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RESUMO 
 
Este trabalho versa sobre as principais características que 
compõem a discussão do financiamento e acesso aos 
programas de crédito, sob a perspectiva de geração de 
trabalho e renda no contexto de financeirização da economia. 
Apresentamos algumas dificuldades vivenciadas pelos 
pequenos agricultores e pescadores artesanais para acessar 
tais programas e supomos a sua inadequação à realidade 
desse público. Salientamos que, se por um lado os programas, 
como parte das políticas públicas, passam por um processo de 
enxugamento dos recursos, fundados na seletividade e 
focalização, por outro se avultam os valores destinados para 
composição do superávit primário, alinhados à perspectiva da 
financeirização dos recursos do fundo público. 
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ABSTRACT 
 
This paper discusses the main features that make discussion of 
financing and access to credit programs, from the perspective 
of generating employment and income in the financialization of 
the economy context. We present some difficulties experienced 
by small farmers and artisanal fishermen to access such 
programs and we assume them to be disproportionate to the 
reality of that public. We note that, on the one hand the 
programs as part of public policy, go through a downsizing 
process of resources, founded in selectivity and targeting, on 
the other loom large if the amounts allocated to the composition 
of the primary surplus, aligned to the perspective of 
financialization of resources of public funds. 
 
Keywords: Financing. Public policy. Small farmer. Artisanal 
fisherman 

 

 

 

 

                                                           
1 Bacharel. Universidade Federal de Sergipe (UFS). E-mail: ramos-ufs@hotmail.com 
2 Estudante. Universidade Federal de Sergipe (UFS).  
3 Doutora. Universidade Federal de Sergipe (UFS). 



 
 
 
 
 

                 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo discute parte das informações levantadas pela pesquisa intitulada 

“Políticas públicas de trabalho para pescadores artesanais e pequenos produtores 

rurais no Brasil”, no que tange ao financiamento e acesso aos programas no contexto de 

financeirização da economia. 

Essa pesquisa foi demanda a partir do trabalho de assessoria ao Conselho Gestor do 

Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras (PEAC)4, realizado pelo 

Departamento de Serviço Social da UFS (DSS/UFS). Quando se procurou avançar no 

debate do acesso às políticas públicas enquanto estratégia de organização e luta pela 

qualidade de vida nos territórios da pesca artesanal, público alvo do Programa, enfrentou-se 

um grande entrave: o baixo e as vezes ausente nível de conhecimento e acesso das 

organizações comunitárias aos programas e projetos existentes no âmbito do Estado e/ou 

outras instituições que financiam as atividades produtivas relacionadas aos pescadores 

artesanais e pequenos produtores rurais. Tal realidade, possivelmente, seja um dos 

patamares possíveis para a explicação das formas atuais e da lógica de configuração do 

financiamento de algumas políticas públicas, geralmente propagadas via edital. Na tentativa 

de compreendê-las, a equipe técnica da UFS vem buscando ter acesso aos instrumentos de 

financiamento dos programas e projetos vinculados a determinas políticas públicas de 

trabalho e renda dirigidas aos pescadores artesanais e pequenos produtores rurais. O locus 

desta busca primária têm sido os Ministérios do Desenvolvimento Agrário, do Meio Ambiente 

e da Aquicultura e Pesca. 

Identificamos que a organização e a regularidade na oferta da maioria destes 

programas giram em torno dos que possuem natureza creditícia, o que nos faz perceber a 

visível articulação entre políticas sociais públicas e política econômica. Neste sentido, a 

discussão acerca da focalização e sobre as principais dificuldades para o acesso aos 

programas se relaciona com a lógica geral da sua formulação e reforça as conclusões sobre 

a relação entre as políticas de crédito e as necessidades de recomposição da acumulação 

capitalista. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
 

                                                           
4 O PEAC é uma medida de mitigação e compensação que objetiva atender as condicionantes 
específicas do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA, das atividades da Unidade de 
Operações de Exploração e Produção de Sergipe e Alagoas (UO-SEAL). 



 
 
 
 
 

                 

Para tratar do financiamento das políticas públicas traçamos inicialmente uma análise 

de conceitos que são mediações para a apropriação exata de sua lógica de funcionamento. 

