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RESUMO 

 
O presente artigo tem o objetivo de elaborar uma breve 
reflexão sobre como ocorre à intervenção do “Estado” nas 
cadeias produtivas dos grandes empreendimentos no 
Maranhão, no período de 1999 aos dias atuais, buscando fazer 
uma análise da atuação do Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores do Estado do Maranhão (PDF-MA). Utilizando a 
concepção de desenvolvimento sustentável que se baseia no 
Estado Neoliberal e na reestruturação capitalista, faz-se um 
contraponto deste modelo com a visão marxista do estado e 
faz-se uma critica a terceirização. Portanto, através de um 
olhar critico discute-se os argumentos de ambas as correntes, 
na busca do fenômeno social que emerge do PDF-MA em suas 
múltiplas determinações. 
 
Palavras-chave: Intervenção do Estado. PDF-MA. 
Desenvolvimento Sustentável. Estado Neoliberal. Visão 
Marxista do Estado. 
 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to draw up a brief reflection on how state 
intervention occurs on Maranhão supply companies from 1999 
to the present period, making an analysis of the state 
development programme performance of Maranhão Providers 
(PDF-MA). This research focuses on sustainable development's 
concepts which are based on the neoliberal state as well as the 
capitalism restructuring. This paper contrasts this model with 
the Marxist view of the state, criticizing outsourcing. Therefore, 
through a critical eye, this paper also discusses the argument of 
both strands, seeking the social phenomenon emerging from 
PDF-MA on its multiple determinations. 
 
Keywords: State intervention. PDF-MA. Sustainable 
Development. Neoliberal State. Marxist view of the state. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

Discutir os argumentos de duas correntes que teorizam o “Estado” é antes de 

tudo tentar desvendar qual ideologia prevalece em um caso concreto e observar como um 

mesmo fenômeno pode ser explicado de maneira completamente diferente. Quando falamos 

em Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Estado do Maranhão há uma 

associação direta dessa ação estatal ao chamado Desenvolvimento Sustentável que é um 

conceito posto pelo Estado Neoliberal, no qual se prega uma reestruturação produtiva para 

que as empresas ganhem em eficiência e propagandeiam que isso trará um circulo virtuoso 

de crescimento. 

 Mas será que essa é a verdadeira intenção dos sujeitos (o estado e as grandes 

empresas) que propõe essa alternativa? Deve-se levar em conta a perspectiva de outros 

sujeitos (a sociedade e os trabalhadores) envolvidos no processo, que são diretamente 

afetados, pois é só levando em conta esse olhar com uma compreensão marxista, é que 

podemos perceber a luta de classes e ver como ela se desenha, identificando assim a 

verdadeira intenção dessa proposta de intervenção do estado nas cadeias produtivas e por 

consequência na sociedade.  

Pretende-se, então, neste artigo, elaborar uma análise de como o “Estado” 

intervém nesse complexo campo da economia, além de tentar identificar qual ideologia de 

“Estado” predomina nesse caso, sem pretender, obviamente, esgotar o assunto. 

 

 

2 – ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO “ESTADO” ATRAVÉS DO PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

 

Desde a década de 80, quando se inicia a vinda dos primeiros empreendimentos 

de grande porte para o estado do Maranhão, que se deu principalmente com a chegada da 

Companhia Vale do Rio Doce e da Alumar, muitas expectativas foram geradas em torno 

dessas empresas, havia a promessa de crescimento econômico, com geração de empregos 

e um suposto aumento de renda para a população maranhense. Vale ressaltar que por 

conta das promessas de tantos benefícios o Estado gastou recursos e renunciou a impostos 

para que esses empreendimentos se concretizassem. 



 

 
                  

Passados mais de 30 anos da implantação desses empreendimentos, é possível 

constatar que a consolidação dessas promessas demonstrou-se muito aquém das 

expectativas geradas pela chegada desses investimentos. Embora essas empresas tenham 

recebido todos os incentivos por parte do Estado para suas implantações, não houve uma 

ação estatal voltada para garantir a aplicação de parte dos investimos na economia 

maranhense, movimentando o mercado local. 

