visão da Habermas, para Kant, do mundo inteligível temos uma 

idéia, mas nenhum conhecimento. Apenas da liberdade, dentre as idéias práticas da 

razão, pode ser conhecida a priori a possibilidade de sua realização (HABERMAS, 

2002: 50). 

Ultrapassada a suposição de um mundo objetivo comum, a orientação segue para 

as exigências de validade que põe os recursos do mundo (eternamente inteligível) em 

liberdade para a aquisição do conhecimento empírico. 

Apenas no fórum do discurso racional, no qual os bons fundamentos ostentam 

sua arte de convencer, se define o limite que separa o transcendental do uso 

transcendente da capacidade de conhecimento. Em outras palavras, apenas por meio do 

agir comunicativo é possível separar o mundo objetivo comum da capacidade de 

produzir percepções particulares de cada ator do debate. 

Na perspectiva do agir comunicativo onde a destranscendentalização significa 

uma intervenção profunda na arquitetônica dos pressupostos fundamentais, os pares de 

opostos kantianos (constitutivo e regulativo, transcendental e empírico, imanente e 

transcendente, etc.) perdem sua seletividade. 

As comunicações cotidianas são, portanto, exigências de fundamentação 

partilhadas e elementos essenciais da formação de opiniões e pontos de vista dos 

sujeitos participantes do debate (HABERMAS, 2002: 105). 
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O que o autor propõe é um processo de justificação da verdade por meio do 

discurso racional, no qual as afirmações verdadeiras devem resistir sempre a todas as 

objeções levantadas até aquele momento. É necessária, no entanto, uma revisão 

constante dos acordos lançados bem como uma ampliação da limitação das formas de 

entendimento em relação aos espaços sociais, tempos históricos e competências 

factuais. 

Importante esclarecer que, para Habermas, acordos válidos são aqueles que 

encontram a concordância de todos em função da racionalidade de seus fundamentos 

(aceitabilidade racional). Acordos meramente consensuais ou factuais se revelam frágeis 

uma vez que os argumentos atualmente aceitos podem ser questionados no futuro. 

Na medida em que os participantes da comunicação definem como objeto algo 

do mundo objetivo, isto é, algo que se desprendeu da subjetividade para se ressaltar em 

face do mundo da vida, o que é explicitamente sabido separa-se das certezas que 

permanecem implícitas. Os conteúdos comunicados assumem um caráter de saber que 

se vincula a um potencial de razões, pretende validade e é passível de crítica, ou seja, 

pode ser contestado com base em razões (HABERMAS, 2003: 169). 

Em razão dessa diferenciação entre acordo factual e acordo racional é que se 

pode apontar a principal diferença entre os paradigmas de Habermas e as idéias de 

Wittgenstein. Para Wittgenstein se não existem categorias universais pelas quais se 

pode estabelecer verdades absolutas, o critério de validação das afirmações se baseia na 

autoridade irrevogável da comunidade de linguagem (HABERMAS, 2002: 15). 

As normas que regulam o mundo social (que se presumem corretas ou justas) e 

as vivências subjetivas (que devem ser autênticas e distintas das manifestações objetivas 

e intersubjetivas) formam um conjunto de experiências para as quais o atributo de 

verdade não é aplicável, isto porque, como dito anteriormente, a verdade é entendida 

como aceitabilidade racional, e esta dispensa o elemento legitimador exigido tanto para 

as normas quanto para as vivências subjetivas no sentido de validar suas justeza e 

autenticidade. 

Em relação a essas duas expressões sócio-culturais, a imparcialidade é 

importante pois aponta para as condições que devem ser preenchidas para que haja uma 

participação igualitária de todos os participantes no processo de argumentação, isto é, 
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no processo de certificação discursiva. Imparcialidade aqui não diz respeito à 

neutralidade objetivista, mas sim à necessidade de certificação discursiva das exigências 

de validez cognitivas (HABERMAS, 2002: 19). 

Imparcialidade no sentido de correção converge com esse conceito da 

imparcialidade enquanto certificação discursiva das exigências de validez cognitivas. 

Isso ocorre ante a comparação do sentido da orientação do processo de aprendizagem 

moral com as condições que devem ser satisfeitas para a possibilidade de participação 

em argumentações (HABERMAS, 2002: 65). 

Uma vez que a discussão das exigências de validez não deve perder seu sentido 

cognitivo, os participantes da argumentação devem respeitar um universalismo 

igualitário (que tem sentido meramente pragmático formal, mas não sentido moral). 

A exigência do processo de certificação de validez dos argumentos de uma 

linguagem privada existe também para que não se perca de vista que a totalidade das 

vivências privilegiadas acessíveis não deve ser compreendida como um sistema de 

referência mais amplo. 

As vivências subjetivas de cada participante da argumentação não precisam nem 

devem ser identificadas como dados objetivos ou expectativas normativas. O mundo 

particular (subjetivo) é tido como a totalidade do que não se apresenta nos mundos 

publicamente acessíveis, isto é, no mundo objetivo e no mundo social. As percepções 

subjetivas expressadas gramaticalmente também não encontram reconhecimento 

intersubjetivo. 

É a partir do critério de imparcialidade estabelecido pelo autor que entendemos a 

possibilidade de um aprendizado moral e de uma orientação prática da razão, que 

determinará o agir em função da liberdade. 

Ao contrário do entendimento de Kant, para quem a liberdade é a capacidade de 

um ator de ligar sua vontade às máximas, ou seja, de orientar seus atos por regras sobre 

cujos conceitos ele dispõe inquestionavelmente, para Habermas a liberdade é uma 

exigência imperiosa do agir comunicativo e, por conseguinte, da razão prática.   

Visto que a vontade livre segue leis válidas universalmente, os motivos 

relevantes para essa forma de liberdade (em sentido Kantiano) representam apenas 
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parcela do espectro das razões, que fornece imputabilidade aos sujeitos agindo 

comunicativamente. Por isso, a liberdade preceituada por Kant não pode ser incorporada 

no agir comunicativo como meio de construção da verdade. 

O agir comunicativo coloca em jogo um espectro mais claro dos fundamentos 

epistêmicos para a verdade das asserções. Estes serviriam de pontos de vista éticos para 

a autenticidade de uma escolha de vida, de indicadores da sinceridade das experiências, 

declarações e explicações narrativas e de padrões de valores culturais. 

Para Kant a liberdade é a única idéia da qual dispomos a priori de sua realização, 

sendo cada cidadão, portanto, ao mesmo tempo legislador e sujeito das leis. A auto-

legislação, como um dos aspectos da liberdade, tem, por um lado, sentido de obrigações 

e, por outro, sentido de certeza. 

No agir comunicativo a concepção obrigacional da idéia da liberdade não 

procede no que diz respeito à suposição de racionalidade. A racionalidade não é uma 

obrigação nem tem sentido de cumprimento das normas. Ao contrário, a idéia da 

liberdade dá certeza de que o agir autônomo é viável.  Pertence à autocompreensão dos 

sujeitos da comunicação que podem assumir posições racionalmente motivadas para as 

exigências de validez. “Os atores supõem reciprocamente que de fato agem a partir de 

razões justificadas” (HABERMAS, 2002: 51) – como estabelecem os pressupostos 

idealizadores do agir comunicativo segundo os quais os atores devem ser capazes de 

justificar suas afirmativas e se orientar por exigências de validez. 

Importante frisar que a idéia de que a imputabilidade dos agentes comunicativos 

não é uma suposição contra fática menor que a concepção kantiana 

(obrigacional/permissional) de liberdade.  No agir comunicativo o sujeito que não 

atende a suposição pragmática de imputabilidade não participa do debate 

(HABERMAS, 2002: 54). 

Na prática todos os participantes da comunicação são ao mesmo tempo 

participantes e observadores e, portanto, muitas das afirmações expostas no debate são 

motivadas diferentemente. O conhecimento dos sujeitos agentes perde seu caráter 

contraditório na execução do agir. O contraste entre “saber objetivo” (advindo da 

observação do mundo objetivo) e o “saber performativo” (advindo da participação no 

mundo comum) dos observadores permanece in actu. 
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Também no agir comunicativo os participantes não supõem “um pouco mais ou 

um pouco menos” racionalmente. A partir do momento em que começamos a agir 

orientados pelo entendimento, não podemos também agir como meros observadores. As 

parcelas de participação e observação têm, ambas, o mesmo peso no ambiente da 

comunicação construtiva (HABERMAS, 2002: 52). 

Para Kant, a auto-compreensão remete ao saber de si próprio. A partir dele é 

possível confrontar o conhecimento da primeira pessoa com o conhecimento na segunda 

pessoa de um observador. Na visão de Habermas existe aí um desnível transcendental, 

uma vez que a auto-compreensão do sujeito inteligível não pode ser corrigida por meio 

do conhecimento do mundo. Ao contrário, os sujeitos agindo comunicativamente se 

tratam literalmente como falantes destinatários nos papéis da primeira e segunda pessoa 

(no mesmo nível). A partir do debate (enquanto disputa pelo melhor argumento), isto é, 

da interação entre os participantes, surge um entendimento sobre algo comum no mundo 

objetivo e os participantes admitem então os mesmos referenciais mundanos. 

No ambiente de debate os sujeitos participantes aprendem com as informações e 

objeções dos oponentes e expõem suas conclusões sobre asserções paradoxais, 

influências e etc. A partir da suposição de um mundo objetivo comum projeta-se um 

sistema de referências mundanas possíveis e desta forma, tornam-se possíveis tanto as 

intervenções no mundo quanto as interpretações sobre algo do mundo. 

Essa compreensão descentrada do mundo pressupõe a diferenciação de 

referências, pretensões de validez e atitudes fundamentais. Esse processo requer uma 

diferenciação entre o mundo da vida e o mundo. “Essa diferenciação penosa exercitada 

na ontogênese da capacidade de falar e agir repete-se, de certa maneira, em todo o 

processo de comunicação efetuado conscientemente. É desse difuso pano de fundo do 

mundo da vida, apenas intuitivamente presente e absolutamente certo, que se 

desprendem as esferas daquilo sobre o qual se pode alcançar em cada caso um acordo 

falível.” (HABERMAS, 2003: 169) 

No ambiente argumentativo qualquer asserção ou ação pode ser tida como 

racional desde que suscetível de crítica e fundamentação, ou seja, desde que consiga 

fornecer razões e fundamentos. Por racional entende-se tanto o participante com 

conhecimento falível, mas que usa expressões cujas validades podem ser defendidas 
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contra as críticas quanto às asserções que corporificam o conhecimento que os 

participantes têm sobre o mundo objetivo comum (ARAGÃO, 2006: 33-34). 

O conteúdo dos pronunciamentos é a descrição de um estado de coisas que 

compõe o que entendemos (todos) por mundo, tido aqui, portanto, como totalidade das 

entidades. A linguagem é, por conseguinte, um modo de estabelecer relações com o 

mundo. 

Exatamente por não poder ser corrigida por meio de experiências (que sem ela 

não poderiam acontecer) é que a suposição do mundo objetivo comum é transcendental. 

Os conteúdos descritivos estão, invariavelmente, sujeitos às revisões fundamentadas. 

Somente não o está, o projeto formal de uma totalidade de objetos identificáveis. 

Para o alcance dessas revisões recorrentes das idéias do mundo objetivo, na 

prática do agir orientado para o entendimento, os participantes são obrigados a 

antecipações abstrações e ultrapassagens de limites. 

O referente mundano de uma linguagem específica obriga os sujeitos capazes de 

linguagem e ação a uma projeção de um sistema comum de objetos de referência 

existentes independentemente. Sobre esses objetos do sistema comum é que serão 

construídas opiniões por meio das quais poderão se influenciar reciprocamente 

(HABERMAS, 2002: 55). 

Diante da possibilidade de entendimento e coordenação da ação, os atores 

devem ser capazes tanto de assumir uma posição fundamentada em relação às 

exigências de validez criticáveis quanto de se orientarem por exigências de validez na 

ação própria. No entanto, todos os proponentes e oponentes da argumentação se 

obrigam a uma destranscendentalização das suas perspectivas de interpretação. 

Em geral, um falante, após tomar uma posição fundamentada, expressa uma 

sentença de observação a partir da posição do significado léxico conhecido das 

asserções feitas, somente em ligação com o que ele acredita observar naquela dada 

situação. Visto que o significado das palavras e as opiniões podem variar 

independentemente um do outro, somente quando um participante estrangeiro toma por 

verdade aquilo que está sendo dito, os dados da observação podem prover ao intérprete 

uma explicação sobre o significado das asserções a serem interpretadas. Um observador 
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deve saber se o falante estrangeiro foi capaz de, em suas asserções, distinguir o que diz 

do que significa aquilo que foi dito. 

O “intérprete radical” deve focar seu olhar nas circunstâncias sob as quais um 

falante estrangeiro cria uma expressão presumidamente tomada por verdadeira. 

Inicialmente deve compreender as coisas ditas antes de distinguir a opinião do outro 

como tal (HABERMAS, 2002: 90-91). 

Entenda-se por estrangeiro aquele falante ou observador alheio à comunidade de 

linguagem em que se estão sendo formuladas as asserções racionais e verdadeiras. 

Ultrapassados os esclarecimentos acerca do uso destranscendentalizado da razão 

na suposição de mundo objetivo comum e sobre a suposição da racionalidade recíproca 

dos atores da comunicação passamos a tratar da idealização, que na filosofia de 

Habermas, reforça o sentido kantiano e platônico de “idealização” com uma ligação 

híbrida (HABERMAS, 2002: 56). 

Uma vez que nosso contato com o mundo é feito por meio da linguagem, o 

mundo se exime igualmente tanto do acesso direto do sentido quanto de uma 

constituição direta deste. Até podemos ultrapassar reflexivamente nossas posições de 

partida hermenêutica, cada vez diferentes, e chegar a concepções partilhadas sobre uma 

coisa disputada, mas a objetividade do mundo está tão fortemente relacionada com a 

intersubjetividade do entendimento que não se pode dar um passo atrás nessa correlação 

(não podemos ao menos nos desviar dela). 

