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Apresentação

As diferenças de desenvolvimento entre as localidades sempre 
produziram importantes questionamentos sobre suas causas funda-
mentais. Diante deste desafio teórico e empírico, o institucionalismo 
histórico tem fornecido uma trajetória próspera de reflexões com foco 
nos arranjos institucionais dos lugares. Nessa perspectiva, a obra “Ins-
tituições e desenvolvimento: percursos políticos e econômicos Mato 
Grosso” propõe uma análise histórica de municípios do estado, a partir 
de elementos concretos de comparação que moldaram as estruturas 
de incentivos para o desenvolvimento da região, em consonância às 
instituições informais responsáveis pela cooperação entre os atores 
econômicos em vários momentos  decisivos da história de Mato Grosso.

As mudanças nos arranjos institucionais e nas estruturas de in-
centivo para o desenvolvimento da região desde a década de 1970 
produziram diferenças substantivas no desempenho econômico de 
alguns municípios do estado, reconfiguraram a dinâmica produtiva, 
a infraestrutura e a geografia de Mato Grosso. Trata-se de intensas 
ondas de transformação institucional direcionadas para o crescimento 
econômico do estado, redes de incentivos nacionais e locais para a 
ampliação das forças produtivas através da reocupação de territórios 
por migrantes, criação de municípios, financiamento público para a 
agricultura e infraestrutura de suporte ao crescimento.

A teoria institucional permite uma observação direta das mudan-
ças de regras políticas e econômicas que marcaram a história recente 
do estado de Mato Grosso, pois os grandes fluxos de migração para a 
região, principalmente nas décadas de 1970 e 1980, foram resultados 
de mudanças institucionais em nível federal e estadual, associados 
à intensificação da presença do governo federal no delineamento 
estrutural de estradas e rodovias da região. Desse modo, o cerrado 
e a floresta mato-grossense puderam ser convertidos em municípios 
promissores, cujo desempenho econômico, ao longo das últimas déca-
das, tem demonstrado como as estruturas institucionais de incentivo 
podem trilhar o caminho do desenvolvimento. 

Assim, a integração da região ao sistema produtivo nacional foi 
resultado de intensas ações governamentais ao fornecer incentivos 
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estruturais, financeiros, produtivos e territoriais que permitiram a 
reocupação de Mato Grosso e a formação de inúmeros municípios 
com potencial agrícola em nível nacional.

Por isso, este trabalho explica como os arranjos institucionais 
agem sobre o comportamento econômico de uma localidade, a fim de 
compreender o papel dos governos no desafio contínuo de produzir 
desenvolvimento econômico e social ao país. A pesquisa foi produto de 
investigações propostas pelo doutorado interinstitucional em Ciência 
Política da Universidade Federal de Pernambuco e do Instituto Federal 
de Mato Grosso entre os anos de 2014 e 2018.

Tangará da Serra-MT, 25 de julho de 2020

Prof. Dr. Adilson Vagner de Oliveira
INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO – IFMT 

Campus Avançado Tangará da Serra
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1. Introdução

Na tentativa de conduzir um empreendimento investigativo sobre 
as causas do desenvolvimento econômico, este trabalho tem como 
objetivo, explicar o papel das instituições na modelagem do compor-
tamento socioeconômico dos atores e seus efeitos sobre percursos his-
tóricos e políticos da sociedade. Além disso, a partir dos pressupostos 
teóricos do Institucionalismo Histórico, busca-se aproximar os estudos 
institucionalistas formais da ciência política dos enfoques sociológicos, 
a fim de demonstrar a importância de se analisar também os siste-
mas de valores e as normas de comportamentos informais de uma 
comunidade, como mecanismo interacional que combine os efeitos 
das instituições formais e informais sobre o desempenho econômico 
e sobre o sistema de decisão e escolhas políticas dos indivíduos. 

As discussões de natureza institucional se baseiam, majorita-
riamente, nos trabalhos de Douglass North, em especial as obras 
Understanding the process of economic change (2005) e Institutions, 
institutional change and economic performance (2011), que potenciali-
zam os desdobramentos teóricos dos principais textos do autor sobre 
a relevância do institucionalismo histórico para a análise econômica, 
com destaque à criação de estruturas de incentivos para as atividades 
econômicas, como causa das diferenças no desempenho das econo-
mias do mundo. Faz-se necessário destacar também as contribuições 
de Daron Acemoglu e de James Robinson para o fortalecimento das 
pesquisas empíricas sob o enfoque histórico, destacando-se duas pro-
duções importantes para os objetivos desta pesquisa como o livro Por 
que as nações falham?(2012) e Institutions as a fundamental cause of 
long-run growth (2005) que, juntos, dão imenso suporte às premissas 
instrumentais do institucionalismo histórico.

Nesta perspectiva, as abordagens institucionais têm-se mostrado 
mais eficientes no que se refere à capacidade de generalização e rea-
plicação em diversas esferas sociopolíticas. Em termos econômicos, as 
explicações institucionais se configuram como ferramentas inovado-
ras. Contudo, o estudo exclusivo das estruturas institucionais formais 
pode fornecer panoramas parciais sobre os fenômenos de mudança 
política e econômica, pois, a aproximação com outros campos epistêmi-
cos pode lançar luz às lacunas explicativas das análises institucionais, 
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logo, são necessários outros recursos teóricos que possam contribuir 
para a unicidade investigativa. 

Para este empreendimento investigativo, se tornam necessárias 
defrontações epistemológicas que permitirão a correta apropriação 
dos conceitos, em consonância com os recursos metodológicos de 
verificação empírica dos pressupostos pertinentes ao marco teórico 
empregado neste trabalho. Assim, como tentativa de teste da teoria 
institucional e como forma de colaborar com as explicações teóricas 
sobre as condições necessárias para o desenvolvimento econômico, 
selecionou-se a formação histórica recente de Mato Grosso, a fim de 
buscar explicar as razões de alguns municípios do estado se desen-
volverem diferentemente entre si e apontar algumas contribuições 
que essas experiências fornecem aos estudos do desenvolvimento. 

Por tratar-se de um espaço profundamente reconfigurado desde a 
década de 1970, o estado de Mato Grosso funciona como um excelente 
experimento natural para este trabalho interpretativo, uma vez que 
surge nas formas atuais a partir do processo de divisão político-admi-
nistrativa de 1977. Dessa forma, com os projetos desenvolvimentistas de 
colonização, urbanização e integração ao sistema de produção capitalis-
ta nacional, promovido desde os governos militares e ao longo de quatro 
décadas depois, a região foi beneficiada com incentivos concentrados 
para que se pudesse permitir o desenvolvimento rápido, através da 
reocupação do território por migrantes de diferentes partes do Brasil. 

Dessa forma, o estado experimentou um significativo ciclo de 
crescimento econômico e modernização dos sistemas produtivos agrí-
colas tornando-se, em poucas décadas, um dos principais centros do 
agronegócio brasileiro. Contudo, apesar das importantes estruturas de 
incentivos criados pelos governos estadual e federal para promover a 
transformação do espaço geográfico e econômico, somente algumas 
cidades foram capazes de aproveitar os benefícios das mudanças ins-
titucionais e dar continuidade ao desenvolvimento socioeconômico. 

Portanto, uma abordagem comparada entre dez municípios de 
Mato Grosso visa fornecer um quadro histórico-institucional sobre 
o percurso de colonização das cidades de Brasnorte, Campo Novo do 
Parecis, Campo Verde, Cláudia, Nova Mutum, Nova Olímpia, Lucas do 
Rio Verde, Primavera do Leste, Sorriso e Vera. Assim, são observadas 
não somente as estruturas de incentivos ao desenvolvimento urbano 
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e produtivo, mas também, pode-se refletir sobre as características 
socioculturais dos processos de colonização, com o objetivo de de-
monstrar como certas diferenças comportamentais entre os migrantes 
que chegaram ao estado a partir de 1970 foram fundamentais para 
a produção de resultados positivos na economia desses municípios. 

Trata-se de um enfoque interacional para se avaliar as estruturas 
institucionais, uma vez que se reforça o papel das instituições na orde-
nação social e política, por meio das interações entre regras formais e 
normas informais, tem-se uma síntese de arranjos institucionais dinâ-
micos no tempo e no espaço. Nessa perspectiva, o sistema de crenças e 
valores culturais deve tornar-se também objeto de investigação, visto 
que as formas de percepção da realidade possuem a capacidade de 
direcionar os caminhos institucionais das sociedades. 

A partir da teoria institucional, o processo de desenvolvimento 
econômico de Mato Grosso é investigado, com destaque às décadas de 
1970 e 1980, período marcado por importantes mudanças institucionais 
em nível nacional e estadual que propulsaram grandes migrações para 
o cerrado e para a floresta mato-grossense, decorrentes das estruturas 
de incentivo para a integração da região ao sistema produtivo nacional. 

Pode-se dizer que somente com a integração de perspectivas com-
plementares, torna-se possível explicar a fundo a dinâmica do desen-
volvimento. Assim, as instituições formais se combinam às instituições 
informais, permitindo que os sistemas de crenças possam direcionar 
as aprendizagens sociais e as tomadas de decisões dos indivíduos 
com poder político e/ou econômico. As percepções dos indivíduos e as 
práticas sociais internalizadas pela sociedade permitem a constituição 
de arranjos institucionais que modelam o comportamento ao longo 
do tempo, fazendo com que as economias tomem trajetos específicos, 
rumo ao crescimento ou mesmo à estagnação das atividades econômi-
cas, de acordo com as escolhas feitas pelas lideranças políticas locais, o 
que comprova a natureza endógena do desenvolvimento econômico. 

Enfim, o que se busca apresentar neste trabalho é um itinerário 
teórico sobre os percursos do desenvolvimento econômico, a partir 
de experiências históricas, que comprovam a importância de se ob-
servar os arranjos institucionais e as estruturas de incentivos para se 
compreender comportamentos sociais, políticos e econômicos. Pois, 
entende-se que a realidade objetiva é resultado direto da interação 
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entre regras formais e normas informais, configurando-se, assim, os 
espaços sociais e políticos, de acordo com as percepções de mundo 
compartilhadas e que acabam por moldar também as escolhas políticas 
e econômicas das sociedades. 

2. Instituições e desenvolvimento 
econômico

A vida social deve ser vista como um processo contínuo de movi-
mento e mudança, cuja heterogeneidade lhe é internamente subjacente 
e normalmente suplantada por universalismos abstratos na compo-
sição de conceitos. Entretanto, a vida social deve ser compreendida 
a partir da interação entre indivíduos e suas subjetividades. Assim, 
além dos próprios indivíduos causarem impactos uns sobre os outros, 
as coletividades se influenciam a todo instante na composição social 
(DOMINGUES, 2009). Em termos práticos, o fenômeno social precisa 
ser interpretado a partir de elementos interacionais que estruturam 
as direções do movimento e a natureza das mudanças substantivas 
da sociedade. Desse modo, os fatos sociais tornam-se produtos das 
constantes experiências interacionais nas quais o sentido, o percebido 
e o interpretado derivam das subjetividades humanas em fricção com 
as transformações da realidade. 

Portanto, de acordo com o locus discursivo do indivíduo, as elabo-
rações teóricas podem refletir percepções particulares de conceber a 
vida social. No campo teórico das discussões sobre o desenvolvimento 
econômico, são frequentes variantes lexicais que reforçam o lugar da 
enunciação do intérprete social. Dessa maneira, palavras como pro-
gresso, prosperidade, crescimento e desenvolvimento, para expressar 
concepções ideológicas do que se considera a ampliação das riquezas 
e do bem-estar de uma população, sintetizam percepções sociais. Por 
isso, a literatura específica das ciências sociais demonstra um amplo 
espaço temático direcionado aos empreendimentos investigativos que 
buscam compreender e descrever os fenômenos do desenvolvimento 
econômico no mundo. 
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Como enfatizou Schumpeter (2008, p. 61): 

O processo da vida social é uma função de muitas 
variáveis, muitas das quais não são passíveis de 
qualquer coisa como medição e mesmo o simples 
diagnóstico de um determinado estado de coisas 
torna-se uma questão dúbia, independentemente 
das formidáveis fontes de erro que se abrem, logo 
que tentamos fazer prognósticos. 

Trata-se de uma reflexão transitiva, uma vez que os materiais de 
aporte teórico necessários para a compreensão do desenvolvimento 
econômico exigem exercícios dialéticos constantes entre explicações 
políticas e sociológicas para se alcançar os fatos econômicos. 

Assim, a sociedade defronta-se com problemas políticos que por 
sua vez convertem-se em problemas econômicos e que, portanto, ne-
cessitam também de várias fontes cognitivas durante o processo de 
investigação e compreensão dos fenômenos sociais do cotidiano. Para 
Schumpeter (1982, p. 9) “o processo social, na realidade, é um todo 
indivisível”, do qual o investigador busca extrair fatos específicos da 
realidade, porém, um fato social nunca é puramente econômico ou 
político, uma vez que são resultados imediatos do comportamento 
humano, devem ser avaliados a partir de sua complexidade. 

Figura 1 - As dimensões do fenômeno social

Fonte: Elaboração própria

15 



Nessa perspectiva, o fenômeno social adquire um caráter de inter-
-relação que deve ser considerado nas discussões sobre os aspectos 
econômicos e políticos de uma sociedade, visto que a transitividade 
de elementos causais e condicionantes dentro das esferas do fato 
social revela a pluralidade explicativa de determinados eventos dos 
estados do mundo. Em outras palavras, o processo social, apesar de 
sua compartimentação metodológica, se apresenta de forma insepa-
rável no que se refere aos aspectos da realidade. Contudo, mensurar o 
desenvolvimento econômico a partir apenas de valores de renda per 
capita pode produzir análises insuficientes para a descrição adequada 
de eventos sociais, e contribuir muito pouco nas investigações sobre 
as condições do desenvolvimento econômico. 

2.1 A configuração do desenvolvimento econômico:  
elementos conceituais

 As estratégias do desenvolvimento econômico, intensificadas 
principalmente durante o século XX, acabaram por refletir concepções 
plurais do que se entendia como desenvolvimento, por isso, cabe nesse 
momento uma reflexão inicial sobre como as diferenças na aborda-
gem do conceito podem sintetizar o paradigma real dos indivíduos, 
responsáveis pelos projetos de política econômica ou dos teóricos do 
desenvolvimento. 

Pode-se resumir que na visão dos clássicos do pensamento econô-
mico, a teoria do desenvolvimento fundamenta-se na explicação das 
causas e dos mecanismos de aumento constante da produção, além 
de descrever as formas de distribuição e utilização do produto social, 
ou seja, o trabalho. Portanto, trata-se de uma concepção estritamente 
ligada ao crescimento de produtividade em que o crescimento eco-
nômico deriva do aumento do fluxo de renda dos indivíduos, assim, 
desde os pensadores clássicos da economia esse foi o indicador do 
processo de desenvolvimento. Contudo, esse aumento de renda dá 
suporte a outras transformações estruturais complexas, formas sociais 
que se convertem em novos cenários de produção e utilização da ren-
da, dessa forma, atribui-se o termo desenvolvimento ao conjunto de 
modificações estruturais. Em suma, o aumento da produtividade e da 
renda per capita configura o fenômeno do crescimento, enquanto as 
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transformações processuais das estruturas de produção definem-se 
como desenvolvimento (FURTADO, 1968). 

Na explanação complementar de Schumpeter (1982, p. 47) sobre o 
fenômeno do desenvolvimento econômico, ficam claras as premissas 
teóricas que tomam o desenvolvimento: “apenas as mudanças da vida 
econômica que não lhe forem impostas de fora, mas que surjam de 
dentro, por sua própria iniciativa”. Em outras palavras, somente o cres-
cimento de renda per capita não se configura desenvolvimento, pois, 
não se trata de um fenômeno a ser explicado somente por dados econô-
micos, mas “pelas mudanças do mundo a sua volta”, ao que havia sido 
anteriormente denominado de modificações estruturais da sociedade.

As distinções conceituais são fundamentais para as discussões sobre 
o desenvolvimento econômico, pois, os projetos econômicos praticados, 
ao longo do século XX, refletem imensamente essas formas difusas de 
entender o crescimento de renda e o desenvolvimento social, como si-
nônimos e resultantes naturais das ações programadas de intervenção 
política, ou mesmo pela eficiência do mercado produtivo e de capital. 

Distingue-se, assim, a ideia de desenvolvimento da 
de crescimento econômico. Esta se refere ao sim-
ples aumento quantitativo da riqueza ou do produ-
to per capita, enquanto a ideia de desenvolvimento 
abrange o sentido de um aperfeiçoamento qualita-
tivo da economia, através de melhor divisão social 
do trabalho, do emprego de melhor tecnologia e da 
melhor utilização dos recursos naturais e do capi-
tal (JAGUARIBE, 1972, p. 13). 

Nessa perspectiva, torna-se válido ressaltar que as proposições clás-
sicas e neoclássicas da economia, para avaliar os graus de crescimento 
produtivo, partem de um contexto de controle quantitativo no qual as 
variáveis externas ao acúmulo de renda tendiam a não receber muita 
atenção dos pesquisadores, pois, o objetivo central pautava-se nos ín-
dices de produção nacional de riquezas e a renda per capita. Por isso, 
outras correntes teóricas surgem no campo das ciências econômicas 
a fim de questionar até que ponto comparar dados estatísticos econô-
micos pode dizer sobre o nível de desenvolvimento de uma sociedade.
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Por esse viés, o economista indiano Amartya Sen (2010) promove 
uma discussão paralela às diretrizes neoclássicas em relação ao que 
deve ser considerado o real desenvolvimento de uma nação, dadas as 
condições de persistência da pobreza em inúmeras partes do planeta 
ainda no século XXI, mesmo com todo o progresso tecnológico e a 
adoção de sistemas democráticos para garantir as liberdades políticas 
das populações, algumas necessidades essenciais ainda não foram 
satisfeitas. Pode-se incluir nesse grupo de privações persistentes a 
condição da mulher atual em muitos países, as ameaças constantes 
ao meio ambiente e a sustentabilidade da vida econômica e social dos 
indivíduos, dessa forma, o processo de desenvolvimento deve superar 
esses problemas por meio do reconhecimento da liberdade individual 
como um comprometimento social. 

Assim, a expansão da liberdade converte-se no principal fim e o 
principal meio do desenvolvimento. Por essa abordagem, a elimina-
ção das privações de liberdades individuais se torna constitutiva do 
desenvolvimento, quando escolhas sociais e econômicas deixam de 
estar disponíveis àqueles que se encontram privados de liberdades 
básicas e de oportunidades para atuarem como agentes dentro de suas 
sociedades. Logo, o ponto de partida inovador dessa abordagem de Sen 
é reconhecer a liberdade como objetivo central de qualquer processo de 
desenvolvimento, por meio de perspectivas norteadoras que integram 
as atividades econômicas, sociais e políticas. Como ficou evidente na 
obra Desenvolvimento como liberdade (2010), Amartya Sen defende o 
desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades reais, 
das quais as pessoas possam desfrutar cotidianamente, um enfoque que 
se defronta diretamente com outros que simplesmente identificam o 
desenvolvimento com o crescimento da produção nacional, o aumento 
de renda pessoal, a industrialização ou mesmo os avanços tecnológicos 
como garantia de melhoria da qualidade de vida e de bem-estar da po-
pulação. Ainda que esses elementos sejam importantes para assegurar a 
expansão das liberdades individuais, eles não podem ser considerados 
os fins únicos do desenvolvimento econômico (SEN, 2010).