Como atualmente, no Estado do Maranhão, tem inicio uma nova onda de 

grandes investimentos do setor privado, pela perspectiva de implantação de diversos 

empreendimentos de grande porte, dentre os quais: a Refinaria Premium da Petrobrás; a 

ampliação da Alumar; as Termoelétricas do Porto do Itaqui e de Miranda do Norte; os novos 

projetos de expansão da Vale; a implantação da Suzano em Imperatriz; dentre outros, fala-

se novamente que a economia maranhense tende a um cenário promissor, com aquelas 

mesmas promessas do passado. 

Entretanto, o que muito se questiona é se esse movimento de implantação e 

expansão das grandes empresas instaladas ou que pretendem se instalar aqui vem 

acompanhado de uma ação estatal que vise beneficiar de fato a população local, 

distribuindo parte da riqueza gerada por esses novos investimentos.  

Nesse sentido, há pouco mais de 10 anos, o Estado promoveu uma ação que 

tinha como objetivo corrigir as lacunas deixadas na vinda desses grandes 

empreendimentos, criou-se então o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do 

Estado do Maranhão (PDF-MA), implantado pelo Governo Estadual, por meio da Secretaria 

de Indústria e Comércio (SINC) e que tem por finalidade a articulação entre poder público e 

iniciativa privada. 

Segundo seus formuladores essa articulação visa possibilitar oportunidade de 

crescimento para todas as empresas locais com perspectivas de participação nos novos 

investimentos e projetos de expansão, com ênfase nas micro e pequenas empresas, 

atuando em três áreas: Capacitação e certificação de empresários, gestores, trabalhadores 

e empresas; divulgação e promoção de empresas e entidades; e assessoria para 

viabilização de negócios. 

Essas ações, supostamente, têm como objetivo criar um cenário favorável para 

que as empresas parceiras do programa tais como Alumar, Cemar, Eletronorte, Consórcio 

Estreito Energia (Ceste), FC Oliveira, MPX Energia, Renosa e Vale, dentre outras, priorizem 

a compra de bens e serviços de fornecedores locais tanto para os novos investimentos 

quanto para o custeio e isso pode possibilitar que as empresas locais se fortaleçam e 

possam prestar serviços anteriormente executados por empresas de outros estados. 



 

 
                  

Como é possível notar, essa ação estatal não é nova e vem perdurando por 

diversos governos, mais com a atual conjuntura econômica maranhense, no entanto, ela 

entra em evidência e passa a ser o ponto central no debate travado sobre como é possível 

aumentar a participação das empresas locais nesse ciclo de novos investimentos do estado.  

Por isso, esse artigo se propõe a investigar, por meio de uma avaliação mais 

criteriosa, como ocorreu a intervenção do Estado através do PDF-MA nas cadeias 

produtivas dos grandes empreendimentos, para que possamos compreender se esta ação 

estatal visa o bem de todos ou se ela esta apenas cumprindo o papel de favorecer a 

exploração da classe trabalhadora.  

 

 

3 – A VISÃO DO ESTADO NEOLIBERAL E A REESTRUTURAÇÃO CAPITALISTA NO 

PROCESSO DA “DESINTEGRAÇÃO VERTICAL” DAS CADEIAS PRODUTIVAS DOS 

GRANDES EMPREENDIMENTOS NO MARANHÃO 

 

O “Estado” (do latim status, us: modo de estar, situação, condição), segundo o 

Dicionário Houaiss (2001) é datada do século XIII e designa "conjunto das instituições 

(governo, forças armadas, funcionalismo público e etc.) que controlam e administram uma 

nação"; "país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado".  