A suposição de um mundo comum de objetos, dos quais podemos extrair fatos, é 

completada por meio da idéia de verdade, tida aqui como uma qualidade inafastável 

dessas afirmações. Quando afirmações falíveis não são passíveis de confronto com o 

mundo diretamente, mas podem ser fundamentadas ou refutadas tão somente por meio 

de outras afirmações, ou quando não há nenhum fundamento próprio para a afirmação 

feita, as exigências de verdade só se deixam provar discursivamente. A aceitabilidade 

racional, por outros participantes, vai depender de um procedimento que não protege 

nenhum dos argumentos expostos contra ninguém nem contra nada. O processo de 

argumentação deve ser aberto para todas as objeções e aperfeiçoamentos relevantes. 

Essa prática de argumentação inclusiva e contínua limita as formas de entendimento 
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somente ao que for convincente (tudo o que pode ser racional). Desta forma a 

certificação da verdade somente é possível pelo caminho do discurso racional. 

Em atos de fala regulativos (como são as advertências, exigências e imperativos) 

os atores se relacionam com as ações com as quais seus destinatários se sentem 

obrigados. Nesse ambiente a exigência de verdade no discurso racional serve de 

paradigma para a exigência de validez assegurando o ambiente argumentativo.  

Nos casos de uso regulativo da linguagem os participantes se apóiam em um 

sistema de costumes, instituições e regras reconhecido intersubjetivamente, de tal modo 

que os partidários de uma ou outra posição sabem qual conduta devem esperar de modo 

legítimo um do outro. Atos de fala regulativos ou normativos são as advertências, 

exigências e imperativos. 

Isto é, enquanto um dos participantes gera uma relação legítima com atos de 

fala comissivos, nos quais contrai obrigações, os outros participantes devem poder ligar 

suas vontades às máximas e assumir responsabilidades por suas escolhas 

(imputabilidade). 

Tais regras devem ser dominadas praticamente por todos os participantes da 

comunidade de linguagem, pois sem elas os atores não mais saberiam a aplicação de 

suas próprias regras, sem se envolver em uma regressão ao infinito. É preciso entender 

sobre uma prática guiada por regras antes que se possa tornar explícito o saber e possam 

ser formuladas regras intuitivamente desejadas como tais.  

O agir comunicativo parte exatamente dessa premissa de que cada participante 

deve se orientar por regras de conhecimento de todos e, portanto, por pretensões de 

validez reflexivamente examinadas (HABERMAS, 2003: 197). 

Da análise da normatividade característica do comportamento guiado por regras 

revela-se que tais práticas são exercidas comumente e têm também um caráter social. 

Regras são as normativas mais fracas dentre todas as normas de ação obrigatória visto 

que quem segue uma regra pode cometer erros e se expõe à crítica sobre possíveis erros. 

Ao contrário do conhecimento pragmático formal, o modo como se segue uma regra 

exige o juízo a respeito de se um dado comportamento está correto, conforme esta regra 

(HABERMAS, 2002: 94). 
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Nesse ambiente de uso da linguagem normativa os atores se relacionam, no que 

diz respeito ao conteúdo afirmativo de suas asserções, somente de forma acidental, 

mencionando as circunstâncias e as condições de sucesso das ações que demandam, 

aconselham, prometem ou censuram. Há, no entanto, uma relação direta entre 

participantes e as normas como algo do mundo social sabendo-se que nenhuma 

autoridade coletiva que aplique regras pode limitar a margem de julgamento individual 

(HABERMAS, 2002: 106). Entendem as ações reguladas por normas, não como fatos 

sociais, mas como criadoras de um recorte do mundo objetivo. 

Além da função assertiva (ou cognitiva) da linguagem de representar um estado 

de coisas existe a função apelativa de dirigir solicitações aos demais participantes. A 

função apelativa da linguagem é tanto regulativa quanto imperativa. É regulativa, pois 

os participantes do debate sugerem pretensões de validade normativas e se referem ao 

mundo social comum. É imperativa uma vez que os participantes se referem ao mundo 

objetivo na intenção de que o estado de coisas que pretendem se realize (ARAGÃO, 

2006: 31). 

Em relação à rede de interações reguladas normativamente, os participantes do 

debate assumem a posição performativa de destinatário das asserções feitas, podendo 

apenas se defrontar com as normas, visto que as reconhece como obrigatórias. O mundo 

social é, portanto, tido como a totalidade das relações interpessoais legitimamente 

reguladas. 

Uma vez que o mundo objetivo também é uma suposição desse sistema de 

referências, o uso gramatical da linguagem resta acoplado com o uso regulativo 

(HABERMAS, 2002: 62). 

Cumpre neste momento ressaltar que a exigência de validez (verdade 

presuntiva), como terceiro dos pressupostos idealizadores citados, serve também de 

apoio para a exigência da correção das afirmações normativas.  

Ao contrário da validez de verdade das afirmações descritivas, a validez de umA 

exigência de correção varia com de acordo com o legitimador e com os limites do 

mundo social em que se inserem os participantes do debate. Mandamento morais 

enquanto asserções, por exemplo, exigem validez absoluta, ou seja, devem ser de 
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reconhecimento universal. As normas morais devem poder encontrar o reconhecimento 

de racionalidade motivado de todos os sujeitos capazes de linguagem e ação. 

Uma sociedade moralmente ordenada requer a extensão contra-fática de um 

mundo social (no qual os participantes interagem em ambiente argumentativo) para um 

mundo inclusivo completo de relações interpessoais ordenadas. 

As perspectivas de cada participante, em conformidade com cada mundo da vida 

singular, se tornam mais descentradas na medida em que o processo de restrição das 

perspectivas recíprocas se torna mais amplo, ou seja, se torna mais próximo do valor 

limite da inclusão completa (HABERMAS, 2002: 64). 

Somente após a inclusão total dos participantes a prática da argumentação fica 

colocada efetivamente uma vez que, apenas sob pontos de vista morais as normas 

(igualmente boas para todos) ganham reconhecimento. É neste ambiente de discurso 

racional que se oferece o processo apropriado para a solução dos conflitos provocados 

pela rejeição pelos adversários com valores dissonantes das asserções feitas (pois 

assegura a inclusão de todos e a consideração equitativa de todos os interesses 

possíveis). 

A aceitação racional das expressões correspondentes tem fundamento na 

capacidade de convencimento dos melhores argumentos. O argumento que convence 

não decide juízos particulares, mas sim juízos reunidos no consentimento racionalmente 

motivado da tomada de posição de todos os que participaram do debate (“prática 

pública da permuta de fundamentos”). 

Quando podemos assumir as condições de verdade do consenso apenas em 

perspectiva local é mais fácil abdicar do conceito circunstancial de verdade das 

asserções proferidas e descrever diretamente o uso da linguagem dominante 

(HABERMAS, 2002: 95). Isto é, o consenso a que se chega por meio do convencimento 

dos argumentos com melhores fundamentos deve ser capaz de aplicação além das 

fronteiras dos participantes do debate. Todos os membros de uma mesma comunidade 

de linguagem devem ser capazes de compreender e obedecer às sentenças verdadeiras 

dominantes. 
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A forma de comunicação dos discursos deve ser constituída de tal modo que 

todos os esclarecimentos e informações relevantes sejam verbalizados e de tal forma 

ponderados que a tomada de decisão por parte dos atores do debate possa ser motivada 

apenas mediante a capacidade revisora dos fundamentos. 

O processo de argumentação é autocorretivo no sentido de que fundamentos 

para uma liberalização atrasada do regulamento e da condução da discussão, para a 

alteração do número não representativo de participantes, para a ampliação da agenda ou 

para aperfeiçoamento da base de informações surgem no próprio decorrer de uma 

discussão. A constatação de inconsistências como essas exemplificadas não é motivo 

para correções porque os participantes da argumentação se deixam convencer 

diretamente da substância dos fundamentos, isto é, pela sua qualidade procedimental, 

e não do desenho comunicativo para o intercâmbio desses fundamentos (HABERMAS, 

2002: 68). 

O ambiente argumentativo também tem qualidades formais que asseguram a 

diferença entre assertabilidade e verdade. Tendo em vista que evidências concludentes e 

argumentos convincentes podem falhar, somente a qualidade do processo discursivo de 

certificação da verdade fundamenta a esperança racional de que as melhores 

informações e fundamentos estejam efetivamente disponíveis e se façam contar.  

A importância operacional da antecipação idealizadora que os participantes 

realizam dos possíveis objetos de referência do mundo objetivo é de possível 

observação sob o prisma crítico: deve ser possível justificar a exigência de validez 

diante das objeções sempre feitas, mesmo que em fóruns mais amplos, perante um 

público sempre maior e mais competente. Esta dinâmica construída na prática da 

argumentação põe em movimento uma descentralização de perspectivas singulares que 

não diz respeito à certificação de exigências de verdade, mas da construção e do uso 

competente de normas morais. 

A validade dessas normas morais consiste no reconhecimento que ganham. A 

validez de uma afirmação moral tem sentido epistêmico de que seria aceita sob 

condições ideais de justificação. 

Ao contrário desse ambiente argumentativo em que são necessárias construções 

semânticas que ultrapassem a percepção individual do falante, a pragmática formal, para 
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permitir uma análise mais precisa das afirmações feitas, precisa reduzir o todo desse 

cenário hermenêutico ao suporte de um intercambio elementar de atos de fala orientados 

para o entendimento (HABERMAS, 2002: 91). 

 

2.3 Tipologia de Racionalidade Habermasiana: Racionalidade Cognitivo-

Instrumental e Comunicativa 

Inicialmente, é preciso ter em mente que a teoria da racionalidade habermasiana 

está diretamente ligada à prática da argumentação uma vez que é ela que permite a 

continuidade da ação comunicativa mesmo quando, ante aos desacordos, o uso das 

práticas comunicativas rotineiras não é suficiente para alcançar o consenso. Isto é, a 

capacidade de auto-correção do processo argumentativo existe, pois o processo é em 

essência um processo racional (ARAGÃO, 2006).  

Na perspectiva do agir comunicativo, entende-se por racional tanto o sujeito com 

conhecimento falível, mas que é capaz de defender a validade de suas expressões das 

críticas inerentes ao ambiente argumentativo quanto as expressões que corporificam o 

conhecimento. 

Uma afirmação só pode ser tida por racional se o participante da argumentação 

satisfizer as condições necessárias para alcançar um entendimento sobre algo no mundo 

com outro participante. No entanto, uma ação orientada por metas só poderá ser racional 

se o autor satisfizer as condições necessárias para realizar a sua intenção de intervir com 

sucesso no mundo. Mesmo que ambas essas tentativas de racionalidade falhem, a 

racionalidade das expressões ou das ações ainda podem ser explicadas, ou seja, as 

asserções bem fundamentadas e  as ações eficientes são, ainda, sinais de racionalidade, 

independentemente do seu resultado (ARAGÃO, 2006: 34). 

Sabendo-se que a razão está diretamente associada à tarefa de 

destranscendentalização dos sujeitos cognoscentes e que serve, portanto, de elemento 

que atribui verdade ao conceito de realidade que, por sua vez, deve ser objeto de debate 

para que alcance validade, conclui-se que a razão só pode ser concebida em ambiente 

linguístico. Isto é, diante da exigência de verificação dos fatos orientada pela verdade, 

devendo esta última ser analisada na forma do discurso racional, e não mediante testes 
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empíricos, temos que a racionalidade não é senão substantiva. O contraste entre as duas 

formas de racionalidade admitidas neste estudo (subjetiva/instrumental e 

intersubjetiva/comunicativa) só é visível quando nos atemos apenas ao aspecto 

descritivo do conhecimento, sem levar em consideração aspectos interpretativos que 

poderiam levar a maior ou menor racionalidade das asserções. 

O principal diferencial entre a razão instrumental e a comunicativa é o estudo ou 

a prática da razãoterem sido feitos e obtidos com foco no conhecimento e na ação ou 

terem tido por foco a linguagem.  

A razão que pode ser descoberta pela análise da atividade dos sujeitos 

lingüísticos, esta sim é intersubjetiva e comunicativa (porque a prática da linguagem 

envolve pelo menos dois participantes). 

A razão subjetiva regulamenta duas relações fundamentais que um sujeito pode 

estabelecer com possíveis objetos do mundo comum: a representação e a ação. Essas 

estão interligadas na medida em que o conhecimento sobre um estado de coisas está 

diretamente relacionado com a possibilidade de intervenção nesse estado. Por sua vez, a 

ação realizada com sucesso exige conhecimento do nexo causal em que intervém. 

Conhecimento e ação estão relacionados entre si. 

A razão que se depreende da relação entre ação e conhecimento é definida por 

instrumental e subjetiva. É instrumental uma vez que está centrada na noção de 

subjetividade e voltada para o domínio teórico e/ou prático dos objetos. É subjetiva 

porque tem foco no sujeito que conhece e não no objeto percebido e manipulado 

(primazia do sujeito). 

Na razão subjetiva (entende-se também instrumental) o sujeito é caracterizado 

mais pelo conhecimento que tem de si próprio (autoconsciência) do que pelo 

conhecimento que tem da realidade dos objetos do mundo comum. A relação que ele 

estabelece com os objetos está calcada na autoconsciência.  

A razão intersubjetiva ou comunicativa está mais relacionada com a maneira 

como os sujeitos adquirem conhecimento, ao contrário de preocupar-se com a posse de 

conhecimento em si.  
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A racionalidade comunicativa aponta para a prática da argumentação, quando o 

dissenso não pode mais ser resolvido por práticas convencionais da argumentação. 

Desta forma, a teoria da argumentação deve ser entendida como uma forma de continuar 

reflexivamente a ação orientada para o entendimento, por diferentes meios (ARAGÃO, 

2006: 38). 

Ao contrário de Kant, para quem a razão é constitutiva uma vez que alcança 

muito de si própria no domínio da prática, para Max Weber a racionalidade do mundo 

ocidental encontra fundamento na justificativa dos fins pela ação dos meios. O 

racionalismo instrumental traz esse aspecto utilitarista no qual os fins justificam os 

meios. 