Seguindo este caminho, nos deparamos com o debate da dívida pública. Pudemos observar 

que esta, que já teve características bem distintas, na atualidade atua como componente 

fundamental da reprodução do capital. Segundo Chesnais (2011, p. 46-47), “a dívida deu 

origem, ao longo da década de 1980, às negociações [...] que conduziram ao seu 

escalonamento no tempo, em condições segundo as quais não podia nem devia ser alguma 

vez reembolsada totalmente, mas sim prolongada ano após ano.” Percebe-se, dessa forma, 

que as dívidas foram feitas para não ser pagas, de fato, desenvolvendo cada vez mais o 

capital fictício e acentuando a dependência externa dos países de capitalismo dependente e 

periférico – principalmente os chamados países do Sul - ao FMI e ao conjunto cada vez 

mais concentrado de instituições financeiras oligopolizadas (como os grandes bancos e 

fundos de pensão).  

Os mercados financeiros internacionais ofertam empréstimos inicialmente com juros 

baixos, porém flutuantes, além de estipularem acordos de adesão a políticas por eles 

elaboradas e exigidas. O endividamento, como se vê, torna-se uma forma de obter capital 

de juros dos países em desenvolvimento, realizando uma verdadeira sangria nas riquezas 

desses países. Por esta justa medida fala-se hoje numa neocolonização e Harvey (2005) 

caracteriza a vigência de um novo imperialismo. 

Carneiro (2007) aponta que o endividamento é uma medida planejada e prevista 

pelos capitais internacionais, orquestrada de forma que excluem qualquer envolvimento ou 

responsabilização destes pelos danos causados. Ao contrário, oferecem “planos de 

salvamento” que “reciclam” a dívida dos países mais pobres, impondo reformas e medidas 

econômicas, à medida que o capital é liberado. Nesse caso, notadamente na experiência 

brasileira, a dívida acaba sendo paga por meio da tributação extorsiva de quem tem menor 

renda. 

Quando observamos o funcionamento de toda esta engrenagem, fica evidente o papel 

do Estado, que atua como protagonista na garantia, referida acima, de reprodução do capital 

em tempos de crise de superacumulação: “nesse aspecto, o ‘caso brasileiro’ é exemplar. Eis 

a real natureza das políticas de liberalização e desregulamentação dos fluxos de capital e 

das políticas monetária e fiscal: juros estratosféricos, meta de inflação, superávit primário5 

                                                           
5 O superávit primário é uma ferramenta contábil, que a partir da orientação do FMI, se transformou 
em um elemento essencial na política econômica. Com estabelecimento da “meta do superávit 
primário” o governo passa a ter como objetivo o aumento excessivo da arrecadação e a diminuição 
das despesas. É importante ressaltar que no cálculo do superávit primário não estão inclusas as 
despesas com a dívida, por isso denomina-se dessa forma, para distinguir do déficit ou superávit 
total, que inclui o pagamento da dívida.  É comum o governo usar os números do superávit primário 
para dizer que está realizando uma política de austeridade fiscal, ao manter as contas equilibradas e 



 
 
 
 
 

                 

etc.” (LUPATINI, 2012, p. 82). Esta transferência descontrolada e altamente injusta só é 

possível através do acesso ao fundo público.  

O fundo público é composto por impostos e contribuições arrecadados pelo Estado e 

pela mais-valia6 produzida pela classe trabalhadora. Em outras palavras, esses recursos são 

oriundos “[...] tanto do trabalho excedente, o que quer dizer da mais-valia extraída da 

exploração do trabalho alheio, quanto do trabalho necessário [...]” (SILVA, 2011, n. p.), por 

meio dos impostos excessivos sobre os produtos de consumo, que oneram o trabalhador, 

devido o viés regressivo da tributação brasileira. 

O orçamento público é uma forma de garantir o atendimento das demandas 

solicitadas pela sociedade e selecionar as prioridades do governo. O fundo público, por sua 

vez, deve proporcionar recursos suficientes para a realização dessas funções do Estado. Na 

atualidade, ocorre verdadeira disputa na alocação dos recursos do fundo público no 

orçamento, pois cada classe deseja agregar seus pontos de vista e interesses, e isso, 

segundo Salvador (2012), transforma o orçamento público em um espaço de luta política. 