Segundo o jurista italiano Norberto Bobbio (2003), a primeira vez que a palavra 

foi utilizada, com o seu sentido contemporâneo, foi no livro “o príncipe”, de Nicolau 

Maquiavel. Em suma, desde o reconhecimento da existência do Estado, várias são as 

teorias que se digladiaram entorno da temática, conforme a leitura de Marilena Chauí 

(2002): 

Jean Bodin (1530-1596) defendia que para o funcionamento pleno da organização 
política - que Maquiavel chamou de Estado, o poder deveria estar nas mãos de um 
só, pois Bodin apoiava a monarquia que se consolidaria como forma de governo na 
Europa a partir do século XVI. Para Thomas Hobbes (1588-1679), o Estado era 
necessário para a garantia da convivência dos homens em sociedade. John Locke 
(1632-1704) entendia que o Estado deveria existir para garantir a existência da 
propriedade privada, um direito natural, segundo o filósofo inglês. Montesquieu 
(1689-1775) elaborou a doutrina da divisão do poder em três conjuntos: executivo, 
legislativo e judiciário como uma forma de impedir a concentração excessiva de 
poderes nas mãos de uma única pessoa. Para Rousseau (1712-1778) o Estado só 
seria uma organização política legítima se a autoridade e soberania emanassem do 
povo. Para Hegel (1770-1831) o Estado era a pura encarnação da Razão, sendo 
que o ordenamento político precederia o indivíduo que só existiria dentro daquele. 
Finalmente, para Marx (1818-1881) e Engels (1820-1895), o Estado nada mais é 
que o produto e um instrumento de controle de uma determinada classe sobre outra, 
qual seja, a classe dominante sobre os dominados.  
 

Vislumbra-se, então, que a concepção de Estado é heterogênea e cheia de 

explicações, só é possível sua compreensão quando as definições são rigorosamente 



 

 
                  

associadas às estruturas ideológicas que as originaram.  Na primeira parte do artigo 

adotaremos o Estado Neoliberal, pois este permeia o contexto histórico do PDF-MA. 

Vale destacar, que o Estado Neoliberal é a resposta à crise do capitalismo 

decorrente da expansão da intervenção do Estado, antagônica à forma mercadoria, ainda 

que necessária para sustentá-la. Após alguns anos de diagnóstico e de tentativas, o 

neoliberalismo toma forma no final da década de 1970 com o “Reaganismo” e 

“Thatcherismo” e consiste essencialmente em uma tentativa de recompor a primazia, e 

recuperar o âmbito, da produção de mercadorias. Renegando as formas social-democratas 

que acompanham o estágio intensivo do estado, nega a crise estrutural e histórica do 

capitalismo e se volta às origens desse, do tempo do liberalismo, por isso o nome de 

neoliberalismo.   

As políticas neoliberais perseguidas ao final dos anos 70 e no começo dos 80 

por parte dos governos nacionais dos países centrais constituem precisamente uma 

tentativa (crescentemente desesperada) de 'remercadorização’ de suas economias. O 

Estado capitalista contemporâneo tem que tentar isso, uma vez que assegurar as condições 

da produção de mercadorias é sua própria razão de ser, mesmo se, assim fazendo, Ihe 

escapa inteiramente o fato de que a negação da negação da forma-mercadoria não pode 

restabelecer essa última: privatização não é o mesmo que mercadorização. 

O arsenal do neoliberalismo inclui o farto uso de neologismos que procuram 

destruir a perspectiva histórica dando novos nomes a velhos processos ou conferir respeito 

a pseudo conceitos. Surgem, assim, o pós-moderno, o desenvolvimento sustentável, os 

movimentos sociais urbanos, a exclusão social, os atores (sociais), as ong-s, a globalização, 

o planejamento estratégico, dentre outros, que procuram encobrir, ao invés de revelar, a 

natureza do capitalismo contemporâneo. 

O Desenvolvimento Sustentável que é um conceito posto pelo Estado Neoliberal 

segundo preceitua Durval Freitas (2009) é muito debatido na atualidade e tem um conceito 

sistêmico que se traduz em um modelo de desenvolvimento global.  Este conceito de 

desenvolvimento sustentável foi utilizado pela primeira vez em 1987, no Relatório 

Brundtland (2009), que o define como: 

O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 
necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um 
nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e 
cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e 
preservando as espécies e os habitats naturais. 