Dentro da perspectiva do agir comunicativo, a prática da argumentação se 

apresenta como opção mais favorável para a produção de consenso sem uso da força ou 

da ação estratégica. A racionalidade comunicativa, dentro dessa exigência de 

argumentação, exerce o papel de avaliadora e validadora das expressões e pretensões 

(ARAGÃO, 2006: 36). 

É natural procurarmos vestígios dessa razão destranscendentalizada 

(instrumental) no agir comunicativo.  
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2.4 O Desenvolvimento Econômico segundo Schumpeter 

O conceito de desenvolvimento econômico começou a ser trabalhado por 

Schumpeter desde o início de sua vida acadêmica. Em Das Wesen und der Hauptinhalt 

der Theorischen Nationalökonomie – WHT, de 1908, traduzido pelo próprio como The 

Nature and Essence of Theoretical Economics, o economista dá início à problemática da 

diferença entre estática e dinâmica e entre estado estacionário e desenvolvimento 

(SILVA, 2002: 112). 

Em 1911 Schumpeter publica em alemão a Theorie der Wirtschaftlichen 

Entwicklung, revisada pela primeira vez somente em 1926 quando então foi traduzida 

para a língua inglesa (BECKER & THORDBJORN, 2002). No primeiro capítulo o 

economista apresenta um modelo estacionário de economia, fundamentado em um fluxo 

circular de atividades econômicas. Isto é, toda a vida econômica aconteceria de forma 

essencialmente idêntica e reiteradas vezes. No capítulo seguinte é apresentado então um 

novo modelo de economia, qual seja, um modelo com estrutura dinâmica da economia 

(SCHUMPETER, 1997). 

Na teoria econômica ortodoxa o agente econômico é um indivíduo atomizado, 

sem raízes nem relacionamentos sociais. Diante dessa desconsideração de perspectiva o 

contexto institucional, fundamental para Schumpeter, desaparece. 

A racionalidade econômica, inerente ao processo sociocultural que se expande, 

torna-se hegemônica e então se naturaliza, é fruto de um longo processo de 

institucionalização. Ao contrário do modelo do fluxo circular postulado pela teoria 

neoclássica do equilíbrio, de acordo com a racionalidade econômica enquanto fruto 

desse processo, as empresas novas não surgem das antigas. 

Na contramão da noção de desenvolvimento como aumento de capital, para 

Schumpeter, diante de uma competição moderna entre capitalistas, que não se dá por 

meio do preço, mas sim da tecnologia, a inovação produz tanto desequilíbrio quanto 

desenvolvimento. Daí surgem os primeiros debates sobre a função da creative 

destruction na teoria do desenvolvimento (MARTES, 2010). 
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Schumpeter acreditava que os teóricos da economia neoclássica incorriam no 

mesmo erro que os clássicos, isto é, ambos submetiam a teoria às elaborações 

apriorísticas que pretendiam defender o protecionismo frente ao ideal do livre comércio.  

Não que o economista estivesse rejeitando completamente o preceito da 

imutabilidade como forma de análise econômica. Um sistema econômico que realmente 

não se modifica “por si” e é completamente imutável, tal como preceituado pela teoria 

econômica ortodoxa, é necessário provisoriamente para expor a essência do que 

efetivamente acontece em determinados momentos da vida econômica 

(SCHUMPETER, 1997: 28). 

Admitindo a necessidade de uma análise estática dos movimentos econômicos, 

Schumpeter continua sua teoria dinâmica da economia partindo da premissa de que não 

há limites para as possíveis combinações de fatores de produção. Essa premissa é o 

fundamento para o princípio da variação que, por sua vez, é um componente crucial 

para qualquer explicação evolucionista. Também a partir dessa premissa Schumpeter 

criou o princípio de seleção baseado na idéia de creative destruction (BECKER & 

THORBJORN, 2002).  

Por creative destruction entende-se a conseqüência negativa da inovação num 

determinado cenário. Isto é, quando o surgimento de uma determinada tecnologia 

implica no fim de práticas industriais e comerciais que vinham sendo praticadas em um 

determinado lugar. O exemplo favorito de Schumpeter é a railroadization dos Estados 

Unidos da América que aumentou a concorrência em cidades onde antes havia somente 

um fornecedor de um produto específico. 

Importante ressaltar aqui que nem toda a inovação inserida em uma determinada 

economia é destrutiva. As atividades anteriores à nova prática podem se adaptar ou 

mesmo tomar vantagem nos novos processos. 

Também faz-se mister esclarecer que, no processo de adaptação dos 

concorrentes aos novos meios de produção, o empresário concorrente pode escolher 

entre as possíveis demandas do mercado consumidor e, portanto, renunciar à produção 

dos bens que vinha fazendo (SCHUMPETER, 1997: 43).  
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Isto é, no intuito de adaptar-se para sobreviver à inovação concorrente, um 

empresário também pode mudar seu foco de atividade. Essa decisão será tomada em 

razão dos custos e oportunidades estratégicas. 

Uma vez que a atividade econômica pode ter qualquer motivo, visto que seu 

objetivo é sempre a satisfação de necessidades (SCHUMPETER, 1997: 29), a criação 

de novos meios de produção pode implicar em exigência de adaptação de apenas um 

pequeno segmento da economia, permanecendo as esferas alheias imutáveis até que 

uma inovação ocorra em suas esferas.  

Empreender não diz respeito somente à inovação, mas também às mudanças 

adaptativas. O conceito de empreendedor é usado por Schumpeter, em O Fenômeno 

Fundamental do Desenvolvimento Econômico para expor os limites da teoria econômica 

neoclássica no sentido de sua incapacidade para incorporar e analisar o fenômeno do 

desenvolvimento (MARTES, 2010: 255). 

A teoria do equilíbrio trazida pela teoria econômica neoclássica não reconhece o 

fenômeno da descontinuidade e por isso seria insuficiente para uma análise mais 

completa do crescimento econômico enquanto inovação. Esse modelo de economia 

estacionária, fundamentado num fluxo circular da vida econômica é capaz de explicar 

apenas o capitalista comum, uma vez que este pisa em terreno seguro e habitual, pois 

está sedimentado numa lógica previamente consolidada. 

Na contramão da teoria do equilíbrio preceituada pelos defensores da Escola 

Austríaca, Schumpeter entende que o desenvolvimento econômico é diferente do que se 

observa no fluxo circular ou na tendência para o equilíbrio. Trata-se de um dinamismo 

espontâneo e descontínuo nos canais desse fluxo que perturba e desloca o equilíbrio e 

desloca o estado de equilíbrio previamente existente. 

São quatro os conceitos basilares da teoria do desenvolvimento de Joseph A. 

Schumpeter: 

a) O empreendedor (indivíduo) é a unidade básica da análise. Trata-se de um 

empreendedor socializado e, ao contrário da teoria neoclássica, não atomizado. 

O empresário também é tratado como um tipo ideal e ente portador de interesses 

e vontades; 
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b) A inovação é o elemento dinâmico da economia e, por ser o agente que busca 

por meio da inovação uma melhor posição junto aos concorrentes, o 

empreendedor tem papel fundamental na promoção do desenvolvimento 

econômico; 

c) O empresário inovador é um agente específico visto que, ao contrário daquele 

meramente capitalista, toma decisões racionais pautadas orientadas por valores; 

d) As instituições (políticas, de crédito, econômicas e etc.) exercem dois papéis 

fundamentais. O de apoio e de oposição. 

Quanto à figura do empresário, na Teoria Dinâmica de Desenvolvimento, este atua 

como o agente econômico que traz novos produtos para o mercado por meio de 

combinações mais eficientes dos fatores de produção, ou pela aplicação de práticas 

inovadoras (inclusive por tecnologicamente inovadoras). 

Nem todo empresário é empreendedor, ele pode simplesmente ser aquele que detém 

os recursos necessários para dar início à empreitada. O sucesso da empreitada vai 

depender da intuição, capacidade de ver as coisas adiante, mesmo que no presente não 

se possa comprovar o sucesso das novas idéias.  

A inovação promovida pelo empreendedor não é consensual, ao contrário, dela 

decorre uma forte resistência à ação do empreendedor. As dificuldades por ele 

enfrentadas estão diretamente relacionadas à dimensão institucional da esfera 

econômica de que participa. São vários os aspectos da institucionalização que dificultam 

a inovação, quais sejam a crença ou comportamento instituído pela coletividade e as 

organizações com poder e dominação. Apostando na inovação o empreendedor assume 

a posição do agente econômico que vê o mundo sob outra perspectiva e assume riscos 

fugindo dos padrões previamente estabelecidos (MARTES, 2010: 264). 

Adaptação e inovação estão, na teoria do desenvolvimento de Schumpeter, em pólos 

diferentes. Numa dada situação de concorrência, o capitalista está constantemente se 

adaptando enquanto o empreendedor inova e impõe novos desafios tanto àqueles que 

tão somente se adaptam quanto às instituições. 

Existe uma relação direta entre a inovação, a criação de novos mercados e a ação do 

empreendedor. Essa relação resume-se da seguinte forma: o empreendedor dá início à 
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mudança econômica devendo então educar os consumidores a desejar coisas que 

diferem dos seus hábitos de consumo. Seria também papel do empreendedor estimular a 

substituição de antigos produtos e hábitos por novos, atividade esta que se enquadra no 

conceito de creative destruction citado anteriormente. 

No que diz respeito aos dois papéis que exercem as instituições, entende-se que elas, 

por um lado, agem de modo a pressionar a adaptação e a conformação diante de um fato 

inovador contra o qual não há mais defesa, por outro lado, levantam barreiras e sanções 

ao inovador. 

Para Schumpeter, as instituições de crédito, pela sua função de disponibilizar 

capital, servem de base de sustentação à ação empreendedora e ajudam a alavancar um 

novo ciclo de crescimento uma vez que os recursos empregados não vêm da poupança, 

mas sim do crédito. Essas instituições, no entanto, também exercem um papel de 

oposição à ação empreendedora como se verá adiante (MARTES, 2010: 256). 

O crédito é fundamental para promover a inovação uma vez que na maioria das 

vezes as idéias não poderiam ser financiadas pelo próprio empreendedor nem por sua 

poupança. É do capitalista que vem o crédito, sendo os bancos as principais instituições 

financeiras que sustentam a inovação. Sendo impossível o desenvolvimento sem crédito 

seria, por conseguinte, impossível o desenvolvimento sem os bancos como fonte de 

crédito primário que são. 

Entende-se nesse estudo que, ao atribuir ao crédito o papel fundamental no 

desenvolvimento, Schumpeter admite a importância dos bancos de desenvolvimento na 

promoção da inovação.  

O crédito, para o economista, seria uma transferência temporária de poder de 

compra. Ninguém, além do empreendedor, necessitaria de crédito, uma vez que este 

serve ao desenvolvimento industrial. Desta forma, o crédito ao consumidor não seria um 

elemento essencial no processo econômico. O crédito de que trata Schumpeter em sua 

obra é tão somente aquele fundamental ao empreendedorismo (SCHUMPETER, 1997). 

Uma das fontes de crédito ao empreendedor seria o banco privado. “O banqueiro 

não é primariamente tanto um intermediário da mercadoria „poder de compra‟, mas um 

produtor desta mercadoria. [...] Ele se coloca entre os que desejam formar combinações 
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novas e possuidores dos meios produtivos. Ele torna possível a realização de novas 

combinações, autoriza as pessoas, por assim dizer, em nome da sociedade, formá-las. É 

o Éforo da economia de trocas.” (SCHUMPETER, 1985: 52) 

Em razão desse conflito entre empreendedor e instituições o empresário deixa de ser 

incentivado pelas instituições e passa a agir, resistir e lutar contra elas a fim de 

viabilizar a inovação que se pretende promover como meio de geração de riquezas. 

A questão da institucionalização exerce papel fundamental na teoria do 

desenvolvimento de Schumpeter uma vez que é tida por auxílio diante do equilíbrio, 

mas que, diante de um fato inovador, torna-se um obstáculo. Assim quando acabam as 

fronteiras da rotina, muitos empreendedores não são capazes de ir além. 

Não basta ao empresário adaptar, crescer, administrar eficientemente a rotina de sua 

empresa. Competir para sobreviver não é empreender na doutrina de Schumpeter. Para 

ser pioneiro a empresário deve superar os obstáculos e resistências impostas pelas 

instituições para impor novos padrões de combinações dos meios de produção. O 

abandono dos antigos padrões gera tanto desequilíbrio entre as instituições econômicas 

quanto pressão para novos padrões de conformidade (até que seja atingido novo ponto 

de equilíbrio) (MARTES, 2010: 260). 

Empreender é inovar ao ponto de criar condições para o acontecimento de uma 

transformação radical em um determinado ramo de atividade ou setor da economia. É a 

criação de um novo ciclo de crescimento, capaz de promover a ruptura no fluxo 

econômico contínuo que seguia. Se não provocar mudança nos canais da rotina 

econômica não é inovação. 

Na contramão do conceito dado pela economia teórica estática, em cujo contexto o 

individuo é abstrato, individual, estritamente reprodutivo e adaptativo (SILVA, 2002: 

126), o empreendedor na visão de Schumpeter é um agente social, racional e movido 

por valores. Realiza combinações novas dos meios de produção e acaba gerando 

desenvolvimento econômico, aqui entendido tanto como a introdução de um novo bem 

ou método de produção, abertura de um novo mercado, conquista de uma nova fonte de 

matérias primas ou de bens semi-faturados ou como constituição ou fragmentação de 

monopólios (SCHUMPETER, 1985). 
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Deve-se neste ponto esclarecer que empreender é exercer uma atividade e não uma 

condição perpétua. O empreendedor não pertence a uma classe social determinada, ao 

contrário do capitalista. Ele não tem necessariamente a propriedade da empresa, mas 

pode exercer função de direção nela. Por fim deve-se ter em mente que a função de 

empreendedor não é duradoura visto que são poucos os momentos em que inovações 

acontecem e podem ser concretizadas por seus idealizadores. 