A respeito dessa inovadora perspectiva de pensar o desenvolvi-
mento a partir da capacidade de ampliação das liberdades individuais, 
deve-se compreender que a ausência de liberdades está estritamente 
ligada à pobreza econômica, visto que as possibilidades de acesso a 
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serviços públicos elementares como saúde e educação, formas adequa-
das de moradia e transporte se condicionam às liberdades individuais 
que permitem a promoção de autonomia intelectual e poder de voz ao 
permitir a participação nos procedimentos políticos e a contestação de 
ações autoritárias. A perspectiva da liberdade, como condição funda-
mental para o desenvolvimento, pode fomentar na crítica profissional 
especializada uma nova releitura da história econômica do mundo a 
partir de uma visão mais humanista que percebe a complexidade do 
fato social em todos os seus desdobramentos econômicos aos indiví-
duos, nas palavras de Sen (2010, p. 29):

O desenvolvimento tem de estar relacionado, so-
bretudo, com a melhora da vida que levamos e das 
liberdades que desfrutamos. Expandir as liber-
dades que temos razão para valorizar não só tor-
na nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas 
também permite que sejamos seres sociais mais 
completos, pondo em prática nossas volições, inte-
ragindo com o mundo em que vivemos e influen-
ciando esse mundo.

Essas liberdades individuais ao serem expandidas com o processo 
de desenvolvimento devem prover ao indivíduo maiores oportunida-
des de participação na vida econômica e política de sua comunidade. 
Essa mudança substantiva da vida da população contribui enorme-
mente em todas as esferas sociais, econômicas e políticas, uma vez 
que as liberdades amplamente concebidas fornecem oportunidades 
reais de escolher governos, permitem fiscalizar e criticar autoridades 
corruptas por meio de imprensa e espaços informativos livres de cen-
sura ou sanções. Além disso, oportunizam situações de utilização de 
recursos econômicos a toda a população nos propósitos particulares 
de consumo, produção e trocas no mercado. Dessa maneira, à medida 
que o processo de desenvolvimento econômico permita o aumento de 
renda e riquezas de um país, devem ampliar-se também as capacida-
des individuais de agir igualmente nos meios econômicos, através de 
acesso ao crédito e aos financiamentos comerciais, para permitir a 
continuidade do desenvolvimento (SEN, 2010, p. 58-9).
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Como se tem destacado neste texto, essa abordagem sobre o de-
senvolvimento a partir da expansão das capacidades do ser humano, 
diante da efetivação de liberdades individuais reais, pode se distanciar 
das tradicionais reflexões econômicas, devido ao caráter holístico a 
que se propõe. De certa maneira, se afasta rigorosamente de análises 
centradas na renda ou nos processos de industrialização comuns às 
ciências sociais contemporâneas. Contudo, ela traz consigo elementos 
tangenciais que modificam radicalmente as perspectivas consagradas 
de tomar o desenvolvimento econômico a partir de esferas quantita-
tivas estritamente econômicas e insuficientes.

 A ampliação das liberdades substantivas1 promove espaços e opor-
tunidades de desenvolvimento das capacidades de agir em sociedade, 
de forma a converter a renda em qualidade de vida e bem-estar, por 
isso, a importância de reavaliar o alcance das liberdades instrumentais 
e substantivas na vida das pessoas através de outros enfoques analíti-
cos que percebam a universalidade do conceito de desenvolvimento.

Nessa perspectiva, a pobreza e o subdesenvolvimento são vistos 
como formas de privação das liberdades e das capacidades. Trata-
-se de um mecanismo de justiça social promover o desenvolvimento 
econômico de um país, pois, permitirá ao indivíduo levar o tipo de 
vida que valha a pena valorizar. Por isso, a pobreza passa a ser vista 
não mais apenas como baixo nível de renda, mas como uma privação 
direta das capacidades de uma pessoa, por impedir o pleno desfrute 
das liberdades substantivas. Assim, essa condição de pobreza ou 
subdesenvolvimento, vista dessa maneira, torna a pobreza real ainda 
maior, por impedir o desenvolvimento das potencialidades de cada 
indivíduo, deixando de demonstrar ao mundo a suas reais capacida-
des, ofuscadas pela privação e falta de oportunidades. Pensar o de-
senvolvimento econômico somente pela perspectiva de renda impede 
de considerar todas as mazelas causadas pela exclusão social, pois, a 
possibilidade de participar da vida da comunidade reflete um campo 
enorme de potencialidades que as relações horizontes em sociedade 

1 Amartya Sen (2010) estabelece liberdades instrumentais como as facilidades econômicas, as 
liberdades democráticas, as oportunidades sociais e as garantias de transparência e segurança, 
elementos fundamentais para o fortalecimento das liberdades substantivas do indivíduo, como 
ter acesso à educação, à saúde, ao trabalho assalariado digno, poder escolher uma profissão, 
ou seja, meios substanciais para auferir a renda de forma justa e permitindo a pessoa tornar-se 
agente ativo de mudanças. 
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podem fornecer, além disso, a desigualdade de renda negligencia ou-
tras formas de desigualdade, como de gênero, de etnia e política, visto 
que a discussão pública e a participação social podem estar reservadas 
para parcelas específicas da sociedade, limitadas além da renda, por 
outros fatores discriminatórios (SEN, 2010). 

Assim, as formas de privação econômica, política e social que a 
pobreza pode causar acabam por limitar as possibilidades de transfor-
mação dos indivíduos em agentes de suas próprias vidas. A pobreza e 
o subdesenvolvimento produzem pessoas incapazes de se edificarem 
enquanto participantes centrais de suas comunidades, uma vez que o 
tratamento periférico dado aos excluídos sociais reflete a perspectiva 
dominante que toma a renda como fator de comparação, deixando de 
direcionar políticas públicas alternativas que possam, de fato, expandir 
as capacidades dos cidadãos. Por isso, a importância de reconfigurar 
as percepções individuais e coletivas sobre o desenvolvimento para 
que seja possível o fortalecimento de medidas pragmáticas que atuem 
diretamente nas raízes da pobreza e das desigualdades sociais. 

2.2 A política do desenvolvimento econômico:  
projetos e direcionamentos

As explanações anteriores sustentam o pressuposto de que o 
verdadeiro desenvolvimento não deve ser tomado apenas como o 
acúmulo de riquezas e renda per capita de uma nação, mas refere-
-se diretamente às transformações nas estruturas de produção e na 
qualidade de vida da população. O desenvolvimento econômico está 
ligado às possibilidades de expansão das capacidades dos cidadãos, 
através da ampliação das liberdades instrumentais e substantivas da 
população, para que possam permanecer em ambientes propícios 
para o desenvolvimento adequado das potencialidades produtivas 
que transformem a renda em bem-estar. 

Para Arbix e Zilbovicius (2001, p. 56), há uma necessidade concreta 
de se resgatar a “noção original de desenvolvimento como processo 
de busca do bem-estar humano”, para que a qualidade do desenvol-
vimento econômico das próximas décadas permita estabelecer novas 
formas de produção de riquezas ao mesmo tempo em que valoriza as 
premissas da equidade social e da sustentabilidade das populações e 
do meio ambiente. 
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Nessa perspectiva, as reflexões de Sen (2010), sobre a necessidade 
de se reconsiderar os índices de renda como medida socioeconômica 
de promoção do desenvolvimento, tomam forma e recuperam o lugar 
do ser humano nas estratégias econômicas, uma vez que ampliar as 
capacidades humanas por meio da expansão das liberdades dos indi-
víduos pode proporcionar resultados, a longo prazo, mais substanti-
vos e significativos do que as tentativas fracassadas anteriores, dessa 
maneira, o impacto da atividades políticas passam a se materializar 
no cotidiano da população em geral por meio de programas sociais, 
de saúde, de educação e de combate à pobreza.

2.3 O desenvolvimento à brasileira: as etapas de um processo 
inacabado

A interpretação econômica da história fornece elementos indis-
pensáveis para a compreensão dos fenômenos sociais em momentos 
posteriores a sua ocorrência, pois expõe diferentes perspectivas de 
observação para o mesmo evento, e permite também questionar como 
os fatos e as decisões tomadas conduziram a determinados resultados 
particulares. A partir dessa ótica, a narrativa histórica torna-se o prin-
cipal veículo de transmissão de julgamentos ideológicos dos agentes 
responsáveis pela sua construção, pois, revela parcialidades obser-
váveis do intérprete social, logo, para uma reflexão sobre o processo 
de desenvolvimento econômico do Brasil, talvez o mundo externo à 
economia possa ter mais coisas a dizer sobre a realidade social do que 
seus próprios números.

Desse modo, a principal fonte de interpretação da história eco-
nômica brasileira dessa reflexão está baseada nas contribuições de 
um dos grandes pensadores do país, Celso Furtado, cujos trabalhos, 
evidentemente, ultrapassam os limites paradigmáticos da economia 
política, como nosso nome mais expressivo da teoria do subdesenvol-
vimento, estudou a fundo a realidade brasileira a fim de compreender 
as causas da persistência do país em tal condição, visto que entendia 
o subdesenvolvimento como um produto de escolha das elites nacio-
nais, pois, percebera que algumas das nações mais ricas do mundo 
desenvolveram-se por outras vias, nas palavras de Furtado (1968, p. 
154) “o subdesenvolvimento é um processo histórico autônomo e não 

22 



uma etapa pela qual tenham, necessariamente, passado as economias 
que já alcançaram grau superior de desenvolvimento”. 

A atualidade do pensamento de Celso Furtado reflete um pouco 
a continuidade dos mesmos quadros ideológicos de algumas décadas 
atrás, seja a forma de perceber a pobreza e a desigualdade social, ou 
mesmo nas alternativas oferecidas para projetar o acesso ao cresci-
mento econômico sustentável e o desenvolvimento social responsável. 
Trata-se de um dos mais expressivos representantes da geração dos os 
anos 60 e 70 do cenário político e econômico brasileiro que promoveu 
grandes transformações na dinâmica econômica do país, propondo 
ações descentralizadoras que reconfigurassem a geografia social a 
longo prazo. O tema do desenvolvimento nutriu uma vasta produção 
teórica do pensador, oferecendo novas perspectivas de conceber a 
modernização da economia do Brasil por meio de críticas diretas às 
elites dominantes que cultuavam ideologicamente a manutenção do 
status quo econômico e social do país.

Captar a natureza do desenvolvimento ainda tem sido um desafio 
teórico e empírico de enorme dificuldade a muitos pesquisadores, mas 
que Celso Furtado investigou com determinação ao longo de sua pro-
dução acadêmica e profissional na política brasileira, em obras impor-
tantes como A economia brasileira (1954), Formação econômica do Brasil 
(1959), Teoria e política do desenvolvimento econômico (1966) e O mito 
do desenvolvimento econômico (1974), para destacar somente alguns. 

Para Furtado (1985, p. 21), numa observação panorâmica sobre a 
dinâmica econômica mundial durante o século XIX é possível perce-
ber transformações enormes por meio de dois processos importantes, 
uma considerável acumulação de capital nos sistemas de produção e 
o aumento do mercado internacional. Trata-se de eventos marcantes 
que aumentaram a produtividade do trabalho, produzindo excedentes 
capitais utilizados para ampliar e diversificar o consumo público e 
privado, orientaram também alianças de classes e grupos sociais, como 
a burguesia industrial, comercial e financeira, além de proprietários 
rurais, para proclamarem um “projeto nacional” de expansão com a 
burocracia política estatal, produzindo, assim, repercussões históricas 
na evolução do capitalismo.

No Brasil, durante grande parte do século XX, os fatores de atrativi-
dade econômica eram limitados, dadas as características desfavoráveis 
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da estrutura social, a estreiteza do mercado e as facilidades especiais 
para o setor de exportação de produtos da lavoura. Dessa forma, a 
estrutura do mercado nacional era incapaz de dar à indústria nascente 
a possibilidade de atingir proporções competitivas, só com a demanda 
interna, pois, o cenário brasileiro no final do século XIX contava com 
uma população livre de 5.520.000 em 1850 e de 8.601.255 em 1872. 
Além disso, dessa população livre, grande parte era constituída por 
pessoas com baixo consumo de bens industriais, tanto pelas impos-
sibilidades de renda quanto pela configuração social majoritária do 
país, ou seja, pessoas envolvidas apenas com o trabalho nas fazendas 
(JAGUARIBE, 1972, p. 166).

O sistema econômico brasileiro não possuía autonomia estrutural, 
nem tecnológica suficientes para materializar um mercado consumi-
dor intenso e exportações permanentes. O país apenas pôde presenciar 
o agravamento das disparidades internas à medida que se industria-
lizava, consequência direta das tentativas de reprodução em um país 
pobre de um padrão de produção e consumo de países com níveis 
altos de acumulação de capital, cuja forma de vida era totalmente 
destoante  dos países ricos, tornando-se válido ressaltar que somente 
com a cooperação dos oligopólios industriais internacionais foi pos-
sível a instalação de grandes empresas nos países periféricos, como o 
Brasil, em que a capacidade competitiva dessas empresas baseava-se 
principalmente na utilização de mão-de-obra mais barata. Entretanto, 
a situação econômica também se torna internacional, causando uma 
intensa debilidade do Estado em propor e coordenar as atividades 
econômicas, pouco pode ser feito para atender aos interesses da cole-
tividade local (FURTADO, 1985).

Desse modo, as políticas econômicas do país passam a dirigir-se ma-
joritariamente aos planos de equilíbrio fiscal, controle de investimento 
público e de regulação macroeconômica, regimes de acumulação e redu-
ção das políticas de bem-estar social, ou seja, propostas de direcionamen-
to das ações estatais para a vida financeira das empresas e indústrias 
estrangeiras, reduzindo-se, assim, as possibilidades de novos projetos 
desenvolvimentistas que pudessem não somente produzir riquezas 
e renda, mas também transformações nas estruturas sociais do país. 

Partem, desse contexto de incompletude dos grandes projetos eco-
nômicos no Brasil das últimas décadas, algumas das críticas de Celso 
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Furtado ao comportamento mimético das elites nacionais, no que se 
refere ao seu padrão de consumo e também às distorções derivadas 
dessa mentalidade disfuncional que permitiram a naturalização da 
concentração de renda, como efeito econômico regular. Além disso, 
essas distorções na maneira de entender os mecanismos do desenvol-
vimento e da modernização do país resultaram em formações sociais 
enormemente fragmentadas e estratificadas, em outras palavras, 
culminaram em contraditórias “formações socioeconômicas, estru-
turalmente, duais” (COMIN, 2001, p. 226).

Essa dualidade, da qual nos chama a atenção o autor, retrata 
exatamente o marco contextual característico do Brasil. Dentro des-
sa situação, os choques de necessidades inviabilizaram os grandes 
projetos de política econômica, realmente, compromissados com o 
desenvolvimento econômico, “a homogeneização do tecido social, este 
é o fundamento do desenvolvimento” (COMIN, 2001, p. 227). Assim, a 
coexistência de sociedades tão desiguais economicamente, no mesmo 
território, demonstra o grande desafio atual para o lançamento de 
novos projetos nacionais com grupos sociais portadores de diferentes 
necessidades sociais e interesses políticos tão díspares. 

A gestão de interesses e condições tão diferentes no mesmo país 
demonstra o impasse político que é materializar um plano desen-
volvimentista que atenda as parcelas extremamente desiguais da 
sociedade, uma elite financeira apoiada pela classe média conserva-
dora, buscando soluções pragmáticas para o crescimento econômico 
e estabilidade monetária, enquanto em oposição existe uma parcela 
enorme da população com necessidades básicas reais de educação, 
trabalho, saúde e moradia. 

As desigualdades da distribuição de renda marcaram as décadas de 
1980 e 1990, em partes, devido às medidas neoliberais implementadas 
desde a redemocratização do país de 1988, e também pela instabilidade 
política e econômica que assombrou o Brasil por muitos anos ainda 
após a retomada do sistema democrático. Além é claro de um histórico 
de concentração de renda nunca de fato combatido, o que produziu na 
sociedade brasileira um processo secular de naturalização da pobreza. 
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Gráfico 1 - Redução da pobreza extrema no Brasil (1992-2009) em (%)

Fonte: IBGE (2016)

A partir de uma perspectiva histórica, a série temporal apresenta-
da no gráfico 1.1 reflete dois momentos importantes da política e da 
econômica do Brasil, podendo-se destacar o período de estabilização 
da economia do país a partir de 1994, e, posteriormente, os anos que 
seguiram 2003 presenciaram o fenômeno de queda constante nos 
índices de pobreza extrema. Dessa maneira, perceberam-se ações 
constantes para restabelecer o crescimento econômico ao mesmo 
tempo em que políticas públicas promoveram a diminuição das desi-
gualdades extremas de renda. 

Sunkel (2001) destaca um ponto importante para se pensar as for-
mas de crescimento econômico e desenvolvimento social ao mencionar 
que apesar dos progressos do Estado brasileiro nos últimos anos, não se 
pode ignorar o papel da globalização nos processos econômicos atuais, 
pois, fica clara a constante ampliação e o aprofundamento da economia 
de mercado nas próximas décadas. Esse fenômeno pode significar a 
intensificação das estruturas de exclusão social, uma vez que as regras 
de mercado tendem a desconsiderar questões sociais e de equidade. 
Por isso, o Estado deve adquirir novamente o papel de planificador do 
crescimento econômico e principalmente do desenvolvimento social 
justo. Deve-se resgatar uma visão de médio e longo prazo dos desen-
volvimentistas para que seja possível a avaliação constante dos rumos 
do crescimento de produção e renda, a fim de estabelecer medidas de 
correção das imperfeições do mercado, para que a população não seja 
prejudicada diretamente em relação à renda e ao emprego. 
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Por isso, os projetos desenvolvimentistas da história econômica do 
Brasil puderam fornecer aprendizagens importantes para as políticas 
econômicas, cujos objetivos visem ao atendimento coordenado às 
populações mais pobres do país, em consonância com ações macroeco-
nômicas concretas que possam fomentar a intensificação da dinâmica 
econômica nos diferentes níveis sociais. 