 

Nesse conceito há três grandes pilares: a proteção ambiental, a 

responsabilidade social e o equilíbrio econômico. Por isso, atitudes que provocam a 



 

 
                  

instabilidade desses pilares expõem-se como grandes ameaças para a sociedade e para as 

futuras gerações.  

Portanto, idéias criativas que sirvam para implantar projetos que tenham como 

objeto a construção de uma corrente virtuosa na economia local em prol desse 

desenvolvimento sustentável, facilmente se transformam em fonte de esperança da 

sociedade na busca do equilíbrio e da sustentabilidade. Tais pressupostos, no entanto, 

formaram o sustentáculo da proposta do governo estadual na implementação do Programa 

de Desenvolvimento de Fornecedores do Estado do Maranhão (PDF-MA). 

Essa ação estatal pretensamente tem como finalidade intervir nas relações 

sociais, articulando compradores (grandes empresas), fornecedores locais (empresas 

locais), entidades de classe e o estado, em busca do proposto equilíbrio econômico, 

possibilitando o aumento do volume de negócios local. Dessa solução, encontrada pelo 

Governo do Estado do Maranhão, emergem naturalmente duas correntes distintas de 

pensamento: 

A primeira baseada no Estado Neoliberal argumenta que a implementação 

desse programa pelo estado vem no sentido de corrigir uma deficiência que se instalou junto 

com implantação dos primeiros grandes empreendimentos no Estado, fazendo com que se 

reverta o ciclo de negócios considerados negativos para as empresas locais, e porque não 

dizer, para toda a população maranhense.  

Para os defensores do neoliberalismo as empresas de grande porte estão 

sempre inseridas em um contexto de transação com outras empresas, seja para vender ou 

para comprar, e é nessa esteira que as organizações empresariais de todo mundo, 

independente de sua área de atuação, estão enfrentando uma nova realidade conforme a 

concepção de Otávio Oliveira (2005), onde cenários cada vez mais competitivos 

pressionam-nas a reestruturarem-se e munirem-se de novos instrumentos e técnicas para 

sobreviverem. 

Portanto, de uma posição altamente verticalizada, em que praticamente faziam 

tudo, essas empresas passam, cada vez mais, a envolver outras na realização de suas 

atividades, como leciona João Amato (1995):  

A concentração no negócio principal implica a redução do tamanho da cadeia interna 
de suas atividades, o que se denomina desintegração vertical ou terceirização de 
atividades internas. 

 

Para que essa desintegração ou terceirização possa acontecer, ela precisa 

estabelecer uma cadeia de fornecedores constituída por empresas competentes e capazes 

em atender as condições e níveis de qualidade de bens e serviços definidos pelas grandes 



 

 
                  

empresas. Conforme Paul Krugman (1991, p. 51) coloca, a atuação das empresas em 

cadeia é imprescindível para o sucesso delas, pois: 

Parece que o sucesso de uma indústria é em grande parte uma construção social – 
que empresas individuais não permanecem ou desaparecem como resultado de 
seus próprios esforços, mas depende dos efeitos mutuamente fortalecedores do 
sucesso de cada uma.  

 

Havendo essa interdependência das empresas, surge a importância de se 

estabelecerem relações harmoniosas entre elas, por isso vários autores concordam que a 

atuação entre empresas compradoras e seus fornecedores deve ocorrer de forma próxima, 

estabelecendo uma atuação parceira.  

E para que sejam cada vez mais competitivas, é importante que as empresas 

possam contar com fornecedores locais competentes que atuem em sintonia com as 

estratégias estabelecidas pelos grandes empreendimentos, visando alcançar melhores 

resultados. Fornecedores bem preparados e confiáveis podem representar um importante 

fator de sucesso, em especial para grandes empresas, como no caso maranhense. 

Justamente em busca da ampliação da sintonia entre as empresas, pressuposto 

da corrente de pensamento em questão, é que surgiria o ciclo virtuoso do desenvolvimento 

sustentável tão esperado pelo Estado, motivo pelo qual o governo estadual criou o PDF-MA. 