Além disso 

 
No capitalismo contemporâneo, o fundo público exerce uma função ativa nas 
políticas macroeconômicas, sendo essencial tanto na esfera da acumulação 
produtiva quanto no âmbito das políticas sociais. O fundo público tem papel 
relevante para a manutenção do capitalismo na esfera econômica e na garantia do 
contrato social. O alargamento das políticas sociais garante a expansão do mercado 
de consumo, ao mesmo tempo em que os recursos públicos são financiadores de 
políticas anticíclicas nos períodos de refração da atividade econômica. (SALVADOR, 
2012, p. 5). 

 

Na experiência brasileira, mesmo com o governo gerando superávits além do 

percentual combinado com o FMI (BOSCHETTI, 2010), a dívida pública não para de 

crescer. Esse fato acontece porque o superávit não é o único recurso utilizado para o 

pagamento da dívida, que se vale também do processo de renegociação e rolagem, através 

da emissão de novos títulos, que consequentemente aumentam o volume do débito para 

remunerar o capital (LUPATINI, 2010). 

É importante ter em vista que o financiamento das políticas sociais deve ser garantido 

pelo Fundo Público que, por sua vez, está contido no Orçamento. O orçamento é de 

                                                                                                                                                                                     
ao assegurar que as despesas não são maiores que a receita. No entanto, a fazer isso, o governo 
está maquiando a real situação das contas públicas, pois o superávit primário não inclui o dispêndio 
de recursos para o pagamento da dívida, o que acaba escondendo o déficit ocasionando com esse 
pagamento. (FBO, 2004). 
6 Valor gerado pelo trabalhador assalariado, que excede o valor pago pela sua força de trabalho (esse 
valor é apropriado pelo capitalista). Nas palavras de Marx (2008, p. 228): “Comparando o processo de 
produzir valor com o de produzir mais-valia, veremos que o segundo só difere do primeiro por se 
prolongar além de certo ponto. O processo de produzir valor simplesmente dura até o ponto em que o 
valor da força de trabalho pago pelo capital é substituído por um equivalente. Ultrapassando esse 
ponto, o processo de produzir valor torna-se processo de produzir mais-valia (valor excedente)”. 



 
 
 
 
 

                 

iniciativa do poder executivo, mas deve passar pelo crivo do poder legislativo e deve 

respeitar os princípios da unicidade, da universalidade, da transparência e do equilíbrio7. É 

regulamentado a partir de leis interdependentes, a saber: o Plano Plurianual - PPA, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA8. 

As receitas do orçamento que será elaborado para um novo exercício têm como 

base as previsões da economia (Produto Interno Bruto – PIB e a inflação) e os lucros com 

arrecadação de impostos e contribuições. A título de informação, o PIB é um indicador 

composto pela soma de todos os bens e serviços produzidos num determinado período e 

país. Entram nesse cálculo os bens produzidos, os serviços, os investimentos e os gastos 

do governo. Não são computados os bens intermediários envolvidos na produção, os 

serviços não remunerados, os bens já existentes e as atividades econômicas informais9.  

Em relação ao financiamento dos programas que visam a geração de emprego e 

renda, destacamos a regulamentação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O FAT é 

um fundo especial diretamente ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

destinado ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, ao Abono Salarial e ao 

financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico, esses últimos a cargo do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Tal realidade, possivelmente seja um dos patamares para a explicação das formas 

atuais e da lógica de configuração do financiamento e acesso de algumas políticas públicas, 

em especial as de emprego e renda, dirigidas aos pescadores artesanais e pequenos 

produtores rurais. 

Em função do atendimento das necessidades do capital pelo Estado, vivenciamos na 

contemporaneidade a reestruturação das políticas sociais, que são restringidas a ações 

guiadas por programas sociais com base no tripé “focalização, privatização e 

descentralização”. Com o intuito de cortar gastos sociais, o Estado vem cada vez mais 

investindo em políticas baseadas na renda mínima e articuladas a parcerias, como as 

instituições privadas, fortalecendo a noção assistencialista e a visão de não funcionalidade 

do que é público, levando a um verdadeiro desmonte das políticas. (BEHRING, 2009). 