A teoria de desenvolvimento adotada nesta dissertação é alvo de críticas por atribuir 

foco ao indivíduo em detrimento das instituições. Para alguns autores Schumpeter 

constrói um empreendedor com qualidades extra-humanas.  

O próprio Schumpeter propõe a criação de um “homem energético” para a sua teoria do 

desenvolvimento, ou dinâmica. Em resposta às críticas Schumpeter admite a hipótese do 

individualismo metodológico, devendo-se ater ao fato de que o comportamento do 

homem energético é diferente do comportamento do indivíduo atomizado da teoria 

neoclássica, ou estática (SILVA, 2002: 126). 

Concordando com a opinião de Ana Cristina Martes, entendo que Schumpeter tem 

por ponto de partida a ênfase no empreendedor, mas o vê como um tipo social, não 

único e isolado. Por isso, o empreendedor teria uma capacidade cognitiva diferente 

daquela da teoria econômica neoclássica (MARTES, 2010: 267). 
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3. As Instituições Financeiras de Desenvolvimento no Brasil e suas metodologias 

de análise de risco e critérios de concessão de crédito 

São duas as modalidades de instituições financeiras não bancárias, existentes no 

Brasil, com a finalidade de desenvolvimento econômico social, aqui denominadas de 

instituições financeiras de desenvolvimento (IFDs): os Bancos de Desenvolvimento e as 

Agências de Fomento. 

Ambas as modalidades de instituição são reguladas por normas do Banco Central do 

Brasil – BACEN, e também fiscalizadas por aquela instituição, no que diz respeito ao 

controle de risco de carteira e de risco de mercado.  

Não há diferenciação entre bancos comerciais privados e IFDs no que diz respeito à 

obrigatoriedade de atendimento das normas de controle e fiscalização de risco de crédito 

e risco de mercado. Também os Bancos de Desenvolvimento e as Agências de Fomento 

precisam manter controle dos níveis de risco de suas carteiras de crédito bem como 

remeter mensalmente relatórios sobre tal nível de risco para o BACEN.  

Os Bancos de desenvolvimento foram criados, em sua maioria, nos anos 60 e 70. Ao 

longo da década de 80, em que ocorreu a crise fiscal e financeira brasileira, grande parte 

dos bancos comerciais e de desenvolvimento, sob controle acionário dos governos 

estaduais, entrou em processo de liquidação. 

Somente na segunda metade da década de 90 é que o PROES - Programa de 

Incentivo à Redução do Setor Público Estadual, condicionou uma ajuda do governo 

federal na estruturação das dívidas dos governos estaduais à liquidação das suas 

instituições financeiras ou à sua transformação em agências de fomento. 

Segundo Luiz Alberto Bastos Petitinga, Presidente da Agência de Fomento do 

Estado da Bahia (DESENBAHIA) e vice presidente da Associação Brasileira de 

Instituições Financeiras de Desenvolvimento (ABDE), hoje o SFN - Sistema Financeiro 

Nacional, tem um conjunto relativamente numeroso de IFDs estaduais, composto por 

dois bancos de desenvolvimento remanescentes do modelo anterior, e quatorze agências 

de fomento estaduais, entre as já plenamente constituídas e aquelas em fase de 

consolidação (REVISTA RUMOS, 2010. N.º 250: 39). 
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Sobre o perfil das operações realizadas pelas IFDs estaduais verifica-se uma 

tendência de priorizar as micro, pequenas e médias empresas, baseada numa concepção 

de que além do grande empreendimento já contar com fácil acesso ao mercado de 

crédito, é preciso adotar uma visão sem distinção de importância entre as estruturas 

empresariais. 

Ainda segundo o presidente da DESENBAHIA, mais importante que o crescente 

número de IFDs estaduais é a dinâmica da expansão de crédito destas. Em 2004 as 

carteiras de operações de crédito dessas instituições somavam R$2,85 bilhões e em 

dezembro de 2009 alcançaram R$4,11 bilhões. Ou seja, foi verificado um aumento de 

44% no volume de financiamentos liberados pelas agências de fomento estaduais nos 

últimos cinco anos. “Se considerado o fato de que esses recursos dirigem-se, 

exclusivamente, para o setor produtivo, reforça-se a tese de que essas IFDs em muito 

contribuem para o desenvolvimento de seus respectivos estados” (REVISTA RUMOS. 

2010, N.º 250: 39). 

A tese defendida pelo Sr. Presidente da DESENBAHIA segundo a qual pelo aumento 

do volume de recursos liberados pelas IFDs estaria ocorrendo desenvolvimento dos 

estados em que se verificaram tais investimentos difere daquela que ora se defende. Ou 

seja, não necessariamente a liberação de recursos, por parte das IFDs, implica em 

desenvolvimento econômico.  

Além do BNDES, que é o banco de desenvolvimento com abrangência nacional, 

também existem bancos regionais de desenvolvimento, como o Banco de 

Desenvolvimento da Região Sul, Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito 

Santo e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. 

As agências de fomento foram criadas pela Resolução do Conselho Monetário 

Nacional n.º 2.574/1998, que foi sucedida pela Resolução CMN n.º 2.828/2001 e 

recentemente atualizada pela Resolução 3.757/2009. 

Atualmente as agências de fomento visam promover o desenvolvimento econômico 

dos estados por meio da concessão de créditos oriundos de fundos estaduais, repasses 

do BNDES e recursos próprios. Já são quatorze o total de agências de fomento em 

operação no Brasil. Nos últimos dois anos os governos de São Paulo e Alagoas criaram 

também suas agências que ainda estão em fase de consolidação de suas linhas de crédito 
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e metodologias de análise para concessão de crédito. Atualmente o governo do estado 

de Pernambuco também se prepara para a implementação de sua agência de fomento. 

Em entrevista para a Revista Rumos, o Sr. Maurício Elias Chacur, Presidente da 

AFERJ e da ABDE, os bancos de desenvolvimento e as agências de fomento são de 

imensa importância para o cenário econômico brasileiro. “Se a economia brasileira está 

saindo da crise financeira mundial com certa rapidez e quase sem nenhum estrago, deve 

isso aos bancos públicos e às agências de fomento. Quando todo o mercado financeiro 

entrou em pânico, se retraiu e retirou o crédito da praça, foram justamente os agentes de 

fomento que disponibilizaram os seus recursos e não permitiram que a economia 

nacional paralisasse.” (REVISTA RUMOS, 2009. N.º 247: 5) 

Para Maurício Elias Chacur, dentro de quatro ou cinco anos todos os estados da 

União já terão formado suas agências de fomento tornando, dessa forma, pleno e efetivo 

o sistema nacional de financiamento público. 

Quando perguntado sobre qual o modelo de desenvolvimento que vislumbra para o 

país, o presidente da ABDE respondeu que um modelo mais igualitário, com melhor 

distribuição de renda e em que todos tenham oportunidade, capacitação e formação, é o 

modelo de desenvolvimento econômico que vislumbra para o Brasil.  

No que diz respeito especificamente às políticas institucionais para mitigação de 

risco, todas as instituições financeiras no Brasil estão sujeitas às normas do Acordo 

Internacional da Basiléia, do qual o Brasil é signatário estando, portanto,  consideradas 

na elaboração das  normas do país. A regulamentação brasileira das regras assinadas no 

Acordo teve início em 1994 com a Resolução n.º 2.099 do Conselho Monetário 

Nacional.  

Nesta dissertação será tida por risco de mercado a possibilidade de perda decorrente 

da mudança de valor de um produto financeiro ou de uma carteira de produtos 

financeiros, em virtude da volatilidade das variáveis existentes no mercado (taxa de 

juros, taxa de câmbio, ações, commodities, etc.), causada por fatores adversos, políticos 

ou outros. 

Diferentemente do risco de mercado o risco de crédito advém da possibilidade de 

acontecimento de perdas em razão de um devedor deixar de cumprir suas obrigações 
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financeiras nos termos acordados. Todas as atividades financeiras nas quais o êxito 

depende de cumprimento de obrigações estão sujeitas ao risco de crédito. 

Importante é esclarecer que o êxito de que tratamos acima é aquele referente ao lucro 

mínimo necessário para que a própria IFD seja auto-sustentável. Isto é, para que suas 

atividades possam financiar suas próprias operações. 

As IFDs estão sujeitas tanto ao risco de mercado quanto ao risco de crédito. Visto 

que o risco de mercado é mais difícil de prever e de mensurar, a forma mais acessível de 

equilibrar esses dois riscos de perda é reforçar os fatores mitigadores do risco de 

crédito. Isto é, adotando critérios prévios e posteriores de controle de concessão e 

cobrança do crédito as IFDs podem minimizar suas perdas caso algum evento fortuito 

ou de força maior venha a acontecer. 

Serão abordados os bancos de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, de 

Minas Gerais (BANDES) e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES). O Banco 

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, uma autarquia interestadual que abrange 

os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não será analisado visto se 

tratar de instituição com especificidades que divergem do foco de análise deste estudo. 

Serão analisadas as agências de fomento dos estados do Rio de Janeiro (InvesteRio), 

Bahia (Desenbahia), Amazonas (Afeam) e Santa Catarina (Badesc). A agência de 

fomento do estado de São Paulo, Nossa Caixa Desenvolvimento, foi criada em 2008. 

Segundo informação do Diretor Financeiro e de Crédito, Sr. Claudio de Oliveira Torres, 

a agência ainda está em processo de elaboração de suas metodologias de análise de 

pedidos de crédito e tem poucas empresas registradas em carteira de risco, isto é, 

empresas por ela financiadas, não podendo ser, portanto, objeto de comparação com as 

demais agências de fomento analisadas nesta dissertação. 

No Brasil, o Banco Central é o responsável pela definição e regulamentação das 

operações de crédito. Sendo os financiamentos públicos uma das modalidades de 

crédito vislumbradas pelas normas do Banco Central, os Agentes Financeiros tratados 

nessa dissertação devem atender às normas daquela instituição no que diz respeito à 

avaliação do crédito, requisitos para concessão e posterior controle da carteira de crédito 

(por meio do envio de informações mensais ao Banco Central).  
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De acordo com a Resolução n.º 2682/1999, as instituições financeiras devem 

classificar suas operações de crédito, em ordem decrescente de risco, nos níveis AA, A, 

B, C, D, E, F, G e H. Cada um desses níveis de risco representa um percentual de 

provisão de perda para a instituição financeira concedente.  

As informações sobre as carteiras de crédito de cada instituição financeira com seus 

respectivos níveis de risco por contrato de crédito são enviadas mensalmente para o 

Banco Central por meio de CADOC‟s. Essas informações são compiladas em um 

sistema de consulta chamado SCR em que os agentes financeiros podem consultar a 

situação de endividamento de cada empresa contratada com o sistema financeiro 

nacional. Além de servir de base para consulta do nível de endividamento de empresas 

também as informações enviadas para o Banco Central por meio dos CADOCs servem 

para montar o ranking de instituições financeiras por volume de operações de crédito. 

Segundo os art. 4º e 6º da Resolução, o nível de risco AA não implica na 

obrigatoriedade de provisionamento para devedores duvidosos, porém as operações de 

crédito classificadas como nível de risco AA não comportam um dia de atraso, devendo 

o nível de risco ser revisado para A se o atraso ocorrer. 

As operações classificadas como nível de risco B são rebaixadas em caso de atraso 

do pagamento das parcelas de amortização entre 15 e 30 dias. O nível de risco C é 

revisto em caso de atraso entre 31 e 60 dias. O nível de risco D é revisto em caso de 

atraso entre 61 e 90 dias. O nível de risco E entre 91 e 120 dias. O nível de risco F entre 

121 e 150 dias. O nível de risco G entre 151 e 180 dias e a operação classificada com 

nível de risco H é reclassificada como “prejuízo” se houver atraso superior a 180 dias. 

Os agentes financeiros de desenvolvimento, bem como todas as instituições 

financeiras abrangidas pela Resolução, são responsáveis pela classificação da operação 

no nível de risco correspondente. Para a classificação do nível de risco a Resolução n.º 

2682/1999 determina critérios mínimos de análise do pedido de crédito: 

“Art. 2º A classificação da operação no  nível de risco correspondente é de 

responsabilidade da instituição detentora do crédito e deve ser  efetuada com base  em 

critérios  consistentes e verificáveis, amparada  por  informações internas  e  externas, 

contemplando, pelo menos, os seguintes aspectos:                                                                                                   

 I - em relação ao devedor e seus garantidores:               
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a) situação econômico-financeira;                            

b) grau de endividamento;                                    

c) capacidade de geração de resultados;                      

d) fluxo de caixa;                                           

e) administração e qualidade de controles;                   

f) pontualidade e atrasos nos pagamentos;                    

g) contingências;                                            

h) setor de atividade econômica;                             

i) limite de crédito;                                        

II - em relação à operação:                                  

a) natureza e finalidade da transação;                       

b) características  das garantias,  particularmente quanto à suficiência e liquidez;                                               

c) valor.                                                    

Parágrafo único. A classificação das operações de crédito de titularidade de pessoas 

físicas deve levar em conta, também, as situações de renda e de patrimônio bem como 

outras informações cadastrais do devedor.” 

Ao estabelecer critérios únicos de análise de crédito para todas as instituições 

financeiras sem fazer qualquer distinção entre bancos comerciais e privados e bancos 

públicos de desenvolvimento o Banco Central acaba limitando as áreas de atuação dos 

agentes financeiros de desenvolvimento.  

Também a determinação de percentuais a serem provisionados em função do nível de 

risco atribuído para cada operação de financiamento acaba por obrigar os agentes de 

desenvolvimento a limitar as suas operações de crédito a limites baixos de risco. 

Sabendo-se da regulamentação estabelecida pelo Banco Central, a seguir serão 

analisados alguns agentes financeiros de desenvolvimento, suas metodologias de análise 

e critérios de concessão de crédito. 