Além disso, existe a necessidade imperiosa de que 
o Estado assuma a responsabilidade de contribuir 
com uma visão estratégica nacional a médio e lon-
go prazo a fim de servir de orientador para reor-
denar e manter os incentivos e punições coerentes 
com esta visão, e compreender construtivamente, 
mediante o diálogo e o acordo, todos os setores 
sociais e políticos com essa estratégia. Um Estado 
eficientemente organizado ao redor dessa função 
central corresponderia à nova etapa do desenvol-
vimento latino-americano (SUNKEL, 2001, p. 305).

As argumentações empreendidas em momentos anteriores têm 
reforçado a necessidade no plano nacional de desenvolvimento sob o 
controle do Estado, pois, somente assim será possível construir projetos 
que envolvam todo o país de maneira horizontal e eficiente, uma vez 
que promover ilhas de crescimento produtivo pouco tem contribuído 
para o real desenvolvimento do Brasil. Existem exemplos evidentes 
dispersos em áreas estratégicas do país que colaboram discretamente 
com as ações de diminuição da pobreza e a melhoria da qualidade de 
vida da população próxima. Por isso, não se pode esperar das grandes 
empresas internacionais e indústrias nacionais que contribuam de 
alguma forma incisiva com o desenvolvimento social do país.

Torna-se relevante enfatizar que nesse conjunto de argumentos 
acerca das limitações do desenvolvimento econômico brasileiro, o 
papel desempenhado pelas elites políticas e econômicas do país no 
estabelecimento de impedimentos éticos e pragmáticos na resolução 
de problemas de natureza social, como a acentuada desigualdade de 
renda entre as populações e as regiões do Brasil, além, é claro, dos 
números ainda alarmantes da pobreza.
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Em termos objetivos, Gomes (2014, p. 226) defende a premissa que 

Ainda resiste no pensamento econômico neoclás-
sico e liberal a ideia que o crescimento e desenvol-
vimento das forças sociais e econômicas acontece-
ram espontaneamente, como num passe de mágica, 
em que os participantes mais aptos da sociedade 
escolheram, livremente, o que bem quisessem fa-
zer, produzir e comercializar.

 Contudo, como ressaltou Amartya Sen, com um quadro nacional 
de grandes populações em níveis extremos de pobreza, pouco pode ser 
dito sobre empreendedorismo, avanço tecnológico ou estoque de co-
nhecimento e capital humano, enquanto não se resolverem problemas 
fundamentais da vida humana, como acesso à educação em todos os 
níveis de formação e políticas de habitação e trabalho. Somente pode-
-se falar em aumento das forças sociais e econômicas no momento em 
que a maior parte da população se encontrar capaz de fazer escolhas 
profissionais e políticas isentas de pressões populistas e clientelistas.

Portanto, uma interpretação crítica do processo de desenvolvi-
mento econômico brasileiro extrai dos eventos políticos da história 
nacional os dispositivos do poder, em constante reforço pelas elites 
econômicas e políticas, que dominaram as estruturas administrativas 
da economia do país, visto que sejam essas elites as responsáveis pelo 
surgimento e estruturação de projetos em nível macroeconômico que 
possam efetivamente promover a reconfiguração da sociedade do país.

 Destacando-se, conscientemente, que não somente o crescimento 
da renda pode garantir a melhoria da qualidade da vida das pessoas 
e tampouco a restruturação do mercado econômico, pois, apenas 
políticas públicas nacionais eficientes no combate à pobreza e no 
oferecimento de oportunidades educacionais e profissionais globais 
pode dar suporte ao desenvolvimento contínuo e sustentável.

Em síntese, para Furtado (1985, p. 115) “essa percepção global do 
processo social é principalmente obtida mediante observação dos 
agentes que controlam os principais centros de decisão, ou seja, que 
exercem poder”, pois, são decorrentes das decisões tomadas nesses 
centros de poder que amplo processo da vida social tende a ser orde-
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nado, dessa forma, as ações econômicas são resultados de interesses 
políticos, convertendo-se políticas de desenvolvimento em produtos 
de gestão do poder. 

2.4 As instituições no processo de desenvolvimento econômico

A partir da fundamentação teórica sobre as condições necessárias 
para o desenvolvimento econômico e o estudo das instituições será 
possível compreender as razões por que diferenças de desempenho 
existem e o que as causam. Evidentemente, ao se proporem estudos 
sobre as diferenças econômicas, respostas rápidas tendem a aparecer 
quando se questionam comparativamente as localidades, surgindo 
fatores explicativos espontâneos como presença de indústria, merca-
do exportador intenso, agronegócio consolidado ou mesmo recursos 
naturais abundantes. Contudo, alguns países apresentam cenários 
muito semelhantes em vários fatores, mas, mesmo assim produzem 
resultados totalmente diferentes, por isso, deve-se buscar um elemen-
to explicativo que possa responder ao maior número de situações. 
Nesse caso, as instituições nos parecem ser as principais razões para 
justificar essas diferenças.

Sabe-se que as pessoas vivem em um mundo de instituições, a 
produção de oportunidades, perspectivas, comportamentos dependem 
crucialmente das instituições que existem e como elas funcionam, e a 
necessidade de produzir instituições novas tem relações claras com os 
padrões de comportamento comuns, confiança mútua e segurança em 
relação à outra parte, assim, as regras de comportamento estabelecidas 
tornaram as transações de mercado eficientes devido às virtudes do 
comportamento prudente e confiável (SEN, 2010).

Em síntese, Sen nos chama a atenção aos fatos do cotidiano que 
fornecem elementos institucionais de forma explícita, destacando 
como as regras de comportamento e de como os indivíduos se relacio-
nam podem exibir um alto mecanismo explicativo quando levados ao 
contexto de transações de mercado, ponto basilar para estabelecer os 
instrumentos interpretativos de compreensão do mundo econômico 
em geral. A interpretação do fato social se realiza cotidianamente 
por diferentes princípios cognitivos, porém, teorias comportamentais 
buscam analisar as ações humanas com o ideal de poder generalizar 
padrões de escolhas em determinados contextos, é a partir dessa 
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relação interpretativa, que as instituições passam a fazer parte do 
arcabouço explicativo das ciências sociais também, pois, se as ações 
humanas podem ser modeladas por certas regras de conduta, os re-
sultados podem ser previstos anteriormente utilizando-se de análises 
concretas das instituições.

Os contrapontos explicativos presentes nas interpretações sociais 
podem surgir de áreas diferentes do conhecimento humano, assim, as 
instituições fazem parte do campo sociológico, político, religioso e eco-
nômico, pois, será a partir dessas experiências cognitivas particulares 
que o indivíduo poderá avaliar quais comportamentos são adequados 
para cada ambiente social. As formas de convívio são transpassadas 
cotidianamente por registros comportamentais existentes em todos os 
momentos da vida social, sendo assim, as práticas sociais se constroem 
rotineiramente baseadas em normatizações informais e formais que nos 
ajudam a agir prudentemente nas mais diferentes situações do dia a dia. 

Para Domingues (2002, p. 8) “as práticas sociais e as instituições 
fluem em conjunto com o imaginário2 e podem servir de ponto de parti-
da, conquanto apoiando-se sempre em formas práticas de reflexividade 
para transformações do tecido hermenêutico da vida social”, dito de 
outra forma, as formações ideológicas, construídas como produtos 
históricos, produzem padrões abstratos de comportamento, uma vez 
adotados pela coletividade, passam a refletir interpretações sociais 
compartilhadas por essa comunidade.

 Desse modo, as instituições passam a ser objeto de estudos amplos, 
visto que podem conter uma capacidade explicativa considerável 
para a compreensão das ações humanas, os porquês da ciência social 
tornam-se mais evidentes quando a sociedade não é uma totalidade de 
incertezas e imprevisibilidade. Por isso, as instituições cumprem um 
papel crucial também nas relações de mercado, fornecendo ao sistema 
interpretativo caminhos mais rígidos que direcionam o comportamen-
to humano, assim, as teorias do desenvolvimento econômico dirigem 
a atenção também para as instituições, na tentativa de compreender 
desempenhos e resultados.

2 Domingues (2002) busca interpretar a modernidade, a partir de construções do imaginário e de 
instituições sociais reconfiguradas com os princípios que surgem com os momentos históricos 
pertinentes à modernidade. O autor propõe a compreensão do imaginário, baseando-se no con-
ceito de subjetividade coletiva para descrever as diferentes ideologias dominantes na sociedade. 
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A partir desse quadro em que as instituições se demonstraram ao 
campo da ciência como variáveis explicativas, grandes pesquisadores 
de inúmeras áreas produziram materiais indispensáveis na compreen-
são dos efeitos globais exercidos sobre a sociedade. Pode-se destacar 
o economista Douglass North como o pensador de maior destaque 
para as ciências econômicas e para a ciência política contemporânea, 
inaugurou a escola de pensamento denominada Nova Economia Ins-
titucional (NEI), e foi laureado com Nobel em Economia em 1993, por 
produzir uma obra vasta sobre o papel das instituições no desempenho 
econômico das nações. 

Podem-se citar as principais obras de Douglass North para o estudo 
das instituições e da economia, tais como: Institutions, Institutional 
Change and Economic Performance (1990), Understanding the Process 
of Economic Change (2004), Institutional Change and America Econo-
mic Growth (1971), The Rise of the Western World (1973), Growth and 
Welfare in the American Past (1974), Structure and Change in Economic 
History (1981), Empirical Studies in Institutional Change (1996) e Vio-
lence and Social Orders (2010).

Dessa forma, as contribuições teóricas de Douglass North devem 
propagar-se ainda mais, com as constantes pesquisas sobre o proces-
so de transformação econômica. Como se tem mencionado, a ciência 
política como um todo se beneficiou com escritos teóricos do econo-
mista norte-americano, pois, a partir de suas colaborações científicas, 
a ciência política pôde entender também os fenômenos de mudança 
social e política.

Para North (2011, p. 3), “instituições são as regras do jogo numa 
sociedade ou, mais formalmente, são as restrições humanamente 
criadas que modelam a interação humana”, a partir dessa definição, 
pode-se pensar em todas as estruturas de incentivos criadas pelos 
homens para organizar suas ações, mesmo que sejam para moldar o 
comportamento social, político ou econômico, todas essas esferas são 
afetadas diretamente pela presença das instituições.

Embora, as argumentações de Douglass North tenham sido bem 
recebidas pela comunidade acadêmica de forma geral, a Nova Econo-
mia Institucional (NEI) ainda deve ser considerada uma abordagem 
relativamente recente na compreensão das diferenças nos desempe-
nhos econômicos das nações. Todavia, o caráter explicativo do Novo 
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Institucionalismo – termo comum à Ciência Política – proclama a qua-
lidade científica da abordagem de North para discutir o crescimento 
econômico.

As implicações das análises institucionais revelam a necessidade 
de uma revisão de algumas teorizações das ciências sociais e econô-
micas por fornecerem novas perspectivas para se compreender as 
mudanças históricas. As instituições reduzem as incertezas do mundo 
social ao produzirem uma estrutura normativa para guiar a interação 
humana como um todo, assim, por meio de um sistema de restrição, as 
instituições podem controlar o que as pessoas podem ou não fazer. Em 
analogia ao jogo, trata-se das regras que regem a competição, podem 
se referir às regras formais escritas, ou mesmo os códigos de conduta 
internalizados que complementam as normas formais, porém, uma 
parte essencial para o funcionamento das instituições depende dos 
custos individuais da violação das regras e a da severidade da punição 
(NORTH, 2011).

As instituições provocam mudanças de comportamento em longo 
prazo, por isso, são indispensáveis no entendimento das transforma-
ções sociais e econômicas no decorrer do tempo. Embora a analogia do 
jogo seja importante para tratar o conceito, as regras formais e normas 
informais dominam todas as situações do cotidiano. A democracia, 
como um exemplo de instituição política, demonstra como deve de-
correr a competição política local, da mesma forma que a burocracia 
também é uma instituição que define como os procedimentos devem 
acontecer num ambiente administrativo. 

No que tange à economia, o mercado seria um exemplo clássico de 
instituição econômica, pois, ele modela o comportamento dos indiví-
duos quando decidem comprar ou vender algo. As regras do mercado 
passam a fazer parte do cotidiano das pessoas que por vezes, as ações 
se dão de forma automática. O racismo, como uma instituição social, 
acaba por definir como o ser humano interpreta o comportamento 
do outro, por isso, da mesma forma que as instituições formais agem 
sobre a pessoa e sobre as organizações, as instituições informais pos-
suem um papel muito significativo no processo de interação humana 
também, a título de exemplo, a liberdade, como outra instituição social, 
estabelece o que deve ser considerado um comportamento livre pela 
comunidade. A liberdade de expressão reforça a oportunidade de dizer 
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o que o indivíduo pensa e acredita, contudo, essa instituição pode não 
estar presente em outros lugares, logo, as atitudes serão diferentes, 
basicamente, pela presença ou ausência da instituição.

O principal papel das instituições é reduzir as incertezas no pro-
cesso de interação, pois, os atores sociais, políticos ou econômicos, 
frequentemente, agem com informações incompletas sobre os outros 
atores, por isso, é comum dizer que existe um custo de transação3 em 
qualquer situação da interação humana, primeiramente, porque um 
indivíduo não sabe exatamente como o outro poderá agir, isso no 
mercado econômico ou político exigiria dos atores a busca por infor-
mações sobre o outro e, mesmo assim, não teria total certeza sobre 
as futuras ações durante a negociação ou simples interação. Porém, 
sendo estabelecidas regras de comportamento ou uma redução do 
campo de escolhas dos indivíduos, torna-se possível diminuir esses 
custos de transação com a atuação de instituições por definirem em 
parte como devem atuar (NORTH, 2011).

A conversão dos procedimentos de transação comercial para os 
fatos sociais produziu grandes transformações na maneira de ver as 
relações humanas. No contexto político, o conceito de custo de transa-
ção adquiriu papel central nas reflexões sobre o processo interacional 
entre os atores e os dilemas da ação coletiva, tanto por demonstrar os 
custos da incerteza e da assimetria de informação, assim como, desta-
car o papel das instituições ao impor padrões de comportamento que 
reduzam a imprevisibilidade das ações individuais.

 Nesse viés de abordagem, o que as instituições fazem é estabilizar 
as expectativas das pessoas em relação ao comportamento dos outros 
atores sociais, ao fornecer informações sobre ações prováveis dentro 
de um campo menor de possibilidades (MAHONEY e THELEN, 2010). 
Para as ciências sociais, o reconhecimento do papel das instituições, na 
diminuição dos custos de transação devido à redução das incertezas 

3 Coase (1960) promove uma reflexão sobre os mecanismos da transação de mercado, no que 
se refere às incertezas da negociação e os custos de transação, ou seja, além dos custos de pro-
dução, existem custos para negociar, elaborar contrato e garantir o seu cumprimento. Dessa 
maneira, as firmas surgem para minimizar esses custos de se obter o produto diretamente no 
mercado, o papel da firma é estabelecer as cláusulas do contrato e a certeza das sanções e pu-
nições para aquele indivíduo que descumprir os termos. As regras são estabelecidas pela firma 
por meio da imposição de regulações específicas pelo sistema legal de direitos, definindo o que 
pode ou não ser feito. De acordo com o Novo Institucionalismo, entende-se que as instituições 
poderiam reduzir os custos de transação através das estruturas de restrição e incentivo.
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de comportamento, promove uma nova configuração na compreensão 
do fato social como um todo, pois consegue lançar luz às explicações 
comportamentais dos indivíduos em interação.

As instituições consistem de estruturas de restrição política, eco-
nômica e social que podem caracterizar-se pelo seu caráter informal, 
como em sanções, tabus, costumes e códigos de conduta, ou mesmo, pela 
natureza formal das regras do mundo, tais como as constituições, as leis 
e os direitos de propriedade. Dessa forma, a história cultural reflete, em 
essência, a evolução das instituições ao longo do tempo, dadas as estru-
turas de incentivos para determinados comportamentos, o conjunto de 
escolhas possíveis determinou as alternativas históricas (NORTH, 1991).

Desse modo, uma contextualização mais ampla sobre as instituições 
tem sido oferecida pelo corpo de pensamento do Novo Instituciona-
lismo4, regido por três abordagens analíticas para compreender o 
papel das instituições na sociedade: o institucionalismo histórico, o 
institucionalismo da escolha racional e o institucionalismo sociológico.

Para Hall e Taylor (1996), a contenção de conflitos entre grupos 
rivais por recursos escassos fundamenta a gênese da política, assim, 
o institucionalismo histórico, profundamente influenciado pelas teo-
rias políticas e estruturalistas das décadas de 1960 e 1970, percebe a 
organização institucional como o principal fator de estruturação do 
comportamento coletivo, por meio de procedimentos formais e infor-
mais, rotinas, normas e convenções. Nessa perspectiva, os institucio-
nalistas históricos tendem a aprofundar a relação entre instituições 
e o comportamento individual em termos mais amplos, enfatizando, 
principalmente, as assimetrias de poder dos atores sociais e políticos. 
Além disso, pode-se afirmar que as análises do novo institucionalismo 
acabam por fornecer duas perspectivas para explicar como as institui-
ções afetam o comportamento dos indivíduos, seja pela abordagem do 
cálculo estratégico ou por elementos da cultura. Em síntese, aqueles 
que adotam a abordagem do cálculo acabam por investigar os aspec-
tos do comportamento humano que são instrumentais e baseados em 
princípios individualistas de maximização dos ganhos, portanto, inte-
rações estratégicas norteiam tais análises. Por outro lado, as aborda-

4 Ver Hall e Taylor (1996); Immergut (1998), Thelen (1999), Nascimento (2009) e Peters (2001) 
para uma reflexão mais detalhada sobre as diferentes abordagens analíticas do Novo Institu-
cionalismo. 
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gens culturais entendem que o comportamento humano não consegue 
ser totalmente estratégico, uma vez que os indivíduos se estabelecem 
através de padrões de comportamento coletivo que formam sua visão 
de mundo, filtrando suas interpretações e ações. 

Portanto, os institucionalistas históricos tendem a ser mais ecléticos 
em suas análises, utilizando-se de ambas as abordagens para tentar 
compreender as funções das instituições no decorrer da história, com 
especial destaque as estruturas de poder político e seus efeitos dis-
tribucionais. Segundo Mahoney e Thelen (2010), a questão distintiva 
dessa perspectiva está na dimensão temporal da análise, por meio de 
interpretações sobre como escolhas do passado provocam resultados 
que incidem no presente, assim, as instituições conferem a certos 
grupos sociais um acesso diferente ao processo de decisão, os modelos 
comuns ao institucionalismo histórico refletem a perspectiva do path 
dependence, ou seja, a relevância causal de estágios precedentes a 
partir de uma sequência temporal em que as instituições conduzem 
o processo político e econômico.