                                                           
7 Tais princípios são afirmados na Constituição de 1988, que consolidou o modelo orçamentário 
brasileiro e adicionou novos elementos, com o objetivo de vincular o planejamento nacional ao 
orçamento, com vistas à garantia da execução das políticas de governo nos âmbitos municipal, 
estadual e federal. 
8 O PPA estabelece os projetos e os programas de longa duração do governo, definindo objetivos e 
metas da ação pública para um período de quatro anos. A LDO orienta a elaboração e execução do 
orçamento anual e trata de vários outros temas, como alterações tributárias, gastos com pessoal, 
política fiscal e transferências da União. E por fim, a LOA estima as receitas que o governo espera 
arrecadar durante o ano e fixa os gastos a serem realizados com tais recursos. Disponível em: 
<http://www12.senado.gov.br/orcamento/sigabrasil>. Acesso em 10 dez. 2013. 
9 Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/pib-o-que-e/platb/>. Acesso em 14 nov. 2013. 

http://www12.senado.gov.br/orcamento/sigabrasil
http://g1.globo.com/economia/pib-o-que-e/platb/


 
 
 
 
 

                 

A política social, nesse contexto, vai ser realizada de maneira “residual solucionando 

apenas o que não pode ser enfrentado pela via do mercado, da comunidade ou da família.” 

(BEHRING, 2010, p.12). A ideia de universalidade é substituída pela focalização dos 

serviços, aliando-se a isso o aumento do desemprego, da miséria e da desigualdade num 

contexto de intensificação dos efeitos da exploração capitalista. 

Os orçamentos dos ministérios estudados na pesquisa em tela são pífios10 e 

demonstram o quão insuficiente é o quantitativo de recursos destinados para o conjunto do 

público de quem deles necessita. Estes recursos são ainda lançados à ciranda financeira, 

garantindo somas de capital às instituições bancário-financeiras que operam grande parte 

dos valores repassados aos beneficiários dos programas. Isso significa dizer “que o Estado 

paga ao capital financeiro – pois, mesmo que o banco seja estatal, opera como capital 

bancário e com a especulação – para a manutenção desses programas, ou seja, alimenta a 

elite rentista.” (SILVA, 2012, p. 234).  

No que tange as políticas públicas para pescadores e agricultores de pequeno porte, 

observamos uma significativa presença de programas com caráter creditício, destacando-se 

a sua regularidade e tempo de vigência, o que nos instiga a analisar quais suas reais 

finalidades ao se caracterizam como programas centrais para a população supracitada. 

 Ao analisar a política de crédito no setor pesqueiro, observamos seu embate com a 

realidade do público desde os primórdios de sua implantação, uma vez que os pescadores 

artesanais não dispunham de bens ou lotes – como os agricultores, por exemplo – que 

assegurassem as garantias comuns de um empréstimo bancário. Ficavam sempre a mercê 

dos bancos, que se dedicam ao custeio de crédito apenas visando à lucratividade oferecida 

por esse negócio. Os programas de crédito só passam a apresentar um caráter que se 

adeque aos pescadores quando, no ano de 2012, são a estes auferidos um Plano 

Nacional11, que, não casualmente, constitui-se basicamente como um plano de crédito e 

custeio. 

A inadequação dos programas à realidade dos usuários não é particularidade dos 

pescadores artesanais. Os agricultores familiares também são afetados com a lógica de 

financiamento da agricultura brasileira que, segundo Corrêa e Ortega (2002 apud COPETTI, 

2008, p. 79), “[...] sempre contribuiu para a concentração de recursos nas mãos dos 

produtores mais capitalizados”. Os programas de crédito deveriam funcionar como um 

                                                           
10 Entre os anos de 2007 e 2012 os orçamentos dos Ministérios pesquisados receberam as seguintes 
dotações orçamentárias: MDA – 2007 0,29% do orçamento da União; 2008 0,27%; 2008 0,29%; 2009 
0,26%; 2010 0,23% e 2011 0,23%; MPA – 2007 0,007%; 2008 0,02%; 2009 0,02%; 2010 0,04%; 
2011 0,03% e 2012 0,01%; MMA – 2007 0,18%; 2008 0,21%; 2009 0,22%; 2010 0,20%; 2011 0,17% 
e 2012 0,17%. 
11 Plano Safra da Pesca e Aquicultura. 