Para atribuir comparabilidade às respostas, o representante da área de crédito e risco 

de cada uma das instituições respondeu às seguintes questões: 

1. Identificação do entrevistado: Instituição a que pertence, Estado, cargo que 

ocupa e tempo de atuação no cargo 
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2. Estrutura organizacional da instituição (quantos departamentos de operacão, de 

crédito, de risco e outros)  

3. Principais linhas de financiamento da Instituição 

4. Critérios e metodologia de avaliação dos pedidos de financiamento 

5. Fatores mitigadores de risco usados pela instituição 

6. Etapas para a contratação dos pedidos de financiamento cujo nível de risco 

mensurado está adequado aos critérios de aprovação da instituição (etapas de 

análise do projeto e critérios das diretorias para aprovação final do pedido de 

financiamento) 

7. Principais dificuldades encontradas pela instituição quando da análise dos pleitos 

(enquadramento dos pedidos nas linhas existentes, atendimento das reais 

necessidades do Estado, limites operacionais ou regulatórios e etc.) 

8. A Agência estaria aplicando critérios muito rígidos de análise de crédito? 

3.1 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

3.1.1 Quem é 

Sendo a primeira e principal instituição financeira de Desenvolvimento do país, 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES foi constituído 

como autarquia federal em 1952 pela Lei n.º 1.628 com o intuito de promover apenas o 

desenvolvimento econômico. Em 1971 foi enquadrado na categoria de empresa pública 

dotada de personalidade jurídica de direito privado pela lei n.º 5.662. Apenas em 1982 

passou a adotar o nome e propósito de desenvolvimento social além do econômico. 

O Banco é ainda um órgão federal que atualmente se encontra vinculado ao 

Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável pela 

definição das diretrizes nacionais de desenvolvimento.  

Atualmente é o principal instrumento de financiamento de longo prazo para 

investimentos em todos os setores da economia visto que bancos privados comerciais 

operam majoritariamente com créditos de curto prazo para empresas prestadoras de 

serviços e parte da indústria. Segundo informação no site oficial da instituição, o Banco 

se destaca no apoio à agricultura, indústria e infra-estrutura oferecendo taxas baixas 

para micro, pequenas e médias empresas. 
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Na prática o BNDES opera com uma carteira de crédito bastante restrita em que 

são financiadas somente empresas enquadradas nas classes de risco AA, A e B. A maior 

parte das micro e pequenas empresas no Brasil não tem condições de alcançar tal classe 

de risco visto que, em função da alta carga tributária, têm grande parte de suas receitas e 

despesas não escrituradas em balanços contábeis, dificultando, portanto, a análise 

financeira e econômica por parte do BNDES quando da análise de pedido de 

financiamento. 

Grande parte dos financiamentos feitos com recursos do Banco é feita por meio 

de repasses às outras instituições de crédito, tais como bancos regionais de 

desenvolvimento, agências de fomento e bancos públicos (Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal). Quando o financiamento é feito por meio de repasse o risco do 

crédito é assumido pela instituição concedente, isto é, não é o BNDES que responde 

financeiramente pela perda em caso de inadimplência. 

Em entrevista a Revista Rumos a superintendente da área de planejamento, Sra. 

Yolanda Ramalho, mostrou que as políticas do BNDES estão em consonância com o 

conceito desenvolvimentista criado por Schumpeter. Na entrevista informou que o 

BNDES vai começar a disponibilizar para o programa BNDES Automático os serviços 

tecnológicos que já são financiados via Cartão BNDES. O Banco já está credenciando 

vários prestadores de serviço na área de inovação e serviços de tecnologia com o intuito 

de acelerar a disseminação da inovação no país (REVISTA RUMOS, 2010. N.º 249: 

16). 

O interesse na promoção da inovação tecnológica por parte do BNDES está 

diretamente relacionado ao intuito de aumentar a produção nacional de produtos de 

maior valor agregado e, dessa forma, aumentar o valor adicionado das exportações 

brasileiras. 

As IFDs repassadoras de recursos do Banco terão papel fundamental nessa nova 

estratégia do Banco de desenvolver por meio do incentivo à inovação. Segundo a 

Superintendente, os planos de identificação de projetos inovadores podem ser 

executados mais facilmente por meio das agências de fomento e bancos. 

O professor Roberto Nicolsky, diretor geral da Sociedade Brasileira Pró-

Inovação Tecnológica, vê com bons olhos as iniciativas de incentivo à inovação 
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promovidas pelo BNDES. Em entrevista à Revista Rumos ele afirma que houve 

evolução na criação de fundamentos para uma política de desenvolvimento tecnológico 

e inovação no país, mas a indústria sente o peso da valorização cambial ocorrida a partir 

de meados da primeira década do século XXI. Segundo ele “ninguém vai investir com 

juros altos para depois não conseguir exportar, por causa da sobrevalorização cambial.” 

(REVISTA RUMOS, 2010. N.º 250: 24)  

Isto é, mesmo tendo o BNDES “acordado” para a necessidade de investimento 

em inovação ainda há outros fatores que concorrem para o que o professor Roberto 

Nicolsky chama de “apagão tecnológico”. As possíveis conseqüências desse “apagão” 

seriam, para ele, a reprimarização da economia brasileira, a desnacionalização do 

parque produtivo e a dependência de capital externo. 

Apesar de já operar duas linhas de financiamento voltadas para a inovação e ter 

estreado mais uma modalidade de crédito nessa área, é preciso lembrar que não 

necessariamente todo o recurso disponibilizado para essas linhas de financiamento é 

investido. Além do próprio Banco, as agências de fomento e os bancos de 

desenvolvimento estaduais farão os repasses desses recursos. A liberação desses 

recursos será autorizada mediante o enquadramento das empresas pleiteantes nos 

critérios de risco e retorno das IFDs. Dessa forma, somente as empresas que apresentem 

estruturas mais sólidas, projetos e resultados convincentes conseguirão obter tais 

recursos. 

3.1.2 Aplicação do Questionário 

É preciso esclarecer de antemão que as respostas ao questionário acadêmico para 

o BNDES foram obtidas por meio da mídia oficial e informações publicadas em revistas 

especializadas uma vez que não foi possível o contato com a área de risco do Banco. 

Apesar da impossibilidade de entrevistar um representante da área de risco dessa 

instituição não seria prudente retirar desse estudo a análise de um banco de 

desenvolvimento do porte do BNDES que, somente no ano de 2009 contratou 

financiamentos no montante de R$136,4 bilhões. 



66 

 

 

Figura 2 – Recursos Liberados pelo BNDES em 2009. 

Os recursos liberados pelo Tesouro Nacional pela Lei n.º 11.948 de 2009, no 

valor de R$100 bilhões, beneficiaram 236.064 projetos entre janeiro de 2009 e março de 

2010. Do valor liberado 43,4% destinaram-se ao financiamento de projetos de 

investimento superiores à R$10 milhões para a implantação, expansão ou modernização 

de empresas. 

Outros 27,7% desse valor foram liberados para operações de produção e 

comercialização de máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional. Seria aqui é 

ideal adequar esse dado ao conteúdo dessa pesquisa, ou seja, saber se a aquisição de 

máquinas nacionais está resultando em empreendimentos inovadores ou em adaptação 

dos empreendimentos já existentes à tecnologia desenvolvida em outros países
1
.  

Não será aqui desenvolvida uma pesquisa pormenorizada da finalidade dos 

recursos do BNDES destinados exclusivamente aos projetos de inovação. Entendemos 

                                                           
1
 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/empresa/downl

oad/Relatorio_Recursos_Financeiros.pdf 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/empresa/download/Relatorio_Recursos_Financeiros.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/empresa/download/Relatorio_Recursos_Financeiros.pdf
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já ser suficiente a política do Banco de somente conceder financiamento para a 

aquisição de equipamentos nacionais. Essa condição positiva de financiamento não 

afasta, entretanto, o aspecto negativo das contratações serem feitas por meio de 

repasses. Isto é, na medida em que o BNDES repassa recursos para as IFDs estaduais 

sua carteira de crédito está segurada pelos seus repassadores. 

Quando o BNDES faz repasse de recursos para uma agência de fomento 

estadual, por exemplo, o risco de inadimplência do financiado é daquela instituição. O 

BNDES irá receber os recursos emprestados mais os juros independentemente do 

financiado ter adimplido ou não seu contrato com a Agência. Entendo ser essa certeza 

de adimplência dos recursos repassados uma forma de mitigar o risco do crédito. 

Quanto à sua estrutura, o BNDES é composto por uma diretoria geral e 23 

departamentos. A Diretoria é composta por oito membros nomeados pelo Presidente da 

Rrepública: Presidente, Vice-Presidente e seis diretores. Os departamentos representam 

áreas de atuação do banco e também áreas da administração interna, como tecnologia da 

informação e área da administração, conforme figura abaixo: 
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Figura 3 – Organograma BNDES 

As linhas de financiamento do BNDES estão divididas por áreas do setor 

econômico, sendo elas (a) agropecuária, (b) comércio, serviços e turismo, (c) cultura, 

(d) desenvolvimento social e urbano, (e) exportação e inserção internacional, (f) 

indústria, (g) infraestrutura, (h) inovação, (i) meio ambiente e (j) mercado de capitais.  

Cada área de atuação tem diferentes produtos e programas. Alguns produtos do 

BNDES se dividem em linhas de financiamentos, com finalidades e condições (prazo de 

carência, taxa remuneratória e etc.) específicas.  
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Aqui nos interessa especialmente as linhas de financiamento disponíveis para o 

setor da inovação. De acordo com a mídia oficial, o apoio à inovação é tido como 

“prioridade estratégica” para o Banco, em função, principalmente, do seu caráter 

fundamental ao aumento de produtividade e competitividade das empresas e na criação 

de riqueza para o Brasil.  O objetivo do Banco seria contribuir para o aumento das 

atividades inovadoras no país e para a sua realização em caráter sistemático. As linhas 

de financiamento dessa área são para projetos associados à formação e capacitação e 

criação de ambientes inovadores. 

  A fim de atender programas e políticas públicas o banco precisou estender a 

aplicação das linhas de financiamento para a inovação para todos os setores da 

economia, incluindo aqueles que não costumam ser vistos como inovadores. “Buscando 

atender melhor às necessidades das empresas que pretendem inovar, as linhas de apoio 

criadas combinam instrumentos financeiros diversos, tanto de renda fixa quanto 

variável” 
2
.  

As linhas de financiamento para a inovação são: linha capital inovador, linha 

inovação produção e linha inovação tecnológica.  

No que diz respeito ao incentivo à inovação, o BNDES já opera com duas linhas 

de financiamento nessa área: o Capital Inovador que se destina ao fortalecimento do 

capital e à capacidade de inovar das empresas e; P&D que é voltada para a pesquisa e 

desenvolvimento que envolva risco tecnológico. 

3.2 Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo: Bandes 

3.2.1 Quem é 

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, BANDES, foi criado em 1967 

como Companhia de Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo (CODES), com 

intuito de atuar como principal instrumento de revitalização da economia capixaba, 

abalada com a perda que  havia sofrido com a erradicação dos seus cafezais.  

                                                           
2
 http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Inovacao/ 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Inovacao/
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A CODES foi transformada no BANDES pela Lei Estadual 2413, de 20 de 

junho de 1969, e a instituição passou a ter atribuições e responsabilidades delineadas 

pelo Banco Central do Brasil.  

Como Banco de Desenvolvimento, o BANDES tem por missão financiar 

projetos e programas de médio e longo prazos que visem promover o desenvolvimento 

econômico e social do Estado do Espírito Santo. Isto é, visa fomentar o 

desenvolvimento sustentável do estado, viabilizando investimentos através de soluções 

financeiras e estratégicas para gerar emprego, renda e competitividade da economia. 

Segundo a mídia oficial, a meta prioritária era incentivar a instalação daquelas 

indústrias que se utilizassem, principalmente, da matéria-prima existente em nosso 

Estado
3
. 

O BANDES é o agente técnico e financeiro do Sistema de Incentivos Fiscais e 

Financeiros do Espírito Santo atuando em todos os procedimentos de recepção, análise e 

aprovação de projetos dos sistemas FUNRES, FUNDAP.  

O FUNRES, Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo, é 

composto por recursos provenientes de renúncia fiscal do imposto de renda e do ICMS. 

Seu objetivo é promover o crescimento e a modernização da economia estadual, por 

meio do apoio financeiro às empresas, visando o equilíbrio regional, a entrada de novas 

unidades produtoras no mercado, a elevação dos níveis de competitividade e da 

capacitação tecnológica dos empreendimentos instalados no Estado do Espírito Santo, 

através da realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento e a geração de 

empregos e tributos. 

O FUNDAP, Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, é um 

mecanismo de incentivos financeiros que tem por intuito incrementar as operações de 

comércio exterior por meio do sistema portuário capixaba, permitindo a restituição de 

uma parcela da operação na forma de financiamento para aplicação em novos projetos 

ou na expansão de suas atividades. 

                                                           
3
 http://www.bandes.com.br/?Pag_Nome=menuAzul/institucional/historico.asp 

http://www.bandes.com.br/?Pag_Nome=menuAzul/institucional/historico.asp
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É também agente repassador do BNDES e segundo a mídia oficial, trabalha com 

uma estrutura administrativa enxuta e dinâmica que resulta em eficácia de atuação e 

resultados financeiros compatíveis com sua função como banco de fomento. Adotou 

medidas saneadoras, entre as quais, a substituição dos critérios de garantia aos 

financiamentos, trocando o sistema de hipotecas por garantias fiduciárias; a realização 

do contencioso do BANDES com a redução da inadimplência e conseqüente 

capitalização que amplia o patrimônio líquido, referência da sua capacidade de repassar 

recursos das agências federais. 

O Banco também atua como captador de investimentos, oferecendo apoio 

técnico e administrativo ao Governo do Estado em articulações com empresas nacionais 

e estrangeiras interessadas em se instalar no Espírito Santo. A fim de cumprir o papel de 

principal agente voltado para o desenvolvimento do Estado também presta outros 

serviços, como a identificação de oportunidades e parcerias para a realização de joint-

ventures, prospecção de mercados, elaboração de estudos sobre a economia capixaba, 

identificação de vantagens comparativas do Espírito Santo e publicações para o 

atendimento de demandas de informações por parte de investidores potenciais
4
. 