Expandindo os elementos explicativos dos enfoques do Novo Insti-
tucionalismo vis-à-vis fatos da história social da humanidade, pode-se 
referir ao institucionalismo sociológico ao destacar o papel mais amplo 
das instituições, direcionando a atenção analítica aos modelos cogniti-
vos, às convenções e normas informais que regulam o comportamento 
humano e que são consequentemente assimiladas pelas organizações, 
por meio de processos mais associados às transmissões de práticas cul-
turais mais amplas, assim, até mesmo as mais burocráticas das práticas 
devem ser explicadas em termos culturais que incluem não somente 
regras formais e normas, mas também sistemas simbólicos, roteiros 
cognitivos e questões morais nos direcionamentos da ação humana. No 
que se refere à abordagem institucional baseada na escolha racional, 
a análise enfatiza os efeitos institucionais indiretos resultantes das 
escolhas estratégicas e egoístas dos atores, cuja maximização da uti-
lidade individual torna-se o elemento motivador para a ação, trata-se 
de uma perspectiva econômica neoclássica de perceber o fato social 
e político, por isso, enfatizam as decisões individuais e os critérios 
de redução de custos transacionais. Dessa forma, o comportamento 
dos indivíduos tende a ser movido, não por forças históricas, mas por 
cálculos estratégicos, visto que com as instituições as interações estão 
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estruturadas por alternativas limitadas que reduzem incertezas sobre 
as ações dos outros indivíduos (HALL e THAYLOR, 1996; NASCIMENTO, 
2009; MAHONEY e THELEN, 2010).

Podem-se sintetizar os encaminhamentos do Novo Institucionalis-
mo, a partir de uma crítica fundamental às abordagens behavioristas 
que aceitam a ideia de que a soma das preferências individuais seria 
suficiente para explicar o comportamento coletivo, sendo assim, para 
os neoinstitucionalistas a ação social não pode ser compreendida pela 
somatória das preferências, mas pela estrutura institucional em que 
o locus decisório se insere. É nesse sentido que se demonstra a neces-
sidade de combinar a agência, ou seja, a capacidade dos indivíduos 
de transformar e alterar a estrutura e a própria estrutura como ele-
mentos explicativos para os fenômenos e resultados sociais, políticos 
e econômicos, em poucas palavras, as instituições moldam a ação, 
por isso, as ciências sociais devem considerar sempre o fato de que 
a ação ocorre a partir de uma matriz institucional contextual, nunca 
num vácuo. O Novo Institucionalismo direciona-se ao princípio de que 
as instituições representam uma força autônoma, cujo peso pode ser 
sentido tanto sobre a ação quanto sobre os resultados. Por conseguinte, 
as posições diferentes presentes nas análises institucionais refletem o 
amplo debate ainda dentro do novo institucionalismo, pois, institucio-
nalistas da escolha racional questionam o arcabouço contextual das 
abordagens diacrônicas do institucionalismo histórico, enquanto, as 
análises baseadas na escolha racional são criticadas por sacrificar os 
detalhes particulares dos eventos históricos na construção de teorias 
de natureza extremamente abstrata (NASCIMENTO, 2009).

Realizadas as explanações basilares para a compreensão das insti-
tuições, a partir das principais correntes de interpretação institucional, 
cabe aqui retomar os pontos marcantes do institucionalismo histórico 
de Douglass North, na concepção de explicações práticas de como 
as instituições podem fornecer estruturas eficientes de incentivo ao 
desempenho econômico. Pois, para o institucionalismo histórico as 
diferenças nos resultados econômicos dos países só podem ser total-
mente compreendidas se suas estruturas institucionais forem tomadas, 
de análise, como produtos de perspectivas comparadas.

A teoria institucional de Douglass North (2011) baseia-se na teo-
ria do comportamento humano combinada com a teoria dos custos 
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de transação. Nesse sentido, os custos de informação são o ponto 
principal para determinar os custos de transação, consistindo-se dos 
atributos de valor do que se está negociando, além dos custos com os 
direitos de proteção dos acordos e termos contratuais necessários para 
a efetivação da transação. Todos esses custos são produtos de fontes 
institucionais sociais, políticas e econômicas, e, portanto, trata-se de 
regras derivadas do interesse humano que compõem o mercado po-
lítico e econômico, em outras palavras, regras políticas conduzem às 
regras econômicas, dessa forma, os princípios de causalidade são recí-
procos e interdependentes, os direitos de propriedade para contratos 
individuais são especificados e reforçados pelos processos de decisão 
política, enquanto as estruturas de interesse econômico influenciarão 
também a estrutura política, como uma via de mão dupla.

Deve-se reforçar o pressuposto de que estudar o papel das institui-
ções no desenvolvimento requer o estudo do seu papel no funciona-
mento do sistema econômico, pois, o modo como o sistema econômico 
funciona está ligado diretamente às instituições que o regem no pro-
cesso de organização, por isso, elas indicam como esse sistema pode 
se desenvolver. Portanto, as instituições econômicas são fundamentais 
para o entendimento das questões que envolvem o desenvolvimento 
econômico, uma vez que “é visando promover a cooperação e reduzir 
os conflitos, de forma a aumentar a coordenação entre as atividades 
econômicas e reduzir o desperdício, que as sociedades elaboram re-
gras – suas instituições” (FIANI, 2011, p. 2).

Dessa maneira, para o estudo aprofundado dos mecanismos de 
funcionamento das instituições e seus efeitos no desempenho da eco-
nomia, não somente o mercado econômico em seu stricto sensu, mas 
também o mercado político adquire centralidade no escopo analítico 
a partir de então, trata-se da natureza dialética dos mercados na pro-
dução de efeitos eficientes na promoção do crescimento econômico 
e do bem-estar. Por isso, a teoria do custo de transação e a teoria do 
comportamento passam a fazer parte também dos aspectos políticos 
do desenvolvimento. A gestão do conflito e a redução das incertezas 
transacionais promovem cenários sociais nos quais as instituições 
buscam produzir ordem e previsibilidade nas interações humanas 
e comerciais para que as atividades econômicas possam surgir e se 
fortalecer nos mais variados espaços do planeta. Por esse fato, as 
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instituições produzem informações mais seguras sobre o ambiente 
econômico da localidade, reduzindo, assim, os custos primários de 
transação, etapa fundamental para expansão dos mercados. 

As instituições tendem a promover a cooperação econômica en-
tre os atores de uma sociedade, se este for seu objetivo, e reduzem 
os conflitos de interesses que ameaçam as transações econômicas, 
contribuindo para que os fatores de produção, ou seja, os recursos 
econômicos, como mão de obra, capital e recursos naturais, possam 
ser combinados para produzir desenvolvimento (FIANI, 2011). O fun-
cionamento do mercado econômico exige dos atores, determinado 
nível de organização social e política para que se possa construir um 
ambiente seguro para as transações comerciais, combinando os ele-
mentos fundamentais do mercado, o capital humano e o financeiro 
para viabilizar os processos de produção.

Sabe-se que para compreender os processos de mudança econô-
mica ao longo da história do mundo, é relevante pontuar fatos con-
junturais que delimitaram a quantidade e a qualidade dos seres hu-
manos, as transformações no elemento cognitivo, resultado direto das 
experiências de aprendizagem que permitiram a produção de estoque 
de conhecimento, principalmente, aplicado no controle do ambiente 
natural e enormemente os arranjos institucionais5 que definiram as 
estruturas de incentivo da sociedade (NORTH, 2005).

A interpretação econômica da história das grandes nações de-
senvolvidas do planeta deve estar pautada nesses princípios funda-
mentais descritos por Douglass North, haja vista que as diferenças 
históricas de desempenho econômico entre esses países estiveram 
sempre relacionadas à condição humana preponderante nesses es-
paços, aos aspectos estáveis de demografia, à capacidade tecnológica 
e concentração de conhecimento desenvolvida por essas sociedades. 
Entretanto, a análise institucional proclama a importância de se ob-
servar, majoritariamente, os arranjos institucionais que permitiram o 

5 Para Fiani (2011, p. 4) uma distinção importante entre arranjo institucional [institutional fra-
mework] e ambiente institucional [institutional environment] torna-se relevante para as discussões 
conceituais. Assim, o ambiente institucional refere-se ao conjunto de regras de natureza políti-
ca, social e legal, fundamentais para os processos de produção, podendo-se mencionar o regime 
político e jurídico, enquanto, o arranjo institucional seria restrito a um arranjo específico entre 
as unidades econômicas, delimitando a forma pela qual essas unidades podem interagir (coo-
perar ou competir), como as regras de mercado de capitais, por exemplo. 
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surgimento desses cenários sociais, pois, excetuando talvez as questões 
demográficas que foram alteradas, drasticamente, em momentos espe-
cíficos da história, todos os outros pontos estiveram condicionados às 
estruturas de incentivos criadas pelos centros de poder econômico e 
de decisão política. O surgimento de ambientes propícios à produção 
e expansão de conhecimento, além do desenvolvimento de tecnolo-
gias, foi produto resultante de uma sequência temporal de incentivos 
estruturais para isso.

Em consonância a este ponto crucial que tange aos ambientes de 
incentivos para o desenvolvimento, faz-se necessário acrescentar 
que as estruturas que os seres humanos criam para tentar organizar 
o espaço político e o econômico são elementos determinantes para o 
desempenho eficiente da economia, elas fornecem incentivos, os quais 
acabam por moldar as escolhas que os indivíduos fazem. Dessa forma, 
as estruturas políticas e econômicas, cujos arranjos institucionais for-
necidos à sociedade, ordenam o quadro de escolhas e oportunidades 
para o aproveitamento desses incentivos. E, pode-se acrescentar ainda, 
que as estruturas institucionais refletem o estoque de crenças de uma 
sociedade, por meio de normas e convenções informais são produzidas 
instituições formais, para ordenar a realidade objetiva. Percebe-se, 
portanto, que existe uma íntima relação entre os sistemas de crenças 
e os arranjos institucionais produzidos (NORTH, 2005). 

Para Abramovay (2001, p. 166), destacar o papel crucial da organi-
zação econômica é fundamental para o crescimento, pois, a dinâmica 
eficiente da economia implica a formação de ambientes institucionais 
propícios para o sucesso do mercado, por meio de arranjos voltados ao 
desenvolvimento e através da consolidação de direitos de propriedades 
estáveis que possam criar incentivos para fomentar o esforço econô-
mico individual. Portanto, as atividades de inovação, expansão de 
mercados, o sistema educacional amplo e o acúmulo de capital devem 
ser compreendidos como a expressão do crescimento econômico, mas 
não a sua causa. Em suma, o processo de desenvolvimento é resultado 
da forma como as ações humanas são coordenadas na sociedade, por 
meio de suas instituições.

Dada essa profundidade da argumentação institucional, como 
fator chave do crescimento econômico, o institucionalismo histórico 
de Douglass North tem adquirido uma capacidade explicativa conside-
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rável para responder as incompreensões relacionadas às assimetrias 
de desempenho entre as nações. Assim, elementos resultantes do de-
senvolvimento econômico que eram antes tomados pelas teorias do 
desenvolvimento como causas do crescimento, passam a ser produtos 
de ambientes e arranjos institucionais eficientes, ou seja, organizados 
para a produção de crescimento. 

Como estruturas de incentivos, as instituições determinam a direção 
da mudança econômica, à medida que sua estrutura evolui, podendo 
provocar o crescimento ou a estagnação econômica, elas definem os 
ganhos que podem ser obtidos de acordo com as decisões econômicas 
tomadas pelos centros de poder (FIANI, 2011). Pois, nem todos os arran-
jos institucionais podem estar voltados ao crescimento, como estruturas 
sociais, são produtos de decisões interessadas de agentes políticos e 
econômicos com poder de deliberação institucional. Dessa forma, se-
gundo as interpretações institucionais, os exemplos de desempenhos 
contínuos de estagnação em nações subdesenvolvidas podem ser re-
flexos de arranjos institucionais, funcionando em benefício de atores 
específicos do mercado que obtêm ganhos com os quadros de crise. 

As instituições econômicas, especificamente, possuem a capaci-
dade de alocar recursos para usos eficientes, além de influenciar os 
investimentos em capital físico e humano, assim como em tecnologia 
e aumento de produção. Por meio da distribuição de recursos, as 
instituições econômicas definem quem deve ter acesso ao capital 
produzido pelo mercado econômico, e, como são endógenas, são 
determinadas por escolhas coletivas da sociedade, ou, pelo menos, 
de parte da sociedade. Trata-se, portanto, de resultados decisórios de 
conflitos de interesses particulares de determinados grupos ou elites 
com poder político para influenciar nas mudanças institucionais, em 
resumo, o poder político produz instituições econômicas que podem 
ser eficientes para o crescimento, ou podem beneficiar apenas parce-
las específicas da população, ao produzir monopólios ou oligopólios 
(ACEMOGLU et al, 2005).

Nessa perspectiva, torna-se importante compreender que muitos 
elementos, normalmente, tomados como causas do crescimento, são em 
realidade produtos resultantes de instituições eficientes na produção 
de crescimento econômico. O locus decisório da localidade determina 
as escolhas econômicas que devem reger suas atividades de mercado 
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e de produção. Dessa forma, depois de estabelecidas as instituições 
econômicas, ou seja, as estruturas de incentivos para organizar todo 
o processo interacional entre os indivíduos e organizações6, o cresci-
mento econômico deve surgir ao longo do tempo suficiente para que 
o arranjo institucional produza resultados eficientes, evidentemente, 
com a estabilidade do ambiente.

Na produção de estruturas de incentivo, as instituições econômicas 
são as principais causas de diferenças no desempenho econômico das 
nações, uma vez que a forma que os indivíduos decidem organizar a 
sociedade determina se devem ou não prosperar, alguns ambientes 
institucionais encorajam as pessoas a inovar, correr riscos, economi-
zar, aprender e se educar, resolver problemas de ação coletiva e prover 
bens públicos, enquanto outros não. Além disso, a própria estrutura 
de mercado é endógena, portanto, determinada por atores internos 
da sociedade responsáveis pelas instituições ligadas às regras de di-
reito de propriedade, porque os indivíduos tendo direitos seguros de 
propriedade e igualdade de oportunidades, existirão incentivos para 
os mercados prosperarem cada vez mais (ACEMOGLU et al, 2005).

Como as instituições determinam os comportamentos desejáveis 
para o processo de transação econômica, o arranjo institucional efi-
ciente para o crescimento integra condições ideais que fomentam o 
aumento das atividades econômicas. Nas palavras de North (2005, p. 
158), “o modelo econômico ideal compreende um conjunto de insti-
tuições econômicas que fornece incentivos para os indivíduos e orga-
nizações para se engajarem na atividade produtiva”. A seguir, tem-se 
um quadro conceitual do que Douglass North considera importante 
na promoção do crescimento econômico: 

6 Douglass North (2011, p. 5) propõe uma distinção conceitual entre Instituições e Organizações. 
As instituições referem-se às regras que modelam as estruturas de incentivo ou de restrição 
para determinados comportamentos. Enquanto que as organizações são os grupos de indivídu-
os ligados por propósitos comuns para atingir objetivos específicos, incluem-se corpos políticos 
(partidos políticos, senado, conselhos municipais, agências regulatórias), corpos econômicos 
(firmas, sindicatos comerciais, cooperativas, bancos), corpos sociais (escolas, universidades, 
grupos de serviço, associações). 
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Quadro 1 - Modelo econômico ideal

1. Uma matriz institucional que produza um conjunto de orga-
nizações e estabeleça um conjunto de direitos e privilégios; 

2. Uma estrutura estável de relações de trocas, tanto no mercado 
político quanto econômico;

3. Uma estrutura subjacente que se comprometa, de forma crível, 
o estado a um conjunto de regras políticas e coercivas que 
protejam as organizações e as relações de troca; 

4. Conformidade como um resultado da mistura de internaliza-
ção das normas e aplicação coerciva7.

Fonte: North (2005, p. 158).

 Trata-se de um modelo econômico ideal construído a partir de 
interpretações institucionais das economias desenvolvidas do mun-
do, refere-se a um quadro comum de condições presentes entre essas 
nações.

Essa formulação geral reflete, na verdade, um conjunto de detalhes 
necessários para o fortalecimento de um ambiente institucional efi-
ciente e, consequentemente, arranjos que permitam a intensificação 
das atividades econômicas locais e de transações globalizadas, assim, 
com os custos de transação definidos, deve-se criar um sistema de 
direitos de propriedade que promova custos baixos na produção e 
trocas de bens e serviços. Além disso, a criação de condições gerais 
para o mercado se dá via a conscientização de que para o crescimento 
econômico são necessários arranjos institucionais que produzam re-
sultados eficientes no decorrer do tempo, e sendo modificados quando 
não mais funcionam adequadamente (NORTH, 2005).

O institucionalismo histórico, concebido por Douglass North, tem 
fornecido argumentos coesos e pertinentes para resolver problemas 
recorrentes em análises explicativas sobre as causas das diferenças 
de desempenhos econômicos entre os países, uma vez que a aborda-
gem institucional atua diretamente no estabelecimento das bases das 
relações humanas e consequentemente nos seus efeitos na sociedade. 
Desse modo, as explanações histórico-institucionais são capazes de 

7 North (2005) utiliza as expressões “enforcement” e “coersive enforcement” no texto original.
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apontar porque tais condições de desenvolvimento foram possíveis 
surgir, ao relatar não mais o que um país tinha em comparação aos 
outros, mas o porquê tinha. Trata-se de um corpo teórico ainda emer-
gente na economia e na ciência política contemporânea, pois, surge 
de referências multivariadas de interpretação econômica e, por isso, 
fortalece-se ainda em discussões clássicas das teorias sociais aplicadas.

A compreensão dos processos de mudança econômica baseia-se em 
pressupostos teóricos que destacam o impacto de estruturas institu-
cionais no desempenho econômico de um país, reforçando-se, assim, o 
papel das regras formais e das normatizações informais presentes no 
ambiente. A ampliação das atividades econômicas em muitos países 
tem sido decorrente de reconfigurações pontuais em seus arranjos 
institucionais, podendo promover, constantemente, estruturas de 
incentivos estáveis e críveis para a sociedade. Contudo, os indivíduos 
precisam interpretar esses ambientes institucionais para que possam 
perceber as condições seguras para investimentos exponenciais no 
mercado econômico. 

Ocorre que existem inúmeros outros fatores imprescindíveis 
para a consolidação do bom desempenho econômico dos países, 
por isso, outras reflexões são necessárias para a concepção analítica 
mais abrangente sobre o papel das instituições na economia, e, para 
isso, deve-se dar espaço ainda à participação dos agentes políticos e 
econômicos, em contato com os constructos sociais, provenientes das 
formações culturais. 

2.5 Percepções culturais da realidade: instituições,  
agência e poder

As reflexões propostas por teóricos do institucionalismo histórico 
refletem uma abordagem profunda nos meandros das relações hu-
manas e seus desdobramentos no mundo econômico e político, visto 
que o caráter funcional das instituições, na redução das incertezas e 
na organização social, produz um cenário relativamente normativo, 
ao expor a existência de instituições mais eficientes que outras na 
produção de crescimento econômico. Embora o enfoque institucional 
sobre os processos de mudança econômica traga luz a vários pontos 
crucias desse fenômeno, ainda restam questionamentos pragmáticos 

43 



no que diz respeito ao surgimento de instituições ineficientes nas 
nações subdesenvolvidas. Se existem instituições, comprovadamente, 
mais eficazes na ampliação de recursos econômicos, por que inúmeros 
países permanecem demonstrando resultados insatisfatórios em suas 
economias e em seus níveis de desenvolvimento social?