 
 
 
 
 

                 

mecanismo de democratização sobre os recursos, visando o custeio dos agricultores 

familiares que são desprovidos de capital, mas o que se observa: 

 
[...] é que prevaleceu essencialmente a mesma lógica de liberação de recursos do 
modelo passado, em que o crédito foi extremamente concentrado, tanto para 
determinadas categorias de produtores como para algumas culturas e regiões do 
país. (COPETTI, 2008, p.79). 

 

Esse caráter de favorecimento aos agricultores capitalizados é encontrado também 

nos programas de crédito voltados à pesca. Nos principais programas pesqueiros, 

encontram-se, por exemplo, generosas linhas de crédito voltadas para pesca industrial, 

principalmente com a inserção da aquicultura – atividade que não se caracteriza como 

pesca artesanal, estando voltada à reprodução e comercialização em massa do pescado. 

Neste caso, o formato da oferta da política pública nos remete “[...] ao modelo 

desenvolvimentista base da modernização da agricultura durante os anos 60 e 70: o 

aumento da produção via tecnificação dos processos produtivos para promover a diminuição 

dos preços e o aumento da competitividade”. (BRUNO; DIAS, 2004 apud COPETTI, 2008, p. 

80).  

Outro aspecto considerado problemático, pensando-se na necessidade de 

democratização do acesso desses programas por pequenos produtores rurais e pescadores 

artesanais, é a participação dos bancos que operam seus recursos. Entendemos que tanto 

na pesca artesanal como na agricultura familiar: 

 

[...] as exigências por parte dos bancos excluem do âmbito de sua atuação parte 
significativa dos agricultores [...], tendo em vista a existência de um real risco 
bancário nessas operações. Assim, os bancos são obrigados a se dotar de garantias 
habituais de um empréstimo bancário. O que tende a excluir de seu círculo de 
atuação o público que se encontra menos capitalizado. Nesse sentido, a própria 
estrutura de funcionamento do programa de crédito, ao se vincular a escolha dos 
clientes a serem beneficiados à aprovação do banco, termina por gerar essa 
exclusão para agricultores em situação econômica mais precária. (COPETTI, 2008, 
p.81). 

 
Cabe aqui evidenciarmos a dificuldade de acesso aos programas de crédito pelos 

pescadores e agricultores de pequeno porte, também pelo baixo nível de escolaridade e/ou 

de entendimento da lógica financeira, o que implica, segundo Coppeti (2008), pouco ou 

nenhum conhecimento do funcionamento das exigências do sistema bancário, distanciando 

cada vez mais o programa de seu público.  

Neste sentido, os entraves dos programas de crédito não se resumem somente ao 

acesso. As dificuldades para pagamento dos empréstimos por parte dos trabalhadores 

também deve ser notabilizada, visto que esse é o principal motivo que impede os usuários 

de terem acesso ao programa novamente. A inadimplência do público citado aparece 



 
 
 
 
 

                 

associada a motivos que os agentes financiadores não contemplam no ato de negociação. 

Os pescadores artesanais, por exemplo, sofrem com a escassez de peixe, problemas com 

os barcos, condições climáticas, etc. Já os agricultores familiares enfrentam secas, 

enchentes, dificuldades na comercialização, etc. Enfim, em ambos os setores são 

enfrentados problemas que limitam a produtividade do seu trabalho e, consequentemente, 

podem implicar na falta de condições para o pagamento das parcelas dos empréstimos. 

A ausência ou insuficiência de conhecimento sobre a lógica bancária já referida é 

ponderada também no que se refere ao investimento do crédito obtido. Isso significa dizer 

que a criação dos programas de crédito, distantes de uma assistência técnica que instrua, 

de fato, os usuários no investimento adequado do recurso, é um dos grandes fatores que 

contribuem para a inadimplência dos pescadores artesanais e agricultores familiares. O 

benefício que deveria ser aplicado na produção, modernização ou comercialização da pesca 

e/ou agricultura muitas vezes é utilizado para necessidades mais diretas do trabalhador, isso 

por conta da ausência de políticas públicas que atendam as demais necessidades do setor 

pesqueiro e agrário, tais como saneamento básico, educação, saúde, etc. Ou seja, nota-se a 

desconsideração dos aspectos sociais e culturais do referido público na construção das 

políticas públicas que os envolvem.  