O BANDES é composto pela Presidência, à qual estão subordinadas a Gerência 

de Desenvolvimento e Planejamento, a Gerência Jurídica e o Núcleo de Contencioso, a 

Gerência de Inovação Institucional, o Gabinete da Presidência, a Auditoria Interna  e a 

Assessoria de Comunicação Social; pela Diretoria de Crédito e Fomento à qual estão 

subordinadas a Gerência Comercial e de Relacionamento e o  Núcleo de Atendimento 

ao Cliente, o Núcleo de Análise de Perfil do Cliente, o Núcleo do Programa de 

Microcrédito, a Gerência de Análise de Crédito e a Célula de Crédito Rural, a Célula de 

Crédito Urbano, a Célula de Crédito Corporativo, a Célula de Crédito Eletrônico  e a 

Gerência de Acompanhamento de Projetos; e pela Diretoria de Administração e 

Finanças à qual estão subordinadas  Gerência Financeira – GEFIN => Núcleo de 

Recuperação de Crédito, a Gerência de Controladoria, a  – Gerência de Tecnologia da 

Informação, o Gabinete de Recursos Humanos e Serviços Administrativos, e a Gerência 

de Riscos e Controles Internos – GERCI.  

                                                           
4
 http://www.bandes.com.br/?Pag_Nome=menuAzul/institucional/historico.asp 

http://www.bandes.com.br/?Pag_Nome=menuAzul/institucional/historico.asp
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3.2.2 Aplicação do Questionário 

Foi entrevistado o Sr. José Venâncio dos Santos Neto, gerente de risco de crédito 

do BANDES. De acordo com gerente de risco de crédito as principais linhas de 

crédito da instituição são as Linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar - PRONAF (Pronaf Mais Alimentos; Pronaf Investimento), exceto 

custeio; as Linhas de financiamento a micro e pequenos empreendedores do segmento 

urbano, operacionalizadas com recursos dos Fundos geridos pelo Bandes (Fundapsocial 

Empreendedor; Funres Setor Urbano) e; as Linhas do BNDES Automático 

(Micro/Pequena; Média/Grande; Finame Automático). 

No que diz respeito aos Critérios e a metodologia de avaliação dos pedidos de 

financiamento a concessão do crédito é avaliada a partir de um projeto de investimento 

apresentado pelo proponente, o qual deve apresentar as informações básicas as quais 

subsidiarão a análise, sendo observados, no mínimo, os itens definidos na Resolução 

BACEN 2.682, quais sejam, situação econômico-financeira; grau de endividamento; 

capacidade de geração de resultados; fluxo de caixa; administração e qualidade de 

controles; pontualidade e atrasos nos pagamentos; contingências; setor de atividade 

econômica; limite de crédito; natureza e finalidade da transação; características das 

garantias, particularmente quanto à suficiência e liquidez; valor da operação; situações 

de renda e de patrimônio e; outras informações cadastrais do devedor. 

Os principais instrumentos mitigadores de risco de crédito utilizados pelo 

Bandes exigência de  hipoteca ou alienação fiduciária de bens imóveis ou  aval ou 

fiança (bancária ou não); fundos garantidores de crédito; alienação fiduciária de bens 

móveis; vinculação de recursos, como reserva irrevogável de forma de pagamento, 

provenientes de cobrança de impostos, taxas, sobretaxas, rendas ou contribuições de 

qualquer espécie. 

No Bandes o processo de análise das solicitações de financiamento contempla as 

seguintes etapas: 

a)     Acolhimento das propostas – as solicitações de financiamento chegam ao 

Bandes através dos consultores de projeto, ou diretamente dos clientes, os quais 

utilizam-se de software de “Solicitação de Financiamento” disponibilizado na 

página do Bandes na internet, no qual são preenchidas as informações 
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necessárias, sendo remetidas ao Bandes por meio eletrônico, e os formulários 

assinados são protocolados posteriormente, dentro dos prazos estabelecidos. 

Somente após o recebimento dos formulários assinados é dado início à análise; 

b)     Análise do Cliente – etapa da análise realizada na Gerência Comercial  e de 

Relacionamento - GECOR, onde são verificados aspectos relativos ao 

enquadramento do cliente nas condições operacionais da linha de financiamento, 

às possíveis restrições/impedimentos do cliente ao crédito, ao conceito cadastral 

do cliente e dos demais integrantes do grupo econômico no qual está inserido, à 

pontualidade nos pagamentos ao BANDES em operações anteriores (quando for 

o caso), à situação econômico-financeira “retrospectiva” do cliente,  e à 

capacidade patrimonial do cliente/sócios; 

c)     Análise do Projeto – etapa da análise realizada na Gerência de Análise de 

Crédito - GECRE, onde são verificados os demais aspectos do projeto e do 

cliente, relativos à sua situação econômico-financeira “prospectiva”, sua 

capacidade de geração de resultados, sua estrutura, administração e qualidade de 

controles, mercado e concorrência para os produtos ou serviços negociados, 

regularidade ambiental, tributária e fiscal, limite de crédito, e as características 

das garantias, particularmente quanto à suficiência e liquidez; 

d)     Aprovação do Crédito – Conforme a recomendação da equipe de análise e 

o valor do financiamento, as solicitações são submetidas às respectivas alçadas 

decisórias. 

Quando questionado sobre as principais dificuldades encontradas pela instituição 

quando da análise dos pleitos o gerente respondeu que: 

“As dificuldades que existiam anteriormente foram atenuadas com a opção feita pelo 

Banco, de ampliar sua atuação pautada em parcerias, em especial com os consultores de 

projetos, os quais são submetidos periodicamente a programas de capacitação 

promovidos pelo Banco, onde são repassadas as normas e os critérios adotados na 

análise das solicitações. Esse modelo de atuação proporcionou uma melhora 

significativa na qualidade e quantidade dos projetos de investimento que chegam à 

Instituição, bem como possibilitou uma atuação mais focada, conforme as diretrizes 

emanadas do Governo do Estado a partir de seu Plano Estratégico, traduzidas em metas 

de curto, médio e longo prazos para a Instituição.” 
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Por fim, quando questionado se o Banco estaria aplicando critério rígidos para a 

análise e concessão do crédito o entrevistado respondeu que: “Primeiramente é válido 

observar que, pela característica de Banco de Fomento, cujo objetivo principal é atuar 

no apoio a investimentos de longo prazo, com financiamentos cujos contratos vigoram, 

em sua grande maioria, entre 05 e até 12 anos, com spreads bastante reduzidos, o risco é 

inerente e diferenciado, e por este motivo a análise de crédito deve ser bem 

fundamentada, exigindo um rigor maior do que aquele adotado na análise de créditos 

mais “massificados” (varejo). Não obstante a necessidade de aprimoramentos contínuos 

nos critérios de análise, visando tornar o crédito cada vez mais acessível, mantendo os 

riscos em níveis aceitáveis, nosso entendimento é de que os critérios atualmente em 

vigor na instituição são plenamente compatíveis com as características dos créditos 

concedidos. A necessidade de que as solicitações de financiamento sejam 

acompanhadas de um projeto de investimento, a fim de que a instituição possa cumprir 

adequadamente sua função, é às vezes pouco compreendida pelos empresários.”  

3.3 Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro: Investe Rio 

3.3.1 Quem é 

É uma sociedade de economia mista com personalidade jurídica de direito 

privado vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e 

Serviços. É também instituição financeira não bancária. 

Tem por missão “fomentar o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de 

Janeiro por meio da concessão de financiamento e da prestação de serviços financeiros a 

empreendedores privados e públicos, com responsabilidade sócio ambiental e boas 

práticas de governança” 

Seus valores são a ética nos negócios, o espírito empreendedor e a meritocracia, 

a liderança pelos critérios técnicos, a preservação do patrimônio e da imagem, a busca 

da excelência pelo aprendizado e a ênfase na gestão participativa. 

A Agência foi constituída em 2000 pelo decreto estadual n.º 32.376. Em 2005 

passou a administrar o FUNDES (Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, 

instituído pelo Decreto lei estadual n.º 8 de 1975) e em 2006 começou a operar com 

recursos do FREMF (Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses, 

criado pela lei estadual n.º 4.534 de 2005). Somente em 2007 a Agência começou a 
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fazer repasses de recursos do BNDES, principalmente com as linhas de FINAME e 

BNDES Automático.  

Atualmente o seu capital social é de setenta e um milhões de reais e a Agência 

opera com produtos diversos dentre eles o programa de apoio a fornecedores (Pró-

Fornecedores), o programa de apoio ao fortalecimento da capacidade de geração de 

emprego e renda (Progeren), repasses do BNDES (Automático, Finame e PEC) entre 

outros elencados no site oficial da Agência. Até outubro de 2009 eram 28 as operações 

contratadas com recursos do FUNDES, 55 com recursos do FREMF, 46 com repasses 

do BNDES e 83 com recursos da própria Agência. 

A Agência está constantemente estruturando novos produtos que adeqüem as 

áreas de atuação da Agência às necessidades econômicas do estado do Rio de Janeiro. O 

Programa de Modernização da Administração Tributária, PMAT, deverá entrar em 

operação no ano de 2010 e tem por objetivo ajudar as administrações municipais a 

modernizar e ajustar sua administração tributária à melhoria dos gastos públicos, por 

meio de repasse de recursos do BNDES. Também o Programa Juro Zero, da FINEP 

deverá entrar em operação em 2010 e tem por objetivo dar apoio financeiro às micro e 

pequenas empresas inovadoras nos aspectos gerenciais, comerciais, de processos ou de 

produtos e serviços. 

Suas áreas de atuação são o financiamento de capital fixo e de giro, crédito rural 

e micro crédito com recursos próprios e repasses, administração de fundos de 

desenvolvimento, prestação de serviços financeiros, prestação de garantias, swap para 

proteção de posições próprias, operações de câmbio e leasing. 

Os financiamentos são analisados sob dois aspectos: operacionais (projeto) e 

financeiros (risco e viabilidade da operação). Os departamentos operacionais da 

Agência estudam as características operacionais e funcionais do projeto que se busca 

financiar enquanto o departamento de risco analisa, com base em informações contábeis 

de exercícios passados, as características financeiras e gerenciais da empresa pleiteante. 

Há metodologias de análise de risco diferentes em razão do produto pleiteado. 

Para a análise de pleito para capital de giro verifica-se se o empresário está tomando 

giro puro (para fluxo de caixa, propaganda, treinamento de equipe e etc.) ou se está 

trocando dívidas com taxas de juros mais altas. Os financiamentos de projetos têm 
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metodologias distintas em razão do montante pleiteado. Interessante, no caso de 

financiamento de projetos, é a atribuição de maior nível de risco para projetos que 

envolvam inovação tecnológica. 

Enquanto no BNDES somente são financiadas empresas cujo risco seja no 

mínimo B, que importa numa provisão contábil de perdas de 1%, na Investe Rio a 

carteira crédito conta com financiamentos de risco até C para financiamentos com 

recursos próprios (cuja provisão para perdas deve ser de 3% do valor financiado) e até E 

para microcrédito (que implica em provisão de 30% do valor do financiamento) 

3.3.2 Aplicação do questionário 

Foram entrevistados a Sra. Roberta Maia, diretora de operações e o Sr. Fernando 

Antônio Galvão de Almeida, chefe do departamento de crédito e risco há três anos. 

A AFERJ é composta de uma presidência e diretoria executiva. A diretoria 

executiva divide-se em área de Administração e Finanças, área de Crédito e Risco, área 

operacional e área jurídica. 
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Figura 4 – Estrutura da AFERJ 

De acordo com a Sra. Roberta Maia uma das maiores dificuldades encontradas 

pela Agência é a falta de bons projetos por parte das empresas que procuram a 

instituição. Nas palavras da Diretora: “Não sei se é da nossa cultura, mas a grande 

maioria é apresenta o "achismo". “Eu acho que o mercado é bom, eu acho que vou 

vender o meu produto, eu acho que o preço de venda sustenta meus custos, eu acho que 

terei uma margem X% e assim eu acho que vou poder assumir o financiamento.”  

Além da falta de profissionalismo por parte dos empresários fluminenses que 

recorrem à AFERJ, também são constantes os problemas de falta de regularidade fiscal 

e ambiental bem como a falta de bens e direitos que possam ser oferecidos em garantia 

ao financiamento pleiteado. 

Para o Sr. Fernando Galvão as principais dificuldade encontradas pelo 

Departamento de Crédito e Risco são a inconsistência de informações econômico-
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financeiras, insuficiência de garantias, projetos inconsistentes e regularidade de 

documentação. 

As principais linhas de financiamento são: 

a) Recursos de Fundo Estadual: FREMF e FUNDES 

b) Repasses do BNDES: Progeren, BNDES Automático e FINAME 

c) Recursos próprios: Microcrédito de primeiro piso (PAS); microcrédito de 

segundo piso SCM; Capital de Giro. 

Os critérios usados nas análises de risco dos pedidos de financiamento variam 

de acordo com a linha de financiamento. Quando o pleito em análise refere-se a 

recursos próprios ou a repasses do BNDES a Aferj aprova pleitos em que o nível de 

risco seja no máximo C. Isto porque o risco de perda incorre na carteira de crédito da 

própria Agência, Quando se trata de financiamentos com fundos estaduais o nível 

máximo de risco é D, visto que o risco de perda financeira não fica com a Agência, mas 

é assumido pelo Estado do Rio de Janeiro. 

De acordo com o Sr. Fernando Galvão, os fatores mitigadores de risco são a 

adoção de limites de crédito em razão do perfil do pleiteante e do risco inerente à linha 

de crédito, a exigência de apresentação de carta de fiança por empresas cujo nível de 

risco de crédito ou o valor pleiteado forem altos, a exigência de apresentação de 

garantia para qualquer linha de financiamento caso a empresa não apresente fiança 

bancária. 