Para responder a essa questão, deve-se promover releituras ana-
líticas que investiguem outros pontos externos aos arranjos institu-
cionais. As relações contextuais podem informar traços importantes, 
cujos arranjos produzem ambientes múltiplos, nos quais as escolhas 
políticas e econômicas feitas refletem um plano subjacente à superficia-
lidade das decisões humanas, o que exige um pouco mais de empenho 
interpretativo. Em outras palavras, a história cultural das sociedades 
é resultado de um complexo processo de escolhas coletivas sobre a 
direção e sobre os trajetos sociais a serem tomados por essas comuni-
dades, assim, a abordagem institucional se reconfigura continuamente 
a fim de fornecer mais respostas ao paradoxo do desenvolvimento.

Por tratar-se de um enfoque recente nas teorias sobre o desenvol-
vimento, o institucionalismo histórico direciona sua atenção também 
a elementos culturais e estruturas de poder que influenciam o estabe-
lecimento de ambientes e arranjos institucionais das mais diferentes 
maneiras. Neste sentido, os processos de interpretação individual da 
realidade objetiva configuram-se como um fator fundamental para a 
compreensão das razões que motivam a tomada de decisão dos seres 
humanos, ainda que as instituições funcionassem também na redução 
do campo de opções, a imprevisibilidade do comportamento humano 
reforça a necessidade de se observar outros pontos na construção de 
instituições sociais.

Esse argumento, não somente propõe a interpretação de novos 
itens subjetivos da sociedade, como reforça outros pontos negligencia-
dos pelas teorias econômicas e políticas. Por isso, Douglass North, em 
Understanding the process of economic change (2005), produz novas 
colaborações à abordagem institucional ao lançar mão de conside-
rações inéditas em sua obra. Pode-se afirmar que nesse livro, North 
revisa alguns dos principais argumentos presentes em sua produção 
de maior importância à teoria institucional, Institutions, institutional 
change and economic performance (2011), mas oferece um material 
explicativo também sobre os efeitos de mudança social.
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Para North (2005) não se pode tentar entender os fenômenos de 
transformação econômica, política e social, de maneira isolada, e 
desconsiderando as mudanças também nas formas de pensar do ser 
humano e interpretar o ambiente. A evolução humana foi guiada pelas 
percepções dos atores sociais, logo, todas as escolhas e decisões toma-
das foram sínteses dessas percepções, sendo assim, as mudanças eco-
nômicas também foram modeladas por elas. Por esse motivo, os seres 
humanos passaram a compreender o ambiente através de construções 
mentais, derivadas das experiências históricas e atuais, portanto, a 
aprendizagem humana converte-se em experiências cumulativas de 
gerações passadas, logo, esse processo de aprendizagem cumulativa 
de uma sociedade envolve língua, memória, símbolos, crenças e mitos, 
ou seja, a cultura de uma sociedade. 

Parte da evolução humana é resultante da evolução também cultu-
ral, por exemplo, o desenvolvimento de instituições que favoreceram 
a cooperação entre indivíduos e grupos a fim de conseguir controlar 
o ambiente, e o foco central da abordagem institucional deve partir 
da compreensão do esforço humano em poder controlar o espaço 
social. Essa evolução baseia-se também no sistema de crença, pois, 
reflete uma mistura de restrições formais e informais desenvolvidas 
coletivamente e que definiram os padrões de interação humana, além 
disso, a estrutura de restrições impostas na organização social define 
como se dá o jogo (NORTH, 2005). 

Nessa releitura do papel das instituições nas mudanças econômi-
cas, North não somente reforça a importância das regras formais, mas 
também reconhece o papel dos mecanismos informais de se impor 
restrições aos indivíduos. Numa outra analogia despretensiosa a uma 
partida de jogo, sabe-se que as instituições seriam as regras organiza-
cionais do jogo, porém, numa situação em que campanhas de fairplay 
por disputas menos violentas em campo, e movimentos contra o ra-
cismo dentro dos estádios refletem na forma como a partida é jogada, 
tem-se, portanto, uma expansão do papel das instituições informais 
no controle do comportamento humano. 

Douglass North reconhece que todas as estruturas de incentivos e 
restrição se baseiam em regras formais, mas também estão estrutura-
dos a partir de um conjunto de crenças do qual o indivíduo compactua 
cotidianamente. 
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A ‘realidade’ do sistema político e econômico nun-
ca é conhecida por ninguém, mas os seres humanos 
constroem crenças elaboradas sobre a natureza 
daquela ‘realidade’ – crenças são tanto um modelo 
positivo de como o sistema funciona e um mode-
lo normativo de como deveria funcionar (NORTH, 
2005, p.2).

Como todos os indivíduos tomam decisões a partir de situações de 
informações incompletas, até por limitações cognitivas de apreender 
todos os inputs sociais, o indivíduo constrói a realidade tomando o 
sistema de crenças como representação de sua perspectiva. Dessa 
maneira, definimos que “as crenças dominantes – aquelas dos em-
preendedores políticos e econômicos em posição de fazer políticas 
públicas – com o tempo resultam na acumulação de uma estrutura 
elaborada de instituições que determinam o desempenho político e 
econômico”, afirma North.

Portanto, refletir sobre as instituições formais exige o reconhe-
cimento do papel que o sistema de crenças, compartilhado pelo 
indivíduo, também exerce sobre as regras formais do jogo. Como as 
instituições informais são as regras consolidadas pelo convívio social, 
respeitadas pelos indivíduos por causa da cristalização de hábitos ou 
pela pressão social sobre os membros, o arranjo institucional formal 
depende dessa aceitação coletiva para se efetivar (FIANI, 2011, p. 5). 
As limitações cognitivas para obter informações sobre o ambiente 
fazem com que os indivíduos se apoiem sobre constructos sociais 
compartilhados pela comunidade para guiar as ações e as decisões 
tomadas no mercado político e econômico. Desse modo, as percepções 
do indivíduo, diante das informações que sustentam a realidade, são, 
de certa maneira, esboços das ações concretas desses atores quando 
estiverem em situação de decisão sobre políticas.

Quadro 2 - Esquema sobre as percepções da realidade

Realidade Percebida  Crenças  Instituições  Realidade Percebida Alterada

Fonte: North (2005, p. 4).
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O esquema expresso no quadro 1.2 descreve a base das grandes 
decisões econômicas do mundo, a adoção de políticas socialistas, 
neoliberais ou de welfare state refletem parte desse processo de in-
terpretação da realidade e a produção de medidas macroeconômicas 
de atendimento às necessidades nacionais. 

O institucionalismo histórico, em consonância com muitos sociólo-
gos, aceita o fato de que as instituições não são simplesmente regras, 
mas constituem-se de um aparato mais complexo acompanhado de 
símbolos, rituais, crenças. Assim, o destino de uma instituição pode 
estar condicionado à significância atribuída a esse sistema social, que, 
por sua vez, relaciona-se aos processos de mudança cultural (HALL, 
2010, p. 217). Pois, os valores sociais desempenham uma centralidade 
na avaliação de várias formas de organização social, podendo-se citar 
os mecanismos de mercado, a política democrática, o sistema jurídico 
e político como um todo, além da própria provisão de bens públicos 
básicos (SEN, 2010). Por isso, o papel das ideologias8 – conjunto de 
ideias e percepções – na efetivação de políticas públicas possui um 
grande valor explicativo, para adoção de perspectivas subjetivas de 
compreensão da realidade, materializadas em ações públicas de na-
tureza política e econômica. 

De acordo com North (2005 p. 6), “as restrições institucionais acu-
mulam ao longo do tempo e a cultura de uma sociedade é a estrutura 
cumulativa das regras e das normas (e crenças) que herdamos do 
passado para modelar nosso presente e influenciar o nosso futuro”. 
Assim, as questões ligadas à agência9 referem-se ao processo de como 
as instituições são modificadas pelos indivíduos (os agentes), a partir 
de percepções sobre o estado do mundo, evidentemente, existem nes-
se processo, situações de interação e negociação entre os agentes na 
busca de produzir cenários mais propícios aos seus interesses e suas 
intenções coletivas.

8 “Por ideologia eu me refiro às percepções subjetivas (modelos, teorias) que todas as pessoas 
possuem para explicar o mundo a sua volta. Seja no nível micro das relações individuais ou 
no nível macro de ideologias organizadas provedoras de explicações integradas do passado e 
do presente, tais como o comunismo e as religiões, as teorias que os indivíduos constroem são 
coloridas por visões normativas de como o mundo deveria ser organizado” (NORTH, 2011, p. 23 
grifos do autor). 

9 Para Mahoney e Snyder (1999), “agência” refere-se à capacidade que os indivíduos possuem de 
modificar a estrutura (institucional).
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A essência da compreensão do papel das instituições no cresci-
mento econômico passa pela natureza endógena das estruturas de 
incentivo e restrição, daí a necessidade de discutir os processos de 
tomada de decisão e escolhas na composição de mudanças e incre-
mentos institucionais. Porém, as instituições econômicas dependem 
da distribuição de poder político na sociedade, e, por isso, a teoria 
das instituições deve tratar as configurações do poder econômico e 
político a fim de investigar as causas e razões históricas dos percursos 
ineficientes transcorridos pelas várias nações subdesenvolvidas e em 
desenvolvimento do mundo contemporâneo. 

 De acordo com a perspectiva teórica de conflito social10, para ex-
plicar as questões de controle de poder, discutidas por Acemoglu et al 
(2005, p. 427), “instituições econômicas (e políticas) não são sempre 
escolhidas por toda a sociedade (e não para o benefício de toda a so-
ciedade), mas por grupos que controlam o poder político no período 
(talvez como resultado de conflito com outros grupos)”. Assim, esses 
grupos tendem a escolher instituições econômicas que maximizem 
seus próprios ganhos, podendo criar cenários de estagnação, cujos 
desdobramentos sejam positivos para grupos econômicos específicos, 
logo, isso não significa que deixem de produzir renda ou riquezas, 
além disso, como as instituições políticas são responsáveis pela or-
ganização da competição política, por vezes, a alocação de poder é 
resultado direto desses conflitos sociais e de interesses. Para a abor-
dagem institucionalista, as instituições tendem a ser eficientes para o 
crescimento econômico, contudo, nos casos em que isso não acontece, 
o teórico institucionalista volta-se para o arranjo institucional para 
compreender os motivos da ineficiência.

A eficiência das instituições econômicas, como por exemplo, os 
direitos de propriedade, pode ser rompida por elites políticas, estando 
no controle do poder, podem vir a não se comprometer em respeitar 
os direitos dos outros indivíduos. Esse é um exemplo de como as insti-
tuições econômicas ineficientes podem surgir, devido ao monopólio do 
poder político, esses indivíduos não conseguem garantir ao mercado 
que em momentos futuros não vão se utilizar do poder político em 

10 De acordo com Acemoglu et al (2005, p. 428), o aspecto que distingue a visão de conflito social da 
visão de instituições eficientes é que a primeira não assume que as instituições sejam sempre 
eficientes. 
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benefício próprio, essa condição se traduz, institucionalmente, através 
de instituições econômicas que não fornecem direitos de propriedades 
seguros às pessoas que não estão nas esferas de poder. Nessa perspec-
tiva, os efeitos são evidentes, pois, sem as garantias claras de proteção, 
os investimentos produtivos não acontecem e as oportunidades de 
alcançar crescimento econômico se esvaem (ACEMOGLU et al., 2005).

Em ambientes de incerteza sobre as condições futuras do quadro 
político ou dos mercados, as atividades econômicas, automaticamente, 
se retraem, pois, os custos de transação aumentam enormemente, in-
viabilizando maiores investimentos no setor produtivo ou comercial. 
Os problemas decorrentes de monopólios políticos não se restringem 
a sistemas autoritários, como a princípio possa parecer, mesmo em 
nações democráticas instáveis, cujas relações econômicas se sustentam 
por vias clientelistas, com base em favorecimentos a grupos especí-
ficos, a dinâmica econômica tende a se enfraquecer com o tempo, se 
mantidas as mesmas condições, por mais que as relações de mercado 
funcionem por princípios diferentes do mundo político, a instabilidade 
e as incertezas provocadas por instituições ineficientes podem fazer 
as atividades econômicas desaparecerem, como nos casos de governos 
soviéticos.

O dilema da ineficiência institucional pode conectar-se a outros 
cenários também, porque não se pode conceber qualquer governo 
como parte desinteressada na economia, uma vez que pela própria 
natureza política, o governo possui consideráveis incentivos para agir 
de maneira oportuna para tentar maximizar seus próprios ganhos no 
mercado político e econômico, como detentor do poder de decisão, 
muitas vezes, a cartelização das atividades econômicas pode surgir de 
forma consciente para favorecer partes influentes, ou, pior, governos 
podem sustentar sistemas institucionais cleptocráticos que aos pou-
cos afastam investimentos e aumentam as incertezas econômicas do 
mercado (NORTH, 2005). Em ambientes institucionais eficientes, o 
estado pode desempenhar um papel indispensável para o mercado ao 
fornecer estruturas de incentivos constantes às atividades econômicas, 
por meio de sistemas regulatórios, planos adequados de investimento 
e políticas de subsídios aos setores produtivos, como a indústria.

Segundo Acemoglu et al. (2005, p. 432), “outra fonte de instituições 
econômicas ineficientes surge do desejo de elites políticas protegerem 
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seu poder político. Poder político é a fonte de renda, ganhos e privilé-
gios da elite” , e, quando esse poder político corre o risco de erodir, os 
agentes públicos se reorganizam na criação de barreiras protecionistas 
que viabilizam a manutenção dos benefícios, ainda que isso possa 
reduzir a dinâmica econômica no decorrer do tempo, o sistema de 
incentivos pode ser alterado. 

De maneira exemplificativa, imagina-se a situação em que um 
conjunto de mudança nas instituições econômicas poderá contribuir 
para o crescimento econômico, mas, se isso acontecer, outros grupos 
sociais podem também se enriquecer com a prosperidade econômica 
geral e poderia adquirir status para contestar o poder político no fu-
turo. Embora, o desenvolvimento possa produzir outcomes positivos 
para toda a população, principalmente para as elites que controlam 
o poder político, o enriquecimento de inimigos pode fornecer um ce-
nário de incertezas sobre o futuro, o que no mercado político significa 
maiores custos de informação sobre os atores e aumento dos custos de 
transação ex post, assim, evitando ameaças potenciais sobre seu poder 
político, as elites podem evitar mudanças em instituições econômicas 
que estimulariam o crescimento (ACEMOGLU et al, 2005).

Essa ameaça constante, de mudanças institucionais criando situ-
ações imprevistas pelos agentes, produz situações em que a manu-
tenção do status quo torna-se sempre a melhor escolha para as elites 
detentoras do poder político. Parece um paradoxo enorme não desejar 
o desenvolvimento econômico, porém, para muitos atores, o medo de 
tornarem-se perdedores políticos (political losers) em momentos futu-
ros, pode neutralizar qualquer tentativa de estímulo ao crescimento. 
Celso Furtado (1985; 1968) já havia anunciado esse cenário, quando 
interpretava as dificuldades de promover políticas para o desenvolvi-
mento no contexto brasileiro de seu tempo, empoderar grupos sociais 
de todo o país poderia romper com o status quo das elites econômicas 
e políticas tradicionais do país. Ainda que não estivesse abordando em 
suas obras o papel das instituições no desenvolvimento econômico, 
discutiu muito sobre os efeitos das intencionalidades nas ações polí-
ticas brasileiras, em outras palavras, a proteção dos poderes políticos 
a todo preço configurava-se a escolha mais racional até então.
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Para Furtado (1968, p. 85), 

As decisões de maior importância, do ponto de vis-
ta da teoria do desenvolvimento, conforme já vi-
mos, são tomadas por agentes que supõem dispor 
de mais informações do que as produzidas pelos 
mercados e, se creem em condições de poder mo-
dificar o curso dos acontecimentos prefigurados 
pelos mercados. 

Nessa perspectiva, os agentes políticos possuem o poder de atu-
ar sobre a dinâmica do mercado e produzir resultados específicos, 
excetuando-se, claro, as situações de externalidades econômicas, em 
grande parte dos momentos, a questão da agência torna-se prioridade 
para os atores políticos em comunhão de intencionalidades com os 
atores econômicos11. 

O fenômeno econômico baseia-se no processo de tomada de 
decisão política por agentes, dotados de funções sociais específicas, 
que estabelece o funcionamento institucional de vários arranjos 
(FURTADO, 1968). Nesse sentido, as atividades econômicas podem 
ser condicionadas por instituições econômicas verticais, produtos de 
interesses particularistas, que visem a produzir ganhos (rents) para 
grupos específicos da população. A história econômica mundial tem 
presenciado inúmeros exemplos de países, cujas atividades econômicas 
permanecem relativamente estagnadas por décadas, ainda que certos 
setores obtenham recursos suficientes para produzir riquezas e renda 
para parte da população, trata-se de cenários de subdesenvolvimento 
em que mudanças econômicas intensas poderiam provocar transfor-
mações sociais e políticas.

Na experiência econômica brasileira, a ameaça de elites políticas 
tradicionais tornarem-se perdedoras políticos em provisões futuras 
tem contribuído para a manutenção de condições desfavoráveis para 
o desenvolvimento em várias regiões do país, uma situação sustentada 
por discursos de escassez de recursos naturais, renda e baixa atrati-

11 Para Furtado (1985, p. 28) “o oligopólio [...] permite que um pequeno grupo de grandes firmas 
crie barreiras à entrada de outras em um setor de atividade econômica e administrem conjun-
tamente os preços de certos produtos, conservando, contudo, autonomia financeira, tecnológi-
ca e administrativa”. 
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vidade econômica que escondem séculos de instituições econômicas 
ineficientes e elites políticas que concentraram também o poder eco-
nômico, ou o inverso, grupos econômicos historicamente poderosos 
que se tornaram as lideranças políticas.

Todas essas referências argumentativas sobre a concentração do 
poder político refletem o princípio da escolha consciente na criação 
de instituições econômicas. Pois, o que determina a eficiência dessas 
instituições, em produzir resultados econômicos positivos, são as 
intencionalidades dos atores políticos em estabelecer um ambiente 
institucional estável e seguro para as atividades econômicas. Nesse 
sentido, as reflexões sobre a concepção da agência humana na orde-
nação da realidade enfatizam como os atores distribuem os recursos 
institucionais por meio de modificações autoconscientes em resposta 
às situações contextuais, por isso, a noção de que a agência direciona 
as estruturas de incentivos de uma sociedade coaduna com as abor-
dagens institucionais, aqui empreendidas, que percebem nos agentes 
políticos e econômicos a capacidade de atuarem sobre as estruturas 
de incentivos (MAHONEY e SNYDER, 1999).