Tal programa atuaria, portanto, junto às grandes empresas, lhes oferecendo uma ação 

conjunta para colocar em prática a terceirização de suas atividades, com a perspectiva de 

que essas empresas contratassem os fornecedores locais, desse modo, todos os sujeitos 

envolvidos sairiam ganhando, conforme afirma Durval Freitas (2009): 

Os compradores por terem empresas locais, próximas e mais rápidas, lhes 
oferecendo o que precisam. Os fornecedores, por terem compras asseguradas o 
que vai lhes aumentar o movimento. Os Trabalhadores que terão mais emprego. A 
comunidade que será beneficiada pelo trabalho e pela economia dele decorrente. O 
estado, que, devido a maior movimento econômico terá ampliada a arrecadação de 
tributos. As entidades associativas, devido ao aumento no numero de associados e 
à ampliação de sua representatividade.  

 

Como podemos perceber por esta corrente de pensamento essa ação estatal 

contribuiria com a visão neoliberal, servindo o “Estado” apenas como um catalisador ou por 

assim dizer facilitador do PDF-MA que contribuiria para o tão esperado desenvolvimento 

sustentável.  

 

 

4 – A VISÃO MARXISTA DE ESTADO: UMA CRÍTICA A TERCEIRIZAÇÃO 

 

 



 

 
                  

Para Marx e Engels o Estado nasceu da necessidade de refrear os 

antagonismos de classes, no próprio conflito dessas classes, resulta, em princípio, que o 

Estado é sempre o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante 

que, também graças a ele, se torna a classe politicamente dominante e adquire, assim, 

novos meios de oprimir e explorar a classe dominada. Por isso para o marxismo o Estado 

Representativo Moderno é um instrumento de exploração do trabalho assalariado pelo 

capital. Há, no entanto, períodos excepcionais em que as classes em luta atingem tal 

equilíbrio de forças, que o poder público adquire momentaneamente certa independência 

em relação às mesmas e se torna uma espécie de árbitro entre elas. 

Resumindo a sua análise histórica Friedrich Engels (1980) diz: 

O Estado não é, de forma alguma, uma força imposta, do exterior, à sociedade. Não 
é, tampouco, “a realidade da Idéia moral", "a imagem e a realidade da Razão como 
pretende Hegel”. É um produto da sociedade numa certa fase do seu 
desenvolvimento. É a confissão de que essa sociedade se embaraçou numa 
insolúvel contradição interna, se dividiu em antagonismos inconciliáveis de que não 
pode desvencilhar-se. Mas, para que essas classes antagônicas, com interesses 
econômicos contrários, não se entre devorassem e não devorassem a sociedade 
numa luta estéril, sentiu-se a necessidade de uma força que se colocasse 
aparentemente acima da sociedade, com o fim de atenuar o conflito nos limites da 
"ordem". Essa força, que sai da sociedade, ficando, porém, por cima dela e dela se 
afastando cada vez mais, é o Estado. 

 

Por isso a segunda corrente de pensamento coloca que, na contemporaneidade, 

a terceirização assume um papel de destaque. Assim, a novidade estaria em quem realiza e 

onde se realiza o trabalho coletivo, uma vez que em qualquer um dos métodos de 

organização do trabalho, os ganhos com a redução de custos (oriundos da intensificação da 

produtividade) são sempre apropriados pela classe burguesa. A este respeito, afirma Paula 

Marcelino (2004): 

Como só é possível extrair mais-valia de trabalho vivo, rebaixar salários por meio da 
terceirização é uma forma de exploração renovada dentro do capitalismo.  

 

Com isso torna-se pertinente pelo olhar da segunda corrente de pensamento, 

indagar: no que se refere às empresas que participam do PDF-MA, é possível observar um 

aumento em seu volume de negócios após a implantação do programa? E mais importante 

ainda, cabe indagar: Seria, portanto, a implementação de tal programa apenas mais um 

modo de institucionalizar a exploração capitalista? 