Os empresários que têm interesse em obter financiamento junto à Aferj dão 

entrada no pedido de financiamento junto ao DEPEN, que é responsável por prestar 

atendimento aos interessados em investir no Estado do Rio de Janeiro e às empresas já 

instaladas, fornecendo-lhes todas as informações necessárias e apoiando a 

implementação dos respectivos projetos.  

O DEPEN irá então verificar a consistência das informações apresentadas nas 

solicitações de apoio financeiro da Investe Rio e orientar os empresário na elaboração 

dos documentos requeridos para a tramitação de seus pedidos, objetivando sua 

apresentação em conformidade com os procedimentos e as normas internas. Os 
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documentos preparados são então encaminhados ao DEPAC, que irá avaliar, classificar 

e monitorar os níveis de risco tanto do cliente quanto da operação. 

A análise de risco é composta de duas etapas: o pré-risco (risco do cliente) e o 

risco final que é composto por uma ponderação entre o nível de risco do cliente e o 

nível de risco do projeto. 

O pré-risco é alcançado mediante a análise de indicadores financeiros obtidos a 

partir das informações contábeis dos últimos três exercícios fornecidas pela empresa 

pleiteante (Grau de alavancagem, endividamento, rentabilidade, cobertura de juros, 

liquidez corrente, margem bruta e saldo em tesouraria. A esses indicadores são 

atribuídos pontos e estes somados à pontuação oriunda das planilhas de análise 

qualitativa e dos C‟s do crédito (caráter, capacidade, condições do negócio e capital). 

Para o Sr. Fernando Galvão, os critérios usados pela AFERJ para mensuração e 

mitigação do risco de crédito são compatíveis com os de qualquer empresa de 

classificação de risco de crédito, divergindo apenas no aspecto metodológico. Isto é, a 

AFERJ utiliza critérios de apuração e mitigação de risco similares aos praticados por 

empresas de classificação de risco do setor privado. 

3.4 Agência de Fomento do Estado da Bahia: Desenbahia 

3.4.1 Quem é 

A Agência de Fomento do Estado da Bahia, Desenbahia, foi fundada em 17 de 

setembro de 2001 com o intuito de impulsionar o crescimento econômico por meio da 

identificação de oportunidades e da demanda local. 

O propósito da agência é de impulsionar projetos estruturantes e o adensamento 

das cadeias produtivas, bem como levar o desenvolvimento econômico para as regiões 

interiores do estado e apoiar as micro e pequenas empresas, a fim de alcançar a geração 

de renda, de oportunidades de trabalho e de bem estar para a população baiana. 

A Desenbahia é composta por uma Presidência à qual estão subordinadas as 

diretorias de Desenvolvimento de Negócios, de Operações e de Administração e 

Finanças. À Diretoria de Desenvolvimento de Negócios estão subordinadas as gerências 

de desenvolvimento de produtos, de estudos e assessoria, de processos e organização e 

de tecnologia da informação. À Diretoria de Operações estão subordinadas as gerências 
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de médios, negócios, de serviços técnicos, de crédito rural, de micro e pequenas 

empresas e de microfinanças. À Diretoria de Administração e Finanças estão 

subordinadas as gerências de recursos humanos, de renegociação de crédito, de serviços 

administrativos, de risco e a gerência financeira. Abaixo segue a estrutura 

organizacional da Agência: 

Figura 5 - Organograma da Desenbahia 

De acordo com informações contidas na mídia oficial da Desenbahia, a agência 

adota controles internos a fim de “garantir o efetivo gerenciamento dos riscos internos e 

externos à Agência e, assegurar a eficiência e eficácia das operações, bem como 

assegurar a qualidade e integridade no registro das transações, além de proporcionar 

confiabilidade no preparo das demonstrações financeiras. O estabelecimento de 

controles internos é fundamental para a gestão eficiente do risco operacional. Um 
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efetivo sistema de controles internos reduz a probabilidade de erros humanos e 

irregularidades em processos e sistemas.” 
5
 

Ainda de acordo com a mídia oficial, a Gestão dos Riscos visa garantir 

segurança e transparência das operações em análise e das já contratadas por meio do 

monitoramento contínuo dos riscos e controles, a fim de reduzir a probabilidade de que 

os riscos se materializem, ou para amenizar seu impacto. 

3.4.2 Aplicação do questionário 

Foi entrevistada a Sra. Patrícia Ferreira Nascimento, Gerente do Departamento 

de Risco da Desenbahia há 3 anos e há 6 anos atua também como Chefe da Unidade de 

Gestão de Risco. 

A Agência disponibiliza 32 linhas diferentes de financiamento dentre elas 11 

linhas para a modalidade de crédito para capital de giro e 23 para investimentos fixos 

e/ou mistos. Dentre as linhas de financiamento disponíveis, a Desenbahia opera com 

recursos de fundos estaduais, repasses do BNDES e com recursos próprios, conforme 

tabela disponível na mídia oficial. Interessante notar que, conforme conteúdo da tabela, 

as linhas de financiamento que tem maior custo para o financiado contemplam “bônus 

de adimplência” para os financiados que efetuarem os pagamentos das parcelas do 

financiamento dentro do prazo. 

Os financiamentos para capital de giro são os que apresentam as maiores taxas. 

Micro e pequenas empresas pagam 1,25% a.m. de encargos financeiros enquanto 

médias e grandes empresas pagam 1,4% a.m. Já os proprietários de unidades 

econômicas, ou seja, de negócios informais, têm taxas remuneratórias ainda mais altas: 

1,8% a.m. Dentre as modalidades de capital de giro praticadas pela Desenbahia, 

somente a Credibahia 2º piso tem encargos financeiros baixos, uma vez que é aplicada 

somente a TJLP. Entendemos que essa baixa taxa de juros somente é aplicada porque a 

SCM que irá conceder o crédito irá adimplir com sua obrigação junto à Desenbahia 

independentemente de o financiado ter pago ou não as parcelas do seu financiamento. 

                                                           
5
 http://www.desenbahia.ba.gov.br/institucional/gestao_riscos.asp 

http://www.desenbahia.ba.gov.br/institucional/gestao_riscos.asp


82 

 

Os investimentos fixos ou mistos são os que apresentaram encargos financeiros 

mais baixos. Financiamentos de até R$500 mil para indústria, comércio ou serviço têm 

taxas de 8% a.a. (credifácil fixo, credifácil anunciante e crediapl fixo) enquanto 

financiamento para aquisição de automóveis têm taxas de 10% a.a (Prótaxi)  

O processo de análise do pleito de financiamento junto à Agência segue o fluxo 

abaixo: 

 

Figura 6 - fluxo do processo de concessão de financiamento com as principais 

atividades 

No que diz respeito aos critérios e metodologias de análise de risco foi 

informado que a gestão de risco de crédito tem por intuito avaliar e monitorar o risco da 

carteira da Agência. Além dos modelos de mensuração de risco utilizados para cada 

uma das diferentes linhas de financiamento também a Desenbahia adota uma “política 

de  limites e alçadas em conformidade com as boas práticas da Governança 

Corporativa”. 
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O modelo de mensuração de risco de crédito adotado pela Agência está em 

conformidade com as disposições da Resolução 3.721/2009 do Banco Central. Isto é, 

visa assegurar que: 

a)       O risco global da carteira de empréstimos seja monitorado, controlado, e 

acompanhado através dos cálculos da taxa de inadimplência, dos índices de provisão 

e de concentração por porte, grupo econômico, setor de atividade, rating e 

localização geográfica. 

b)       Os resultados obtidos na análise de risco da carteira subsidiem a tomada de 

decisão no sentido de transferir ou direcionar recursos para os projetos que 

apresentem a melhor relação entre aderência e rentabilidade, com o objetivo de 

aperfeiçoar a carteira. 

c)       As decisões tomadas com base nestas informações estejam em equilíbrio com 

as diretrizes definidas no Direcionamento Estratégico. 

Bem como a Investerio, na Desenbahia os pedidos de apoio financeiro submetidos à 

classificação de risco são analisados em duas perspectivas, quais sejam, o “Risco de 

Crédito” e o “Risco de Projeto” de acordo com o impacto da materialização do risco. 

O Risco de Crédito é calculado por meio de um modelo matricial que envolve 

atributos associados aos C‟s do crédito (caráter, capacidade, colateral, condições, capital 

e conglomerado) em diferentes cenários, buscando-se prever como as características da 

empresa se comportam em diferentes conjunturas. 

Já o Risco do projeto é analisado de forma quantitativa,  através de um modelo 

estatístico que calcula os efeitos conjuntos de variáveis descritas por funções 

probabilísticas   -  Método de Monte Carlo.  É mensurado em função de simulações dos 

fluxos de caixa projetados pelo prazo do financiamento, através da distribuição das 

variáveis, associadas a cenários macroeconômicos. 

Os fatores finais de risco são, por fim, associados à escala de rating estabelecida na 

Resolução 2.682/99. Isto é, o risco final do pedido de financiamento é classificado 

dentro da escala estabelecida pelo Banco Central. 
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Figura 7 – Processo de Gestão de Riscos. 

Os fatores mitigadores do risco de crédito são adoção de exigência pré-

contratuais, como garantias reais e fidejussórias, bem como a adoção de controles 

internos de risco. Ou seja, o risco é evitado tanto antes da contratação (identificação 

preventiva), por meio de exigência de garantias contratuais, quanto após a concessão 

dos recursos financeiros. 

Quanto às Principais dificuldades encontradas pela instituição quando da análise 

dos pleitos a Sra. Patrícia respondeu que “Existe muita informalidade, principalmente 

em empresas de pequeno porte. Portanto, os valores declarados muitas vezes não 

representam a receita real, o que impossibilita que muitos tenham um crédito 

compatível com o seu tamanho. Além disso, podemos destacar as restrições cadastrais 

como um grande limitador na ampliação do credito na Bahia, já que muitas empresas 

não tem cadastro limpo.” 

Quando questionada se a Agência estaria aplicando critérios muito rígidos de 

análise de crédito, por se tratar de uma instituição de fomento/desenvolvimento a 

Gerente de riscos respondeu que não. “Pois ao mesmo tempo em que temos uma 

tendência conservadora em função da relação custo operacional x spread mais baixo, 

também temos a função de correr riscos em prol do fomento da economia da Bahia. No 
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equilíbrio dessas duas variáveis acredito que temos critérios regidos pelo bom senso e 

pelas boas praticas. 

3.5 Agência de Fomento do Estado do Amazonas: Afeam 

3.5.1 Quem é 

A Agência de Fomento do Estado do Amazonas foi criada em 1998 pela Lei. N.º 

2.505 e tem por missão “Concorrer para o desenvolvimento sócio-econômico do Estado 

do Amazonas, através de ações de apoio técnico e creditício que propiciem a geração de 

emprego, renda e a melhoria da qualidade de vida do povo amazonense” 
6
. 

A Afeam trabalha com três fontes de recursos: recursos próprios, Recursos do 

Fundo Estadual e repasse de recursos do BNDES. 

Além das linhas de financiamento já existentes, a Agência desenvolve também a 

criação de novos programas e serviços de fortalecimento aos produtores rurais, às micro 

e pequenas empresas, aos trabalhadores autônomos de baixa renda e aos profissionais 

liberais. 

A agência investiu ao longo dos últimos dez anos R$163 milhões no setor 

primário tendo beneficiado 31 mil empreendedores rurais. No setor secundário foram 

beneficiados 23 mil micro, pequenos, médios e grandes empresários com aporte de 

R$155 milhões. No setor terciário foram aplicados R$217 milhões favorecendo 35 mil 

comerciantes e prestadores de serviços. (REVISTA RUMOS, 2009. N.º 247: 14) 

Nesses dez anos o patrimônio líquido da agência passou de R$51 milhões para R$104 

milhões. Embora o lucro não seja o objetivo principal da Afeam, os resultados que a 

Agência vem obtendo não somente garantiram a integridade do seu patrimônio como 

representaram um aumento de 104% no seu patrimônio. 

 

 

 

                                                           
6
 www.afeam.am.gov.br 
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3.5.2 Aplicação do questionário 

Foram entrevistados o Sr. Marcos Paulo Araujo Vale que exerce função de 

Controller do departamento de risco da AFEAM há oito anos e o Sr. Rodrigo Cid 

Marialva Meireles Rondon, Gerente de Cadastro, Análise e Contratação – GECAT. 

A Agência é composta por Presidência e uma Diretoria Executiva a quem estão 

subordinadas as seguintes Gerências: Gerência de Cadastro, Análise e Contratação – 

GECAT; Assessoria de Cobrança Judicial – ASCOB; Gerência Técnica – GETEC; 

Gerência Administrativa e Financeira – GERAF; Assessoria Jurídica – AJURI; 

Gerência de Controles Internos e Risco Operacional – GECOR; Gerência de Tecnologia 

da Informação – GETI; Gerência de Liberação, Acompanhamento e Cobrança 

Administrativa- GECOB.  

As linhas de financiamento mais utilizadas dentro de suas respectivas fontes 

são: 

a) Recursos Próprios: Afeam Rural; Afeam Indústria; Afeam Comércio e 

Serviço. 

b) Recursos de BNDES: BNDES Automático, FINAME e FINAME Agrícola. 

c) Recursos de Fundo Estadual: Afeam/ Fmpes Rural; Afeam/ Fmpes Indústria, 

Comércio e Serviço; Fmpes Profirenda; Programa de Agricultura, Pecuária e 

Agroindústria; Programa de Extrativismo; Programa de Apoio ao Turismo no Interior 

do Amazonas. 

Os critérios utilizados pela Afeam para a apuração do risco de crédito das 

empresas pleiteantes são, além do Conceito Cadastral, a atribuição de uma pontuação 

para os indicadores financeiros de grau de endividamento financeiro, rentabilidade, 

capacidade de pagamento, administração da empresa (capacidade gerencial), situação 

do mercado em que a empresa opera, impactos ambientais e viabilidade técnica do 

projeto.  