Nessa perspectiva, a capacidade de determinados indivíduos 
acessar o locus decisório das esferas políticas e econômicas permite 
a modificação dos sistemas regulatórios das relações comerciais e as 
estruturas de incentivos ao mercado. Portanto, as análises somente dos 
arranjos institucionais tendem a desconsiderar as relações de poder 
envolvidas na ordenação estrutural e as intencionalidades subjacentes 
dos agentes, o que prejudica a compreensão sobre a complexidade dos 
cenários possíveis no espaço político e econômico de uma sociedade. 

Dessa maneira, torna-se válido ressaltar que o atraso econômico 
de algumas localidades pode ser resultado de arranjos institucionais 
e ambientes ineficientes para o crescimento, onde o sistema político e 
econômico ainda baseia-se em vínculos hierárquicos que afastam as 
novas relações comerciais, portanto, esse quadro de subdesenvolvi-
mento só se pode ser compreendido em profundidade se o for tomado 
como resultado da falta de um ambiente propício para o surgimento de 
agentes e organizações empenhadas em promover o desenvolvimen-
to, via investimentos produtivos e atividades econômicas inovadoras 
(FILHO, 2009).
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Dentro desse quadro argumentativo, ficaram claras as situações 
em que temendo que o crescimento econômico pudesse trazer trans-
formações muito profundas nas estruturas sociais e políticas locais, 
as elites políticas tradicionais decidem pela manutenção do status 
quo econômico, a fim de evitar incertezas sobre disputas futuras pelo 
poder político, assim, fazem escolhas conscientes por instituições 
ineficientes para a promoção do desenvolvimento. Essa circunstância 
reforça a natureza endógena do desenvolvimento econômico, uma 
vez que em todo contexto de estagnação econômica ou desarranjo 
político existem indivíduos produzindo ganhos com a instabilidade 
dos mercados produtivos, comerciais e financeiros, o que pode revelar 
os mecanismos perversos dos arranjos institucionais ao defrontar-se 
com as expressões de poder de grupos específicos que dominam o 
espaço de decisão. 

Logo, baseando-se nessa perspectiva institucional, Acemoglu et al. 
(2005) produzem uma reflexão muito pertinente aos encaminhamentos 
desse texto, ao buscar apontar as origens do poder político. Para os 
autores, as fontes do poder devem ser compreendidas a partir de dois 
pressupostos, o alocação do poder de jure12 pelas instituições políticas e 
o poder de facto obtido pela ascensão e hegemonia de indivíduos ou gru-
pos que compõem uma força de poder paralelo, dessa maneira, o poder  
político real é obtido da composição dos poderes de jure e de facto.

Demonstramos que em qualquer época, o poder 
político é moldado pelas instituições políticas, as 
quais determinam o poder de jure e a distribuição 
herdada de recursos, que afetam o equilíbrio do 
poder de facto. O poder político, então, determina 
instituições econômicas e o desempenho econômi-
co. Ele também influencia a evolução futura do po-
der político e da prosperidade (ACEMOGLU et al., 
2005, p. 449).

Os destaques apontados pelos autores são fundamentais para se 
entender de que modo as instituições políticas conseguem exercer for-

12 As expressões latinas de jure (de direito) e de facto (de fato) foram preferidas a fim de manter as 
ideias mais fiéis ao texto original dos autores. 
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ça sobre as instituições econômicas, e, portanto, sobre o desempenho 
econômico. Em síntese, num sistema democrático regular, as regras 
de competição política estruturam o processo de escolhas eleitorais, 
sendo assim, os políticos eleitos acessam o poder instrumental para 
empreenderem suas plataformas governamentais, adquirem nesse 
momento o poder de jure, posteriormente, conseguindo transitar pe-
los setores políticos e econômicos com flexibilidade, os problemas de 
ação coletiva se reduzem, configurando-se, assim, um espaço eficaz de 
coordenação de preferências e interesses múltiplos que lhe permitem 
dar acesso ao poder de facto. Estabelecendo-se esse trajeto, o agente 
político adquire realmente o poder que lhe concebe legitimidade para 
transacionar com fontes endógenas de poder econômico. Logo, o pro-
cesso de tomada de decisão baseia-se no atendimento dos interesses 
mútuos e na produção de resultados ótimos para todos os envolvidos 
diretamente na questão. 

No que se refere à distribuição herdada de recursos pelas institui-
ções políticas, trata-se, apenas, da organização do jogo político em que 
os procedimentos de negociação e barganha produzem o espaço e a 
liberdade para dar início a produção de novos arranjos institucionais 
mais efetivos para o crescimento econômico, ou mesmo, ações políticas 
de manutenção dos arranjos já existentes, se este for o interesse dos 
agentes políticos e econômicos atuais. A atuação dos atores envolvidos 
nesse processo depende dos interesses daqueles que possuem o poder 
decisório, em consonância com as proposições dos agentes do mercado 
econômico, assim, ao interpretar os fatos contextuais e seguir suas 
concepções do que seja mais adequado para o cenário econômico, as 
instituições econômicas serão moldadas, como síntese dessas relações 
de poder. Para os autores (2005, p. 451) “os indivíduos têm preferências 
sobre instituições econômicas por causa da alocação de recursos que 
estas instituições induzem”, portanto, o mercado político lida com a 
gestão das preferências difusas na sociedade. 
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Quadro 3 - Esboço da Teoria das Instituições

1. Os indivíduos possuem interesses específicos na alocação de 
recursos;

2. Diferentes instituições econômicas beneficiarão diferentes 
grupos;

3. Instituições econômicas são escolhas coletivas apoiadas pelo 
Estado;

4. A distribuição do poder político determina as instituições 
econômicas;

5. Poder de facto pode influenciar nos resultados políticos, in-
dependentemente, das instituições políticas;

6. A distribuição do poder de facto é influenciada, em grande 
escala, pela distribuição de recursos na sociedade;

7. As instituições políticas são cruciais na criação de fontes de 
poder político durável.

Fonte: Acemoglu et al. (2005, p. 451).

Depois de realizado esse apanhado de considerações sobre o 
funcionamento das relações entre instituições políticas e instituições 
econômicas, vale ressaltar algumas reflexões complementares, como 
a afirmação de que uma sociedade se desenvolve economicamente 
dependendo de como a economia é organizada, e que as localidades 
possuem instituições econômicas diferentes, devido à política e as es-
truturas construídas para distribuir o poder político nessas sociedades 
(ACEMOGLU et al., 2005).

A partir desse recorte analítico, ainda seria importante apresentar 
as contribuições complementares que os pesquisadores Daron Acemo-
glu e James Robinson fornecem na obra Por que as nações fracassam? 
(2012) e que esclarecem muitas dúvidas pertinentes às escolhas eco-
nômicas que as sociedades fazem no decorrer da história. 

Além de elucidarem os meandros das instituições políticas e 
econômicas, os autores propõem uma classificação das instituições, 
a partir de duas características fundamentais que seria a natureza 
inclusiva ou extrativista dos arranjos institucionais. De acordo Ace-
moglu e Robinson (2015, p. 58), “os países apresentam diferenças em 
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termos de êxito econômico em virtude de instituições distintas, das 
regras que regem o funcionamento da economia e dos incentivos que 
motivam a população”. Pode-se dizer que elas se diferenciam segundo 
a sua natureza funcional, se as instituições surgem para incluir mais 
indivíduos e organizações nas atividades econômicas e políticas, ou 
se surgem para restringir a entrada de outras pessoas e empresas no 
processo econômico. Nas palavras dos autores, “instituições inclusivas 
[...] são aquelas que possibilitam e estimulam a participação de grande 
massa da população em atividades econômicas que façam o melhor 
uso possível de seus talentos e habilidades”. 

Na abordagem de política comparada, as instituições dos países são 
avaliadas pelos seus aspectos funcionais e substantivos, dessa forma, 
os arranjos institucionais são investigados, criteriosamente, de acordo 
com os resultados que produzem. Sabendo disso, cabe ressaltar que em 
inúmeros exemplos históricos, tanto em colônias de exploração, ou em 
nações subdesenvolvidas do mundo, algumas instituições promoviam 
o monopólio ou o oligopólio, no caso das empresas e dificultavam a 
participação dos indivíduos nas atividades econômicas, além de não 
promover o bem-estar coletivo, mantendo sistemas educacionais e ju-
rídicos fracos ou inexistentes, serviços de saúde centralizados, a fim de 
produzir benefícios escassos e direcionados às parcelas específicas da 
população. Portanto, ao invés de promoverem a ampliação dos serviços 
e dos produtos sociais e econômicos, algumas instituições protecionistas 
surgiram para dificultar a entrada de novos agentes e organizações. 

Pode-se falar em instituições políticas inclusivas e instituições 
econômicas inclusivas, a partir de premissas funcionais. A primeira 
fornece ambientes que promovem a participação da população nos 
espaços legislativos e o pluralismo político, além de evitar ações de 
concentração de poder e práticas autoritárias de usurpação dos car-
gos governamentais, enquanto as instituições econômicas inclusivas 
buscam também ampliar a participação das pessoas e das organiza-
ções no sistema econômico, por meio de incentivos ao investimento, 
ao empreendedorismo, à inovação tecnológica, acesso ao crédito e 
ampliação dos mercados. “Instituições econômicas inclusivas deman-
dam direitos de propriedade assegurados e oportunidades econômi-
cas não só para a elite, mas para uma ampla parcela da sociedade” 
(ACEMOGLU e ROBINSON, 2012, p. 59).
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Em oposição a essas instituições, algumas localidades construíram 
ambientes institucionais extrativistas, voltados à exploração de recur-
sos naturais e humanos, produziam cenários políticos instáveis, cujo 
poder se concentrava nas mãos de poucas lideranças, nesse caso, os 
governos ditatoriais são exemplos claros da produção de estruturas 
extrativistas. No que se referem às instituições econômicas extrativis-
tas, o impedimento ao surgimento de direitos de propriedade, formas 
de coerção à efetivação de contratos comerciais, restrição à produção 
e consumo de bens, todas essas ações foram resultados de instituições 
extrativistas, enquanto o ideal institucional para qualquer sociedade 
seria “o asseguramento dos serviços públicos, leis, direitos de pro-
priedade e da liberdade de firmar contratos e relações de troca que 
dependem do Estado, instituição detentora da capacidade coerciva de 
impor a ordem, impedir roubos e fraudes e fazer valer contratos entre 
partes privadas” (Op. cit., 2012, p. 59).

Em palavras conclusivas, pode-se afirmar que as nações fra-
cassam hoje, por manterem ou adotarem instituições econômicas 
extrativistas que são incapazes de produzir os incentivos necessários 
para que as pessoas participem das atividades econômicas rentáveis, 
podendo acumular capital, investir e inovar, e suas contrapartes po-
líticas só podem dar suporte à medida que enfraqueçam o poder dos 
beneficiários do extrativismo. Em síntese, muitos países tornam-se 
Estados falidos não em virtude de sua geografia ou cultura, como 
tendiam a sustentar inúmeras teorias sobre o desenvolvimento 
econômico, mas em função do legado de instituições extrativistas 
que concentram o poder e a riqueza nas mãos de elites que acessam 
o controle do Estado de forma autoritária, produzindo cenários 
propícios à agitação social, conflitos e guerra civil (ACEMOGLU e 
ROBINSON, 2012).

Os fatores que mantêm muitos países pobres ainda hoje, seguindo 
os princípios da abordagem institucional, encontram-se dependentes 
de heranças institucionais extrativistas que produzem efeitos secu-
lares nas sociedades subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. O 
histórico exploratório produziu valores e crenças de que as formas 
de governar e negociar só poderiam ser extrativistas, mantendo as 
atividades políticas e econômicas disponíveis a grupos herdeiros do 
poder, por isso, as análises institucionais foram capazes de extrair 
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os elementos causais que explicavam a prosperidade econômica a 
partir de concepções externas às perspectivas culturais e geográficas.

Dentro dessa perspectiva, as instituições de distribuição do poder 
político são indispensáveis para a ordenação das estruturas políticas 
das sociedades, dada a incapacidade de alguns países instituírem a 
ordem social e política em seus espaços, as instituições econômicas 
tendem a manter-se também extrativistas, ou seja, a organização do 
mercado econômico deixa de viabilizar desenvolvimento e ganhos 
coletivos e passa a produzir riquezas e renda somente para grupos com 
poder político e econômico. Apesar das instituições serem produtos de 
interpretações e percepções da realidade, a propagação de arranjos 
institucionais eficientes para o crescimento econômico pode colaborar 
com agentes políticos e econômicos de unidades subnacionais, para 
que passem a perceber possibilidades mais inclusivas de pensar suas 
estruturas de incentivo, e, assim, poderão ser capazes de estruturar 
ambientes microeconômicos que produzam efeitos positivos em ce-
nários de menor escala.

Como as reflexões institucionais sobre o desenvolvimento econô-
mico, normalmente, partem de enfoques comparativos entre países, 
portanto, analisando estruturas macroeconômicas de produção 
de incentivos, deixam de dirigir atenção investigativa às unidades 
subnacionais. A presença de instituições inclusivas ou extrativistas 
pode ocorrer de maneira diferente em regiões de um mesmo país, 
visto que os arranjos institucionais produzem efeitos assimétricos 
nas sociedades. Observar essas variações econômicas em localidades 
pertencentes ao mesmo país pode fornecer outras experiências em-
píricas ao pesquisador.

Por esses fatores, as instituições não podem ser concebidas, 
simplesmente, como regras formais de uma sociedade, trata-se de 
estruturas de incentivos para moldar o comportamento humano, nos 
diferentes espaços de interpretação da realidade, logo, são compostas 
também por sistemas informais de restrição, como as normas de con-
duta, os valores culturais e as crenças socialmente compartilhadas. 
Desse modo, ainda que as regras institucionais políticas e econômicas 
nacionais, no sentido macro, como democracia, mercado e estado 
de direito, sejam as mesmas para todo o país, o desempenho dessas 
instituições se materializa de formas muito destoantes no espaço na-
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cional, devido a todos esses fatores composicionais das estruturas de 
incentivos produzidas localmente.

Os diferentes desempenhos econômicos das regiões brasileiras 
tendem a ser justificados pelos seus setores produtivos predominan-
tes e por suas capacidades de beneficiamento de recursos naturais, 
contudo, pouca atenção tem sido dada aos arranjos institucionais 
locais, em outras palavras, quais as estruturas de incentivos presentes 
nessas localidades que permitem ou não a ampliação das atividades 
econômicas. Se as instituições econômicas locais também são resul-
tados de relações de poder de jure e de facto nas arenas políticas, a 
natureza explicativa da análise institucional pode oferecer diagnós-
ticos concretos de problemas na distribuição de poder em unidades 
subnacionais, nessa perspectiva, o quanto os centros locais de poder 
político e econômico têm contribuído na efetivação de instituições in-
clusivas, fomentando a participação de mais indivíduos e organizações 
nas atividades econômicas, essas condições devem refletir parte das 
possibilidades de explicação sobre as condições econômicas da região.

Por isso, dirigir a atenção analítica às unidades subnacionais pode 
revelar a reprodução de comportamentos extrativistas dos agentes 
políticos e econômicos em níveis locais, além de ações centralizadoras 
que mantêm a concentração de poder em mãos específicas de elites 
e grupos econômicos de cada sociedade. Trata-se de características 
fundamentais para o estudo de desempenhos fracos das economias 
regionais, em comparação as localidades com melhores resultados. As-
sim, o desempenho econômico pode ser observado a partir da natureza 
das instituições vigentes nas unidades subnacionais, destacando-se 
pelo caráter inclusivo ou extrativista, em consonância com o trajeto de 
escolhas políticas que condicionam as economias dessas localidades. 
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3. A experiência econômica de Mato Grosso

De maneira geral, pode-se afirmar que a América Latina se destaca 
pela diversidade histórica e experiências políticas variadas que fizeram 
as economias locais converterem-se em ciclos insustentáveis de cresci-
mento, instituições democráticas instáveis e estruturas ineficientes de 
incentivo para o desenvolvimento econômico coletivo, proporcionando 
benefícios apenas a parcelas muito específicas da população. Contudo, 
trata-se de uma região que merece estudos mais frequentes, devido à 
amplitude de possibilidades investigativas, cujos resultados poderiam 
contribuir imensamente para as ciências sociais atuais.

A pluralidade de ambientes que compõem a região reforça a cer-
teza de que há muito a ser pesquisado, principalmente, tratando-se de 
desempenhos econômicos positivos socialmente. Nessa perspectiva, 
em vários municípios do estado de Mato Grosso, a presença de áreas 
com índices altos de desenvolvimento demonstra a necessidade de 
abordagens mais localizadas, a fim de compreender como as estruturas 
de incentivos locais podem promover mudanças econômicas signifi-
cativas, além de permitir explicações mais esclarecedoras sobre como 
os mecanismos institucionais conduzem as localidades a trajetos tão 
diferentes político e economicamente. 

Dessa maneira, vale a pena enfatizar que, embora as instituições 
políticas e econômicas em sentido macro sejam iguais para todo o 
espaço nacional, os ambientes de interação e as instituições informais 
locais se diferenciam consideravelmente, produzindo estruturas de 
incentivos completamente díspares. Por isso, além da abordagem 
institucional comum à ciência política, deve-se dirigir um pouco da 
atenção metodológica aos sistemas histórico-culturais que produzem 
valores e crenças, essenciais para entender as diferenças de desempe-
nho econômico e as condições de distribuição do poder político local.

 Assim, existem no espaço brasileiro ilhas de prosperidade, con-
duzindo essas regiões ao desenvolvimento social e a efetivação das 
instituições políticas, fenômeno este que exige um detalhamento pon-
tual para que se possam descobrir elementos causais e condicionantes 
para tal desempenho, com o objetivo de demonstrar as experiências 
institucionais bem-sucedidas. 
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A essência de se compreender os efeitos que as instituições são 
capazes de provocar em uma sociedade está em aceitar o fato de que 
elas podem incorporar as intencionalidades da mente humana e criar 
estruturas de mercado e políticas, cujo funcionamento não pode ser 
tomado como automático ou natural, trata-se de escolhas humanas 
produzidas a partir de percepções e intenções particulares que po-
dem se alterar diante de mudanças de tecnologia, de informação e de 
capital humano (NORTH, 2005). Desse modo, o papel dos agentes po-
líticos e econômicos tem sido fundamental na produção de ambientes 
institucionais eficientes, cujas estruturas de incentivo têm promovido 
transformações substanciais nas economias locais. 