Diante das contradições já citadas, não podemos deixar de destacar, por outro lado, 

o interesse dos bancos na execução dos programas de caráter creditício, posto que “[...] o 

Governo Federal, via Tesouro Nacional, remunera o sistema bancário pagando os custos 

administrativos de cada operação contratual, além da equalização da taxa de juros e do 

pagamento do spread bancário” (COPETTI, 2008, p.87). O perfil dos operadores desses 

programas viabiliza a lucratividade e competitividade ao trabalharem com tal política, o que 

nos faz refletir sobre a periodicidade que a acompanha, entendendo que existe um grande 

interesse capitalista por trás das políticas de subsídio de crédito. Além oe que, “[...] durante 

o processo de concessão do crédito, os agentes financeiros têm uma grande autonomia 

para realizar suas operações por estado, regiões, atividades e escolha dos agricultores a 

serem beneficiados”. (COPETTI, 2008, p.76). 

Percebemos, portanto, que por serem os programas de créditos os de maiores 

destaques no cenário das políticas públicas voltadas aos pescadores artesanais e aos 

pequenos agricultores deveriam atender satisfatoriamente essa população. No entanto, este 

atendimento é impossibilitado pela própria lógica inerente à sua formulação, assegurando, 

por outro lado, uma significativa margem de ganho para os interesses rentistas do capital 

bancário. 

 

3. CONCLUSÕES 



 
 
 
 
 

                 

 

Considerando a expressividade desses elementos apontados e voltando o olhar para 

as políticas sociais numa perspectiva mais ampla, podemos perceber qual é a prioridade 

governamental nesta conjuntura. Se por um lado os programas passam por um processo de 

enxugamento dos recursos públicos, fundado na seletividade e focalização, por outro se 

avultam os recursos destinados para composição do superávit primário, alinhados à 

perspectiva da financeirização dos recursos do fundo público. É nesta direção que, via de 

regra, as políticas sociais se caracterizam historicamente por gerar impactos não muito 

significantes na desigualdade social, ao estarem subordinadas aos interesses econômicos 

dominantes (COUTO, et, al., 2012). 

De acordo com os dados encontrados, a impressão que fica é que os programas 

destinados a geração de emprego e renda não foram criados para gerar um impacto 

substancial na vida dos pescadores artesanais e pequenos produtores rurais. Deixa em 

dúvida, inclusive, se podemos considerar a existência de programas estruturados e 

organizados de geração de emprego e renda para os segmentos estudados. Evidentemente 

não estamos nos referindo às políticas relacionadas a outros ministérios, como é o caso do 

Seguro Desemprego e dos programas de qualificação profissional, provenientes do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No caso dos programas estudados aqui, é 

possível arriscar dizer que a forma como esses recursos estão sendo disponibilizados não 

caracterizaria uma política efetiva de geração de emprego e renda. Exemplo claro disso são 

alguns programas, como apontado acima, nos quais o usuário precisa reembolsar parte ou a 

totalidade do investimento feito pelo Estado. Temos acordo que esses programas não se 

caracterizam como política social no sentido mais estrito do conceito. 

Em vista de todo o exposto concluímos que a situação do pequeno produtor rural e 

dos pescadores artesanais no Brasil se iguala à de muitos extratos da classe trabalhadora, 

hoje alijada do acesso às políticas públicas. Seu caráter focalizado e seletivo, unido à lógica 

financista e mercadológica a partir da qual é organizada e disposta, exclui em vez de 

integrar, segrega no lugar de agregar. A política pública de emprego e renda engendrada 

nos ministérios estudados comprova a regra e põe para estes o desafio de sua organização 

e luta, em tempos tão inglórios, pela defesa de transformações dessa lógica antissocial que 

configura a ação do Estado brasileiro na contemporaneidade. 
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