Os principais fatores mitigadores de risco utilizados pela Agência são: a 

cobertura complementar de garantias; taxas de juros diferenciadas por programa de 

crédito (quanto mais arriscada a operação maior o custo para o empresário); 
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desconcentração de recursos pela diversificação da carteira; utilização de fundo de aval; 

estabelecimento de nível de risco máximo para a contratação de novas operações; 

recomendações e condicionamento para a contratação de novas operações de crédito 

com nível de risco relevante. 

De acordo com informações fornecidas pelo controller, a Agência estabelece 

como nível de risco máximo para a concessão o crédito C. Isto é, somente as empresas 

cujas informações contábeis apresentadas e analisadas obtiverem nível de risco até C 

poderão receber financiamento da Afeam.  

Quando questionado se a Agência aplica critérios muito rígidos para análise de 

risco de crédito o Analista entrevistado, Sr. Marcos Paulo, respondeu que 

“Considerando que as agências de fomento têm a finalidade de estimular o 

desenvolvimento e naturalmente existem para incentivar setores econômicos em 

condições em que a iniciativa privada não tenha interesse, acho que os critérios 

adotados na Afeam estão rígidos e muito parecidos com os bancos privados.” 

3.6 Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina: Badesc 

3.6.1 Quem é 

De acordo com a mídia oficial , a Agência de Fomento do Estado de Santa 

Catarina S.A. - Badesc é uma sociedade de economia mista, de capital autorizado, 

criada pela Lei nº 4.950, de 11/11/1973 e instalada oficialmente em 01/08/1975, com o 

objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do Estado de Santa 

Catarina, mediante a prática da aplicação de recursos financeiros. 

Dentre os objetivos da Badesc, o seu Estatuto Social lhe confere a execução da 

política estadual de desenvolvimento econômico e o fomento das atividades produtivas 

através de operações de crédito com recursos próprios e dos fundos institucionais, bem 

como por aqueles oriundos de repasses de agências financeiras nacionais e 

internacionais. 

A promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado é feita por meio 

do financiamento de projetos de implantação e/ou melhoria das atividades 

agropecuárias, industriais, comerciais e de serviços; de estudos e diagnósticos para a 
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implantação de complexos industriais e para a execução de obras e serviços de 

responsabilidade do setor público. 

De acordo com informação publicada na revista Rumos o BADESC liberou 

R$135,9 milhões em financiamentos em 2009. “operando com recursos próprios, o 

BADESC liberou R$47 milhões em 95 operações de financiamento, em seus diferentes 

programas, atendendo desde o microempreendedor até o grande empresário, bem como 

as demandas de infraestrutura dos municípios catarinense. O Pro-Micro, destinado a 

financiar a implantação, ampliação, modernização e relocalização de micro e pequenas 

empresas, cooperativas de produção e sociedades de autogestão com sede em Santa 

Catarina, foi o programa que apresentou o maior número de operações contratadas: 54.” 

(REVISTA RUMOS, 2010. N.º 249: 35) 

Além dos recursos próprios a Agência também opera com repasses do BNDES e 

no ano de 2009 foram aprovadas 94 operações de financiamento que resultaram na 

liberação de R$88,8 milhões. As linhas de crédito com repasses do BNDES são: 

Moderagro, BNDES Automático, Procap/Agro, Programa Especial de Crédito (PEC), 

Revitaliza e Programa de Sustentação do Investimento (PSI). 

O Badesc tem por missão constituir-se como relevante instrumento para a 

aplicação de recursos financeiros estratégicos, promovendo o fomento para a 

modernização da estrutura produtiva e da infra-estrutura urbana por meio de ações 

programáticas estruturantes, concedendo crédito de médio e longo prazo a empresas e 

entidades. 

Além da regularidade cadastral do pleiteante (FGTS, INSS, PGFN, SERASA e 

SCR do BACEN) que é condição contratual comum a todas as IFDs, de acordo com a 

mídia oficial o BADESC exige como “condição mínima” a comprovação da 

disponibilidade dos recursos próprios necessários à realização do empreendimento
7
. 

A Agência é organizada da seguinte forma: 

                                                           
7
 http://www.badesc.gov.br/ > Linhas de crédito > exigências mínimas. 

http://www.badesc.gov.br/
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Figura 8 – Organograma BADESC 

3.6.2 Aplicação do questionário 

Foi entrevistado o Sr. Nereu Baú, Diretor Financeiro do BADESC.  

O BADESC concede financiamento por meio de três modalidades, quais sejam, 

recursos próprios, repasses do BNDES e Fundos Estaduais e por meio de OSCIPs - 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.  

As operações realizadas via OSCIP´s são destinadas à implantação, estruturação e 

expansão de pequenos negócios, formais e informais, que necessitem de recursos 
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financeiros. É uma linha de crédito oferecida à população de baixa renda que tem 

dificuldade de acesso aos bancos comerciais privados por motivos cadastrais ou de 

capacidade de pagamento das amortizações mais os juros exercidos por aquelas 

instituições. Os valores dos empréstimos variam de R$ 200,00 a R$ 10.000,00. 

As linhas de crédito do Badesc dividem-se em financiamentos para o setor público e 

para o setor privado. Dentre as linhas de financiamento para o setor privado o Badesc 

possui 3 linhas com recursos próprios (Badesc Microcrédito, Badesc Microempresa e 

Badesc Fomento). São duas as linhas de financiamento com repasses do BNDES: 

BNDES automático (para a aquisição de máquinas e equipamentos ou obras civis) e 

FINAME (para a aquisição de máquinas e equipamentos nacionais). Por fim, o Badesc 

também disponibiliza repasse do PRODEC – Programa de Desenvolvimento da 

Empresa Catarinense, um fundo estadual para capital de giro de longo prazo que é 

gerenciado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável do 

Estado de Santa Catarina. 

As linhas de financiamento para o setor público (Pró FDM) se destinam ao 

financiamento para Prefeituras nas áreas de turismo, desenvolvimento institucional, 

empreendimentos comunitários, equipamentos comunitários, infraestrutura de 

habitação, saneamento básico (para água e esgoto), saúde, sistema viário e transporte 

escolar. Para o setor público os financiamentos são de médio a longo prazo (até trinta e 

seis meses). O risco de empréstimos às Prefeituras é coberto pela vinculação de parcela 

do ICMS ou FPM, por meio de procuração com poderes irrevogáveis, estabelecida a 

favor do Badesc, com prévia autorização da Câmara Municipal.  

Os critérios para a aprovação dos pedidos de financiamento variam de acordo com a 

fonte dos recursos, assim como é feito nas demais agências de fomento. Em comum a 

todos os pleiteantes, a Agência exige situação fiscal e previdenciária regular, cadastro 

sem restrições e comprovação da viabilidade do projeto. Em algumas modalidades de 

financiamento o Badesc chega a exigir a comprovação da disponibilidade dos recursos 

próprios necessários à realização do empreendimento, quando for o caso. 

Para as Prefeituras pleiteantes o Badesc exige a apresentação de um plano que mostre 

as reais condições de melhoria da gestão e arrecadação fiscal, em decorrência da 

execução do plano de investimentos, a demonstração da capacidade de endividamento e 
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de pagamento de acordo com as normas emanadas do Senado Federal e normas 

complementares e exige também a prévia assinatura de convênio de adesão ao Programa 

Pró-FDM com a Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina. 

As taxas praticadas pelo Badesc variam de acordo com o risco incidente sobre a linha 

de financiamento. Isto é, quanto mais arriscada a operação maiores as taxas cobradas 

pela Agência. No caso do Badesc Microempresa (linha de financiamento com recursos 

próprios) o Badesc cobra de 5% (para investimento fixo) a 10% a.a. (para investimento 

misto ou giro associado ao projeto) mais TJLP. 

No caso do Badesc Fomento, nas linhas de financiamento que se destinam à 

implantação, expansão, relocalização e modernização de empreendimentos ou de 

serviços, ao desenvolvimento tecnológico, à inovação de produtos, à adequação de 

fluxos produtivos, à adequação às normas de preservação ambiental; à reestruturação 

organizacional (projetos específicos, objetivando a melhoria da capacidade comercial ou 

produtiva da empresa a partir de mudanças na estrutura organizacional) e à aquisição de 

ativos fixos de qualquer natureza, as taxas cobradas variam em função do investimento 

a ser feito em ativos fixos ou em capital de giro (que é mais arriscado): 

Porte Empresarial 

Remuneração básica 

Investimento fixo e misto 
Capital de giro associado a 

projetos 

 Microempresa 10,8% a.a. 14,8% a.a. 

 Empresa de Pequeno Porte 12,8% a.a. 14,8% a.a. 

 Empresa de Médio Porte 12,8% a.a. 14,8% a.a. 

 Empresa de Médio-Grande 

Porte 
12,8% a.a. 14,8% a.a. 

 Empresa de Grande Porte 12,8% a.a. 14,8% a.a. 

Figura 9 – Taxas da linha de financiamento Badesc Fomento. 

O Badesc, como a maior parte das IFDs analisadas, demonstrou adotar fatores 

mitigadores de risco compatíveis com as modalidades de financiamentos executadas. 

Para os financiamentos para capital de giro o pleiteante deve comprovar capacidade de 

pagamento além de oferecer garantias reais ou fidejussórias (como fiança bancária). 

Para os casos de investimento fixo a Agência pode aceitar em garantia as máquinas e 

equipamentos objeto do financiamento. 
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4. Conclusão: análise crítica da metodologia de análise de risco de crédito utilizada 

pelos Agentes financeiros de desenvolvimento 

Por meio dos depoimentos dos gestores das Instituições Financeiras de 

Desenvolvimento pesquisadas bem como por meio das informações disponíveis na 

mídia oficial dessas Instituições foi possível levantar informações relevantes acerca dos 

critérios e condições adotados por cada um deles no que diz respeito ao controle do 

risco de suas carteiras de crédito, às condições e metodologias bem como em relação  

aos critérios de concessão de financiamentos. 

Diante aos conceitos abarcados neste estudo, foi possível enquadrar as metodologias 

de análise de risco e os critérios de concessão de crédito adotados pelas IFDs como 

práticas de racionalidade instrumental. Isto é, na medida em que esses agentes 

simplesmente atuam de acordo com regras individuais estabelecidas internamente com o 

intuito de resguardá-los de perdas financeiras, acabam limitados na sua capacidade de 

promover o desenvolvimento do país. 

Nota-se que o utilitarismo instrumental racional está fortemente infiltrado na esfera 

pública econômica em seus aspectos racionais burocráticos e administrativos na medida 

em que estabelece os mesmo critérios regulatórios tanto para as instituições financeiras 

de desenvolvimento quanto para bancos privados comerciais.  

Verificou-se que em função da necessidade de cumprimento das regras do Banco 

Central e do Conselho Monetário Nacional as IFDs buscam manter o perfil de suas 

carteiras de crédito sempre dentro de um nível mínimo de risco e isso implica em 

adoção de regras e critérios rígidos de análise dos pedidos de financiamento. 

Entendemos que em função desses critérios rígidos de análise e concessão de crédito 

muitas empresas que poderiam ter algum potencial inovatório são expurgadas da 

possibilidade de aumentar, inovar ou mesmo de iniciar uma nova atividade. 

A InvesteRio aplica metodologias diferenciadas  em função da responsabilidade pelo 

risco do crédito. Isto é, sendo aplicados recursos dos fundos estaduais de 

desenvolvimento a agência aprova projetos com rating “D”. Em se tratando de 

financiamentos com recursos próprios a agência somente aprova projetos até nível de 

risco “C”. Isso aponta para um maior rigor das condições de contratação em função da 
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Agência precisar manter a boa qualidade da sua carteira de crédito perante o Banco 

Central do Brasil. 

Entendo que a modernização de que trata a missão da Agência de Fomento do Estado 

de Santa Catarina diz respeito tão somente à adaptação dos meios de produção e da 

infra-estrutura às inovações promovidas por outros participantes do mercado. 

A Agência de Fomento do Amazonas aplica uma política diferenciada no que diz 

respeito à tentativa de manter o nível de risco saudável de sua carteira de crédito perante 

o Bacen. A Agência financia projetos de risco mais elevado, no entanto, aplica taxas de 

juros diferenciadas. Quanto mais arriscada a operação maior o custo para o empresário 

e, portanto, maior a insegurança para a carteira de crédito da Agência. . 

A entrevista da gerente de riscos do BANDES foi especialmente interessante uma 

vez que, quando questionada sobre o rigor na aplicação de regras de análise de riscos a 

resposta foi uma ponderação entre baixo custo do empréstimo (ao contrário dos bancos 

comerciais privados) e a política de mitigação de risco de crédito adotada. Ou seja, na 

visão da gerente, apesar das medidas de prevenção e controle de riscos, as taxas 

praticadas pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo ainda seriam suficientes 

para manter o caráter desenvolvimentista da instituição, em outras palavras, manteria a 

instituição orientada pelos valores de desenvolvimento econômico e não apenas pelo 

cumprimento de regras de mercado. 

No caso da Desenbahia, a agência foi explicita sobre o rigor no processo de 

mensuração de risco dos pedidos de financiamento. Uma vez que os resultados obtidos 

nas análises de risco fundamentam as decisões sobre a transferência de recursos para os 

projetos que apresentem a melhor relação entre aderência e rentabilidade a Agência 

deixa claro o seu objetivo de aperfeiçoar a a qualidade da carteira junto ao Bacen. A 

Desenbahia pratica taxas de juros diferenciadas em razão dos níveis de risco dos 

contratos de financiamento conforme mostrou a tabela anexa a este estudo. 

Financiamentos para capital de giro têm encargos financeiros mais altos enquanto os 

investimentos fixos ou mistos têm encargos mais baixos. 

Visto que cada um dos agentes financeiros de desenvolvimento limita a concessão de 

crédito a um determinado nível de risco, a fim de restringir o provisionamento contábil 

de possíveis perdas, acabam por não financiar as micro e pequenas empresas ou mesmo 
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empresas informais que dificilmente conseguem apresentar resultados financeiros e 

informações contábeis com a qualidade necessária à atribuição de um baixo nível de 

risco e assim conseguir contratar uma linha de crédito com baixo custo financeiro. 
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