Como ressalta Slater (2010, p. 164), “os cientistas políticos deveriam 
considerar a importância dos legados históricos na estruturação de 
escolhas institucionais, e de instituições infraestruturais na modelagem 
de desempenho político e estabilidade”. Nessa perspectiva, muito mais 
benéfico que apontar diferenças institucionais é investigar as causas 
das diferenças, analisando-se, assim, experiências em que a herança 
institucional tem sido suficiente para manter padrões de estabilidade 
ao longo do tempo, visto que a estabilidade não significa necessaria-
mente boas escolhas para a economia. As estruturas que modelam o 
desempenho político das sociedades podem revelar as intencionali-
dades dos agentes públicos, através de investigações contextuais que 
possam produzir fundamentações causais para as condições atuais.

É nessa linha de raciocínio, que este trabalho visa investigar expe-
riências históricas de desenvolvimento econômico em regiões pouco 
estudadas pela ciência política brasileira, mas que podem fornecer 
direcionamentos teóricos e empíricos relativamente importantes 
para a academia. Em outras palavras, o desempenho econômico de 
algumas cidades do estado de Mato Grosso reflete uma recente história 
de políticas de colonização e povoamento no cenário brasileiro e, por 
isso, pode funcionar como um experimento natural de investigação 
científica, uma vez que essas cidades surgem somente no final do 
século XX com populações de diferentes partes do Brasil, criando es-
truturas político-administrativas a partir de modelos culturais muito 
diversos. Logo, os estudos propostos pelo institucionalismo histórico 
possuem aqui ambientes muito ricos culturalmente e com trajetórias 
de organização política e econômica, totalmente distantes de outras 
localidades mais antigas do país.
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Trata-se de um conjunto muito particular de experiências políticas 
e desempenho econômico que podem fornecer reflexões analíticas 
enriquecedoras para a história política brasileira, primeiramente pela 
recente formação dessas cidades e também por apresentar em poucas 
décadas desempenhos econômicos tão significativos para o contexto 
nacional. Portanto, o recorte investigativo justifica-se pela inovação 
dos objetos de estudo, além do caráter inédito do enfoque institucional 
para compreender o processo de desenvolvimento econômico dessa 
região e a efetivação das instituições políticas democráticas.

Segundo Baquero (2001), em muitas reflexões teóricas algumas 
características históricas da América Latina fomentam explicações 
que tomam os problemas da democracia local como deficiências con-
sideradas inerentes aos cidadãos, resultando em falta de participação 
cívica, tendências autoritárias como elemento cultural, tendência à 
submissão a líderes carismáticos populistas devido à desarticulação 
social e a baixa escolaridade, dessa forma, as instituições políticas não 
conseguem se fortalecer num solo cultural fadado a desempenhos ruins 
nas esferas políticas e econômicas, “o que se constata é o crescimento e 
a reprodução de uma sociedade de privilégios, cuja consequência mais 
perversa é a exclusão social, inclusive das novas gerações” (BAQUERO, 
2001, p. 53). As observações do autor refletem preocupações sérias 
sobre as marcas históricas da desigualdade social e do afastamento 
crescente da população das práticas políticas coletivas, como produto 
da desesperança diante de comportamentos condenáveis dos atores 
políticos e das elites econômicas em toda a região.

É a partir desse contexto de descrédito com as instituições polí-
ticas, que este trabalho investiga os elementos sociais e políticos de 
unidades subnacionais, com desempenhos econômicos que chamam 
a atenção em comparação com os índices nacionais, a fim de descre-
ver a dinâmica política dessas regiões para que se possam explicar os 
resultados econômicos dessas cidades. Para isso, foram selecionados 
dez municípios emancipados durante a década de 1980, no estado de 
Mato Grosso, que possuíam trajetos históricos semelhantes. Assim, o 
estudo comparado de unidades subnacionais permitirá responder a 
uma questão objetiva do trabalho, ou seja, por que esses municípios 
se desenvolveram diferentemente entre si? E quais as contribuições 
que essas experiências podem dar ao cenário nacional?
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3.1 Estudo comparado entre os municípios: a questão do método

Diante dos inúmeros desafios metodológicos de investigar uma 
região com destaque relativamente recente no cenário nacional, 
poucos trabalhos puderam investigar os efeitos de mudanças institu-
cionais sobre o desempenho econômico do estado, ou mesmo buscar 
elementos causais para as diferenças de desenvolvimento dentro da 
própria região. Assim, os pressupostos metodológicos que sustentam 
este trabalho analítico (MAHONEY e RUESCHEMEYER, 2003; MAHONEY, 
2007; CRESWELL, 2010; RICHARDSON, 2015; REZENDE, 2011; LIJPHART, 
1971; BARDIN, 2011) refletem o direcionamento investigativo adota-
do, a fim de estabelecer um panorama histórico comparado entre os 
municípios, cujo enfoque qualitativo possa fornecer interpretações 
imprescindíveis do fenômeno do desenvolvimento para se compre-
ender a história recente do país. 

Antes de iniciar o panorama socioeconômico dos municípios de 
Mato Grosso selecionados para compor o corpus investigativo deste 
trabalho, torna-se necessário um detalhamento metodológico para 
justificar o viés de seleção e os procedimentos comparativos da pes-
quisa. Evidentemente, existem inúmeras cidades brasileiras com bons 
índices de desempenho econômico que permitiriam a possível inclu-
são neste estudo. Porém, as reflexões expostas ao longo do trabalho, 
acerca do papel das instituições na organização política e na produção 
de estruturas eficientes de incentivo para o crescimento econômico 
exigem um recorte analítico a partir de objetos que pudessem testar 
as exposições teóricas. Por isso, a escolha dos municípios reflete um 
direcionamento teórico sobre a importância de se investigar as ma-
cromudanças institucionais ao longo do tempo em consonância com 
o sistema de valores e crenças dos atores políticos locais. 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a abordagem histórico-
-comparada (MAHONEY e RUESCHEMEYER, 2003) visa a compreender 
melhor as conexões entre as condições específicas do fenômeno e as 
referências contextuais. Normalmente, a singularidade histórica dos 
eventos exige uma seleção mais pontual dos objetos de investigação. 
Nesse caso, os estudos de caso e as pesquisas com poucos casos (small-
-n) mostram-se mais funcionais para os objetivos traçados no desenho 
de pesquisa, principalmente para abordagens históricas, na produção 
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de explicações sobre condições e processos específicos de mudança. 
Essa diferença essencial faz com que os desenhos de investigação 
sejam feitos a partir um número pequeno de casos, para que o inves-
tigador possa compreender mais de perto o conjunto determinado de 
causas propostas pela teoria, nesse sentido, a lógica de produção da 
pesquisa comparada com poucos casos não precisa seguir os princípios 
quantitativos. As investigações do tipo small-n e os estudos de caso 
funcionam muito bem para propostas que visem à redução do nível 
de heterogeneidade entre os objetos de pesquisa histórico-comparada 
(REZENDE, 2011).

Para Mahoney e Rueschemeyer (2003) a análise histórica compa-
rada13 pode demonstrar a existência de certos padrões de eventos em 
importantes casos históricos de transformação social. Por meio de 
abordagens do tipo process tracing torna-se possível analisar casos 
dentro de uma sequência histórica de eventos e mostrar como essas 
mudanças estão correlacionados e relativamente interdependentes. 
Resgata, portanto, não somente a preocupação por elementos causais, 
mas também a ênfase nos processos no decorrer do tempo, através de 
comparações sistemáticas e contextualizadas que reconhecem a impor-
tância das sequências temporais e seus consequentes desdobramentos 
históricos. Em síntese, a pesquisa histórica comparada preocupa-se 
enormemente com explicações e identificações de configurações 
causais que acabam por produzir maiores resultados numa sequência 
de eventos, incorporando estruturas temporais nas explicações sobre 
as transformações dos estados nacionais, ou mesmo, em unidades 
subnacionais de um país. 

Assim, a seleção de municípios com contextos históricos seme-
lhantes representou uma necessidade para as propostas teóricas 
discutidas nas seções anteriores, pois, existe uma homogeneidade 
nas experiências dessas cidades no que se refere aos procedimentos 
de povoamento, à organização política de acordo com as heranças 
culturais dos primeiros colonos, além, é claro, dos componentes de 
interação e cooperação entre si.

13  A Análise Histórica Comparada se define por três ênfases principais – uma preocupação com 
análises causais, a exploração de processos temporais e o uso de comparações sistemáticas e 
contextualizadas, normalmente limitada a um número pequeno de casos (MAHONEY e RUES-
CHEMEYER, 2003, p. 14).
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De acordo com Lijphart (1971, p. 685) “a análise comparada intensa 
de poucos casos pode ser mais promissora que uma análise estatística 
superficial de muitos casos”, por isso, a delimitação dos casos para esta 
pesquisa baseou-se na tentativa de promover uma investigação mais 
detalhada dos municípios para que os pressupostos teóricos apresen-
tados ao longo do texto possam ser testados de maneira eficaz. Além 
disso, o autor enfatiza ainda que a abordagem comparada pode ocor-
rer em unidades subnacionais devido às características semelhantes 
entre os objetos dentro do espaço nacional, principalmente se o país 
se diferenciar muito em questão de heterogeneidade de tradições 
culturais e estruturas produtivas. 

Dessa forma, o viés de seleção demonstrou ser uma alternativa 
metodológica para responder a algumas das questões presentes no 
problema central da pesquisa. Para o propósito empreendido aqui, 
o método qualitativo14 pode explorar de forma mais substantiva as 
semelhanças históricas dos casos selecionados para a análise compa-
rativa, através de ferramentas comuns à pesquisa qualitativa busca-se 
justapor as semelhanças mais significativas entre os casos. Em síntese, 
a pesquisa qualitativa tem sido essencial para mensurações, pois pode 
operar com indicadores que detalham profundamente o conhecimento 
sobre os casos (MAHONEY, 2007). Portanto, a investigação a partir da 
comparação das características semelhantes dos municípios selecio-
nados pode fornecer um quadro empírico funcional para a verificação 
dos pressupostos teóricos desse trabalho, através de fatos contextuais 
e dados socioeconômicos propõe-se um estudo qualitativo em que os 
elementos da história política do corpus investigativo se interagem 
com os eventos socioeconômicos.

Para Richardson (2015, p. 79) “a abordagem qualitativa de um 
problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobre-
tudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um 
fenômeno social”. Neste caso específico, o fenômeno do desenvolvi-
mento econômico em algumas cidades do estado configura-se como 
eixo norteador para o aprofundamento histórico-institucional, pois, 
os eventos particulares de colonização produziram direcionamentos 
políticos e econômicos muito importantes para a compreensão do 

14  Para uma discussão sobre as possibilidades de produzir inferências causais por meio de pes-
quisas qualitativas e small-n, recomenda-se o trabalho de Rezende (2014).
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cenário atual da região. Além disso, a pesquisa qualitativa funciona 
como uma ferramenta de compreensão mais detalhada sobre os 
significados institucionais dos fatos sociais apresentados, por isso, 
torna-se essencial o estudo do desenvolvimento histórico do fenômeno, 
permitindo-se, assim, a desconstrução de categorias desconsideradas 
por outros pesquisadores, para que se possa revelar como a existência 
de determinado fato depende de um conjunto de relações com outros 
fenômenos (RICHARDSON, 2015). 

Pode-se dizer que a cadeia de interdependência dos fenômenos 
sociais deve ser percebida pelo seu caráter relacional, por isso, a re-
leitura histórica dos eventos permite conectar novamente elementos 
que talvez tenham sido deixados distantes por outras interpretações 
sociais. Para Creswell (2010, p. 162) “na pesquisa qualitativa, a intenção 
é explorar o conjunto complexo de fatores que envolvem o fenômeno 
central e apresentar as perspectivas ou os significados variados dos 
participantes”, desse modo, as entrevistas com os prefeitos dos muni-
cípios selecionados justificam-se pelo caráter de envolvimento desses 
sujeitos na história política e social dessas localidades.

 Os contrastes entre os municípios podem também revelar as dife-
renças sutis do trajeto político empreendido pelas lideranças locais ao 
longo das décadas. Trata-se de padrões de escolhas políticas e econô-
micas que reforçam a natureza endógena do desenvolvimento econô-
mico, a partir de um enfoque aprofundado dos fenômenos podem-se 
explicar os condicionantes e as causas do crescimento local, por meio 
de dados qualitativos que sintetizem os elementos contextuais mais 
significativos. A questão da trajetória política torna-se fundamental 
para a compreensão de como se deu o processo de desenvolvimento 
dessas unidades subnacionais, apesar dos municípios estarem inse-
ridos dentro de uma mesma matriz institucional política e macro-
econômica, atingiram desempenhos contrastivos surpreendentes, 
uma vez que em vários casos, a existência de cidades vizinhas com 
dinâmicas econômicas enfraquecidas pela história política simboliza 
a importância da abordagem comparada para a verificação empírica.

Nas palavras de Lijphart (1971, p. 693) “o método comparativo e o 
estudo de caso têm grandes obstáculos. Mas, precisamente, por causa 
das limitações inevitáveis desses métodos, torna-se uma tarefa desa-
fiadora para o investigador”, dessa maneira, devem-se aplicar esses 
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métodos buscando, exatamente, minimizar suas fraquezas e poten-
cializar seus pontos fortes inerentes, da mesma forma, que os estudos 
descritivos possuem grande utilidade na organização de informações 
fundamentais que possam contribuir para a sustentação da teoria. Por 
isso, a escolha das abordagens se justifica enormemente pela capacida-
de de fornecer conteúdos contextuais, importantes na compreensão dos 
fenômenos sociais, além de permitir a materialização dos pressupostos 
teóricos defendidos, o que reduz os níveis de abstração da teoria. 

Assim, o próprio desenvolvimento econômico pode possuir razões 
sensíveis aos argumentos da abordagem institucional, mas tendem 
a ser sintetizados pelos elementos qualitativos da pesquisa. Portan-
to, analisar os percursos históricos de unidades subnacionais pode 
desvendar práticas políticas e percepções comuns que moldaram as 
estruturas de incentivos em escala local, produzindo resultados es-
pecíficos no comportamento político e econômico desses municípios.

Nessa perspectiva, o desenho de pesquisa desse trabalho voltou-
-se principalmente para a região do Centro-Oeste, com foco específico 
no estado de Mato Grosso. Por tratar-se de uma região relativamente 
recente no cenário nacional, no que se refere ao peso de sua partici-
pação na economia do país. 

Para o estudo empírico, foram selecionados 10 municípios de Mato 
Grosso a partir de um recorte que incluiu cidades com históricos seme-
lhantes de colonização e períodos próximos de emancipação, além de 
características geográficas de localização, para que os grupos de análise 
se tornassem mais homogêneos possível. Por isso, foram deixados de 
fora do quadro comparativo os municípios mais antigos do estado, 
como as cidades seculares de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Rondo-
nópolis, ou mesmo cidades com períodos de formação relativamente 
recentes como Sinop, Alta Floresta e Tangará da Serra, por estarem 
fora da faixa temporal semelhante de emancipação. Assim, deu-se 
preferência aos municípios emancipados politicamente entre 1986 e 
1988, como forma homogênea de caracterização dos casos estudados.

67 



Quadro 4 - Período de emancipação dos municípios

Emancipação em 1986 Emancipação em 1988

Brasnorte Campo Novo do Parecis

Nova Olímpia Campo Verde

Primavera do Leste Cláudia

Sorriso Nova Mutum

Vera Lucas do Rio Verde

Fonte: IBGE (2016).

 Após a delimitação dos municípios que deveriam fazer parte do 
estudo comparado, buscou-se estabelecer um elemento que pudesse 
agregá-los de maneira a permitir a construção de dois grupos de inves-
tigação. Para isso, utilizou-se do critério populacional, como forma de 
discutir o desempenho econômico dessas cidades e, assim, os municí-
pios com maiores números populacionais poderiam refletir aspectos 
positivos de atratividade econômica para a migração e sucesso nos 
índices sociais de desenvolvimento, por isso poderiam tornar-se um 
fator importante de organização do desenho de pesquisa. 

Desse modo, foram constituídos dois grupos de comparação em que 
os municípios do Grupo A seriam tratados como casos de sucesso em de-
sempenho econômico e os municípios do Grupo B seriam tomados como 
casos explicativos para revelar, a partir de um conjunto de dimensões 
condicionantes ao desenvolvimento, quais fatores puderam influenciar 
de alguma forma o percurso histórico-econômico dessas localidades. 
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Gráfico 2 - Números populacionais dos municípios (201615)

Fonte: IBGE (2016).

Estabelecidos os procedimentos de escolha dos municípios anali-
sados, obteve-se, portanto, um quadro comparativo com dois grupos 
de cidades de Mato Grosso surgidas mais recentemente em termos 
históricos. A proposta metodológica de investigação visou a observar 
elementos históricos e características políticas que pudessem explicar 
os motivos que fizeram com que municípios semelhantes apresentas-
sem trajetos econômicos e sociais tão diferentes entre si. 

Quadro 5 - Grupos de análise comparada

Grupo A Grupo B

Campo Verde Brasnorte

Lucas do Rio Verde Campo Novo do Parecis

Nova Mutum Cláudia

Primavera do Leste Nova Olímpia

Sorriso Vera
Fonte: Elaborado pelo autor.

Posteriormente, fez-se necessário o aprofundamento das investiga-
ções, especialmente com os casos considerados de sucesso e também 

15  Números populacionais estimados a partir do Censo realizado em 2010.
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com os casos desviantes dentro dos grupos, ou seja, as localidades com 
características socioeconômicas muito diferentes das outras cidades 
do grupo, a fim de obter eventos comuns que pudessem justificar as 
variações mais intensas de desempenho.

Para isso, foram realizadas entrevistas diretas com indivíduos que 
participaram de alguma forma da história política e econômica dos 
municípios. Dessa maneira, os membros do executivo dessas cidades 
puderam oferecer determinadas perspectivas e impressões sobre o 
desenvolvimento econômico e, principalmente, tentar apresentar 
possibilidades explicativas presentes nas histórias locais capazes de 
justificar as escolhas políticas realizadas no passado. Uma vez que o 
legado deixado pelas gestões municipais anteriores poderia produzir 
desdobramentos econômicos significativos para os objetivos deste tra-
balho. Portanto, entrevistar atores políticos presentes nas administra-
ções locais poderia permitir a obtenção de elementos explicativos mais 
importantes que os simples números da economia, daí a necessidade 
de entrevistar prefeitos, vice-prefeitos e secretários dos municípios. 

A fim de obter informações qualitativas que pudessem compor 
quadros comparativos entre os dados oferecidos pelos membros do 
executivo municipal, as entrevistas foram estruturadas por meio de um 
roteiro16 que resgatasse questões relevantes relacionadas aos fatores 
históricos e institucionais. A partir da hipótese de que as mudanças 
institucionais desde a década de 1970 do país, associadas às escolhas 
políticas posteriores das gestões locais produziram estruturas de 
incentivo ao desenvolvimento econômico. E através de programas, 
financiamentos, legislações, políticas públicas e regulamentações que 
permitiram aos atores políticos e econômicos a tomada de decisão e 
uma sequência histórica de ações político-administrativas importan-
tes para explicar as condições atuais do desenvolvimento local dos 
municípios considerados casos de sucesso na análise.