Estas perguntas têm como fundamento questionar o discurso da primeira 

corrente, que demonstra, preferencialmente, as vantagens da ação estatal em questão. Mas 

como mostra David Harvey (1992), não é bem assim, há uma tendência atual dos mercados 

de trabalho em reduzir o número de trabalhadores “centrais” e empregar cada vez mais uma 

força de trabalho que é absorvida facilmente, porém é demitida sem custos quando o 

cenário econômico piora. 



 

 
                  

Seguindo os ensinamentos de Marx e Engels (2007): 

As ideias dominantes, são, pois, nada mais que a expressão ideal das relações 
materiais dominantes, são essas as relações materiais dominantes compreendidas 
sob a forma de ideias; são, portanto, a manifestação das relações que transformam 
uma classe em classe dominante; são dessa forma as ideias de sua dominação. (...) 
cada nova classe que ocupa o lugar da que dominava anteriormente vê-se obrigada, 
para atingir seus fins, a apresentar seus interesses como sendo o interesse comum 
de todos os membros da sociedade.  

 

Diante do exposto, pode-se pressupor que o fundamento da terceirização é a 

ideologia da classe dominante e que provavelmente esta classe pode se utilizar desse 

instrumento para aprimorar sua busca incessante pelo lucro, e o traduz como “fenômeno 

inevitável”, dentro do processo de crescimento econômico a que o Brasil e, em especial o 

Estado do Maranhão, precisariam estar inseridos.  

No entanto, essas idéias disseminadas pela classe burguesa, vestida pelo manto 

dos grandes investimentos, em última análise, configuram-se fundamentos do Estado 

Neoliberal, mas esses fundamentos não são premissas e por isso mesmo devem ser 

questionadas em sua essência. 

E o principal questionamento existente é: Porque o Estado só fala em gastar 

recursos para qualificar, certificar, divulgar e viabilizar empresas, além de dar acessória para 

negócios e não fala em regulamentar, controlar e legislar no sentido de proteger as 

empresas e os empregados do mercado local quando a economia não estiver em fase de 

crescimento? A resposta a esta pergunta, nos clarifica no sentido de entender qual é o 

modelo de estado adotado pelo Brasil e pelo Maranhão no período de analise proposto. 

 

 

5 - CONCLUSÃO 

 

Dessa forma, podemos considerar que o “Estado” é um sujeito importante para 

compreendermos como ocorre as relações sociais, econômicas e culturais, pois como vimos 

através de uma ação do “Estado” ele pode interferir na forma como acontece a interação 

dos sujeitos sociais.  

Também podemos observar que muitas vezes o que se propagandeia e se 

divulga é uma pseudo verdade, e que por isso mesmo precisamos ver através de um olhar 

critico e dialético, visto que a dialética apóia-se na concepção dinâmica da realidade e nas 

relações entre sujeito e objeto, conhecimento e ação, teoria e prática, sua natureza é 

marcadamente crítica e pretende desvendar mais que o conflito das interpretações, o 

conflito dos interesses, por isso busca inter-relação do todo com as partes e vice-versa, da 



 

 
                  

tese com a antítese, dos elementos da estrutura econômica com os da superestrutura 

social, política, jurídica e intelectual. 

Por fim podemos constatar que essa ação estatal tem uma forte influência do 

Estado Neoliberal, visto que seu discurso, sua base teórica e sua aplicação prática estão 

permeadas por ações que no fim visão apenas o crescimento das grandes empresas e não 

demonstra preocupação em regulamentar direitos e garantias para os micro e pequenos 

empresários, nem mesmo para os trabalhadores dessas empresas. Como é possível 

perceber essa ação estatal pode aparentemente num momento de expansão e crescimento 

dar certo, mas com certeza em um período de declínio e recessão ela tende a ser altamente 

danosa a parte mais fraca na relação, ou seja, os fornecedores locais e porque não dizer 

que prejudica toda população maranhense.  
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