Assim, as entrevistas com os membros do executivo (prefeitos, vice-
-prefeitos e secretários) forneceram direcionamentos analíticos que 
permitiram traçar um quadro de dimensões explicativas indispensá-
veis para se compreender como as mudanças institucionais puderam 
modelar o comportamento econômico dessa região. 

16 Ver Anexo I (questões e respostas dos entrevistados).
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3.2 A constituição de um estado: o cenário geopolítico  
de Mato Grosso

A formação de uma região surge pelas relações de proximidade e 
interação entre identidades coletivas que se flexionam a partir de práti-
cas sociais cotidianas, nas quais as memórias e as experiências são com-
partilhadas mutuamente, compondo todas as dimensões da vida social 
(DOMINGUES, 2009). A organização social e política de uma localidade 
se estabelece por meio do comum acordo pela ordem e segurança dos 
indivíduos. Logo, as identidades coletivas produzem espaços de atritos 
que devem ser superados na busca do comprometimento social, todas 
essas circunstâncias são pertinentes aos processos de composição social 
das regiões. No caso específico do estado de Mato Grosso, esses fenô-
menos tornaram-se mais perceptíveis devido à proximidade temporal 
em que se deram os projetos de povoamento do estado. 

Embora, refira-se a uma região ocupada por vários processos mi-
gratórios ao longo da história brasileira, para os objetivos pragmáticos 
deste trabalho o enfoque temporal se dá a partir da segunda metade 
do século XX, principalmente na década de 1970, com as políticas 
governamentais de colonização que reconfiguraram o espaço geográ-
fico e cultural do local17. Considerado pelo governo militar como um 
“vazio demográfico”, várias ações de reocupação18 da Amazônia foram 
empreendidas com mais intensidade a partir desse período, assim, 
como tentativa de integração da região ao restante do Brasil, foram 
produzidos inúmeros mecanismos de incentivos fiscais e crédito para 
grandes empresas agropecuárias, minerais e madeireiras da época, a 
fim de motivar a implantação de projetos de colonização voltados para 
atrair agricultores de outras partes do país (BARROZO, 2008).

A necessidade de integrar a região amazônica ao restante do país 
culminou em projetos de colonização organizados pelos governos 

17 Para os objetivos deste trabalho, as narrativas históricas dar-se-ão a partir de recortes específicos 
para os argumentos comuns à ciência política, dessa forma, não haverá grandes descrições dos 
fatos históricos gerais que a historiografia exigiria. Por questão de estrutura, serão disponibiliza-
das em nota algumas obras importantes para o aprofundamento histórico se jugar necessário. 

18 O termo “reocupação” deve ser compreendido a partir da perspectiva que os processos de colo-
nização do estado de Mato Grosso ocorreram mediante a existência de várias nações indígenas, 
comunidades quilombolas, famílias de posseiros, extrativistas e garimpeiros que já povoavam 
a região. Por isso, a ocupação realizada pelos projetos governamentais e fluxos migratórios 
deve ser tomada, na verdade, como uma reocupação do espaço geográfico.
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federais, posteriormente atribuídos ao governo estadual e, por últi-
mo, para empresas privadas. Portanto, existem diferentes momentos 
marcantes nas experiências de reocupação do estado de Mato Grosso, 
caracterizadas por grandes ações históricas do governo nacional, 
como, por exemplo, a abertura de estradas transnacionais na região 
que direcionaram os pontos de reocupação.

Pode-se destacar que desde o governo de Getúlio Vargas, o dis-
curso pela integração da região centro-oeste e a Amazônia ao espaço 
nacional já estava presente. E, para isso, desde o início da década 
de 1940 o governo viabilizou as primeiras etapas da “Marcha para o 
Oeste”, como ficou reconhecida a iniciativa de trazer migrantes para 
produzirem nas chamadas “Colônias Agrícolas Nacionais”. Assim, as 
primeiras políticas públicas de desenvolvimento e integração foram 
administradas pela Superintendência do Plano de Valorização Econô-
mica da Amazônia (SPVEA), responsável pelos projetos de produção 
agrícola, exploração de recursos naturais, ativação de um sistema de 
navegação e pesquisas sobre a região. Posteriormente, em 1966, a su-
perintendência converteu-se na SUDAM (Superintendência do Desen-
volvimento da Amazônia), e a Fundação Brasil Central transformou-se 
em SUDECO (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste), 
a fim de ampliar os objetivos da organização sob o poder de decisão 
dos militares (BARROZO, 2008).

Com o governo militar, a centralização das decisões políticas 
permitiu a alocação de recursos de forma pontual para operações de 
construção de infraestrutura básica para acessar um número maior de 
áreas da região amazônica. Nessa perspectiva, as superintendências 
tornaram-se as principais agências de gestão e fomento das atividades 
de expansão demográfica, ao longo das rodovias que estavam sendo 
abertas para ligar a capital do país aos pontos estratégicos do espaço 
geográfico local, considerado espaços vazios que precisavam ser ocu-
pados para fortalecer os sistemas produtivos nacionais.

Nessa lógica, segundo os trabalhos de Gislaene Moreno (2007) a 
terra tornou-se o elemento essencial dos projetos de integração nacio-
nal, como base de toda atividade agrícola, a renda fundiária passou 
a ser a principal marca da colonização do estado de Mato Grosso, 
dito de outro modo, a desenvolvimento do capitalismo no campo 
configurou-se como mecanismo propulsor das ações governamentais 
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na região. “Deve-se considerar, entretanto, que dentro da lógica do 
processo de construção capitalista do território, a colonização, agrícola 
e empresarial, foi o grande agente da transformação regional mato-
-grossense” (MORENO, 2007, p. 179). Portanto, durante esse período 
de intensificação das atividades de reocupação do território, a região 
presenciou as experiências mais intensas de transformação na histó-
ria do estado. Tratou-se de uma fase complexa institucionalmente e 
por vezes, paradoxal de demonstração da capacidade do Estado em 
direcionar trajetos socioeconômicos. 

Nesse momento, sob a tutela do governo federal, a maior parte das 
terras devolutas situadas na Amazônia Legal passou a ser gerida pela 
União que interferiu decisivamente na política fundiária dos estados 
componentes, para o governo estadual de Mato Grosso a ação fundi-
ária reduziu a menos de 40% de todo o território19. Assim, de 1971 a 
1987 os projetos fundiários foram realizados pelo INCRA (Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária), na esfera estadual, pela 
CODEMAT (Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso) 
e depois de 1978 também pelo INTERMAT (Instituto de Terras de Mato 
Grosso). Dessa forma, a estratégia geopolítica dos governos militares 
para a ocupação e exploração da Amazônia baseou-se no princípio de 
integração e segurança nacional, consequentemente, a terra que já era 
alvo de especulação fundiária passou a ser direcionada para grandes 
grupos econômicos, através dos chamados projetos de “colonização 
empresarial”, destinados somente para desenvolvimento agropecuário 
e exploração de recursos naturais (MORENO, 1999).

 Desse modo, os projetos de colonização empresarial relacionavam-
-se muito mais a trocas capitalistas entre as agências do governo 
militar e grandes empresas agrícolas e minerais, nada que se possa 
aproximar às reformas agrárias para assentamento de famílias de 
agricultores. Tratava-se de negociações intensas entre as lideranças 
político-militares e organizações privadas de grande poder institucio-
nal junto aos governos estadual e federal, portanto, as regras eram 
estabelecidas em centros de decisão em atendimento aos interesses 
de grupos econômicos nacionais.

19  Segundo Santos (2009) o conceito de território parte do pressuposto que ele é constituído por 
meio das relações sociais, e é por intermédio destas que toda atividade humana se materializa. 
Desta forma, entende-se por território um espaço definido e delimitado por e a partir de rela-
ções de poder.
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Está claro que o controle do território para a ex-
pansão capitalista é o móvel das iniciativas priva-
das no processo de colonização. Assim, o acesso 
à terra, permitido a colonos ou trabalhadores do 
campo em geral, e a formação de verdadeiras ci-
dades no meio da selva e do cerrado devem ser en-
tendidos dentro da lógica contraditória do capital, 
como partes integrantes e necessárias de um único 
processo: o de construção capitalista do território 
(MORENO, 2007, p. 182).

 Portanto, entre as décadas de 1970 e 1980 correspondem ao período 
de maior intensificação dos processos de reocupação demográfica e 
de transformação dos sistemas produtivos locais, devidos, em parte, à 
dinâmica fundiária estabelecida inicialmente pelas entidades estatais e 
posteriormente por empresas privadas de colonização que empreende-
ram as correntes migratórias dessa época. De fato, a presença da ação 
estatal nas pedidas de integração exigiu representativos investimentos 
em projetos agropecuários, assim, enquanto parcela da população 
brasileira era, duramente, reprimida pelos poderes militares, o Mato 
Grosso e a Amazônia eram invadidas por potências econômicas em 
comum acordo com as agências governamentais de desenvolvimento, 
por meio de incentivos para projetos agropecuários durante a década 
de 1970 e planos de colonização, baseados em assentamentos de famí-
lias em pequenas propriedades gerenciadas por empresas públicas, 
como INCRA, CODEMAT e INTERMAT. Nesse contexto, a expansão de 
rodovias federais na região, especialmente, a BR-163 e Cuiabá-Santa-
rém (1971-1976) foi definitivamente o marco mais representativo da 
implantação dos projetos de colonização, pois o surgimento de vários 
municípios ocorreu ao longo desses eixos rodoviários (CUNHA, 2006).

Os órgãos governamentais, INCRA e CODEMAT, foram incumbidos 
de organizar a ocupação dos “espaços vazios” no estado de Mato Gros-
so, e depois direcionar os projetos de colonização para companhias 
privadas. Dessa forma, as empresas e as cooperativas obtinham a 
concessão para a venda das propriedades, sendo responsáveis para 
infraestrutura básica para receber os colonos, predominantemente, 
agricultores do sul do país que buscaram reproduzir no espaço local 
os modelos de colonização utilizados pelos imigrantes europeus em 
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períodos anteriores. Assim, no período posterior a 1972 as empresas 
colonizadoras e cooperativas começaram a se instalar no norte do 
Mato Grosso, em decorrência dos vários incentivos concedidos pelo 
governo, como a venda às colonizadoras de grandes extensões de 
terra por preços irrisórios, nessa época destacaram-se projetos como 
os de Canarana, na região do rio Araguaia, Sinop na rodovia Cuiabá-
-Santarém e Alta Floresta no Vale do Teles Pires (GALVÃO, 2013).

Portanto, a transferência de responsabilidades federais de ex-
pansão territorial para o governo estadual produziu grandes modifi-
cações nas relações políticas locais, a negociação entre as lideranças 
políticas, agências de desenvolvimento e as colonizadoras permitiu a 
imensa ampliação do fluxo migratório na década de 1980, devido aos 
acordos de concessão e venda de terras por valores totalmente fora 
de mercado, transferindo às empresas colonizadoras as obrigações 
públicas de oferecer infraestrutura e suporte social aos novos muni-
cípios criados. Dessa forma, é a partir de constantes articulações entre 
o poder político e o poder econômico, sustentadas pelos mecanismos 
institucionais e jurídicos, que foi possível a intensa transformação 
das terras devolutas e públicas no estado em propriedades privadas, 
fortalecendo a concentração fundiária em consonância à criação das 
condições necessárias para a territorialização do capital, por isso, não 
se pode compreender a questão fundiária em Mato Grosso hoje, sem 
passar pela análise dessas articulações que se revestiram de múltiplos 
interesses (MORENO, 2007, p. 288). 

No que se refere à questão fundiária, Galvão (2013) ainda des-
taca os mecanismos governamentais de resolver os problemas de 
colonização no Rio Grande do Sul, uma vez que a expansão de áreas 
produtivas defrontava-se com as comunidades indígenas da região, 
para isso o INCRA implantou, em parceria com as cooperativas pri-
vadas de colonização, os projetos de Terranova, Lucas do Rio Verde e 
Guarantã para receber os produtores rurais gaúchos. Os projetos de 
colonização e os novos ciclos de descoberta do ouro pressionaram o 
fluxo migratório para o norte de Mato Grosso, assim, de 34 municípios 
em 1970 poderia se contabilizar 141 unidades municipais em 2016, 
sendo a maioria originária de projetos de colonização das empresas 
privadas, dessas áreas, pode-se perceber o surgimento de elites agro-
pecuárias compostas por migrantes sulistas com maiores recursos de 
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capital que puderam manter-se e efetuar a compra de novas terras, 
pagamentos de empréstimos bancários obtidos para o financiamento 
do setor produtivo.

Diante desta forma de ocupação do espaço mato-grossense, surgiu 
uma agricultura especializada, altamente capitalizada e mecanizada, 
podendo-se destacar principalmente a produção de soja no cerrado e a 
pecuária em várias áreas do estado, com penetração constante em regi-
ões florestais, no que se refere à dinâmica demográfica, os dados sobre 
o crescimento populacional deixam claro o processo de estabilização 
do número de habitantes do estado, resultante das transformações no 
seu processo de desenvolvimento econômico e estrutura produtiva. 
Porém, cabe ressaltar que a redução do crescimento populacional a 
partir da década de 1990 foi acompanhada por um intenso processo 
de urbanização constante (CUNHA, 2006). 

 Tabela 1 – População do estado de Mato Grosso e crescimento médio (1970-2000)

População
Taxa de Crescimento  

(% a.a.)

Estado 1970 1980 1991 2000 1970-80 1980-91 1991-00

Mato Grosso 598.879 1.134.230 2.022.524 2.498.150 6,59 5,4 2,7

Fonte: CUNHA (2006, p. 90).

Moreno (1999) explica que essa expansão significativa dos núme-
ros demográficos de Mato Grosso foi consequência da territorializa-
ção dos projetos de colonização por empresas particulares, uma vez 
que a lógica da especulação fundiária sustentou por muito tempo 
os acordos político-econômicos de expansão, produzindo-se assim 
grande concentração de terras para empresários responsáveis pelas 
colonizadoras. Desse modo, as grandes quantidades de terras devolutas 
foram negociadas com grupos econômicos a preço baixo, beneficia-
dos pela facilidade de aquisição e regularização das propriedades. A 
colonização de Mato Grosso tornou-se um negócio altamente rentável 
para empresários, políticos e migrantes com recursos financeiros, 
entretanto, extremamente prejudicial para as populações indígenas, 
desconsideras durante a implementação dos projetos de colonização, 
visto que as ações fundiárias estaduais seguiram os mesmos princípios 
da política federal. 
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Tabela 2 – Migrantes interestaduais em Mato Grosso (1970-2000) em %

Urbano Rural

Estado 1970-80 1981-91 1991-00 1970-80 1981-91 1991-00

Mato Grosso 45,0 69,9 79,4 55,0 30,1 20,6

Fonte: CUNHA (2006, p. 97)

A própria dinâmica migratória, ao longo das décadas, demonstra a 
transformação das possibilidades de atratividade à produção rural fa-
miliar do estado. A migração de pessoas de outros estados para o espaço 
agrícola tem decrescido continuamente, como resultado do acúmulo 
de terras direcionadas para a monocultura e pecuária, assim, a vinda 
de populações de outros estados restringe-se à presença nos meios ur-
banos. As agências estaduais de desenvolvimento possuíram um papel 
determinante nos direcionamentos dados ao processo de negociação 
das terras devolutas do estado, pois, poderiam ter defendido uma re-
distribuição mais inclusiva, que pudesse atender às inúmeras famílias 
em busca de terra para a agricultura familiar, no entanto, o que ocorreu 
foi justamente o oposto, privilegiaram-se as empresas colonizadoras, 
dando-lhes autonomia na venda das propriedades, o que colaborou 
imensamente com os mecanismos de concentração fundiária. 

De 1966 até 1978 a CODEMAT coordenou o sistema de negociação 
com as colonizadoras particulares, posteriormente, o INTERMAT passa, 
então, a controlar os processos de venda e regularização das áreas, 
porém, o próprio órgão estadual constituiu-se de irregularidades, en-
volvendo funcionários e diretores nas transações de terra. Em síntese, 
entre os anos de 1978 e 1990, pode-se afirmar que o INTERMAT tenha 
arrecadado mais de 6.400.000 hectares de terras devolutas no estado, 
sendo alienados mais de 5.500.000 hectares no mesmo período, situ-
adas principalmente no norte do Mato Grosso. Desse total, cerca de 
34,50% tornaram-se domínios particulares através da regularização 
de Títulos Provisórios e Concessões de Venda, cuja manipulação para 
regularização baseava-se na conveniência das partes interessadas na 
ultimação dos processos pendentes, e nessas regularizações a alienação 
por venda direta e legalização de ocupação tornaram-se mecanismos 
de beneficiamento irregular de funcionários do instituto e políticos 
ligados ao órgão (MORENO, 1999).
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Os interesses pessoais e políticos dominaram as décadas de expan-
são territorial em Mato Grosso, mesmo dentro dos próprios órgãos 
responsáveis pela ordenação processual e legalização das terras devo-
lutas do Estado, os escândalos de corrupção, favorecimentos, compras 
irregulares, títulos provisórios e muitos outros problemas de gestão 
administrativa e governança política reconfiguraram as possibilidades 
de efetivação da reforma agrária na região. As práticas institucionais 
do governo federal, durante a centralização do poder político pelos 
militares, foram reaplicadas na esfera estadual, em outras palavras, 
todos os conflitos de interesses particulares fizeram das agências de 
desenvolvimento federal e estadual balcões de negociata das terras 
do Estado brasileiro, produzindo, desde o princípio, estruturas orga-
nizacionais corruptas e extrativistas dos bens públicos. 

No caso de Mato Grosso, as consequências foram evidentes, pois, 
de imensas áreas de terras, a arrecadação regular com a venda das 
propriedades permitiu apenas a construção de imóveis e algumas 
instalações de infraestrutura na capital Cuiabá, dessa forma, nem os 
próprios municípios que surgiam poderiam se beneficiar do capital 
gerado pela venda de seu território.

Evidentemente, a reocupação do estado de Mato Grosso foi mar-
cada por várias formas de organização empresarial e ação estatal, 
além de processos migratórios motivados por razões múltiplas, como 
a compra de terra, o garimpo, as zonas de produção agrícola, baseou-
-se majoritariamente nos programas de colonização para formação 
de núcleos populacionais e alguns assentamentos rurais visando à 
expansão dos setores produtivos e dinamização da economia do Es-
tado. Em suma, nas palavras de Moreno (2007, p. 103), “o período foi 
marcado pelo continuísmo das alienações indiscriminadas de terras 
e na sua utilização como premiações a favores político-eleitorais. A 
política de colonização foi incentivada visando ao rápido incremento 
do povoamento e ao aumento da produção com franco favorecimento 
à iniciativa privada”. 

Contudo, os processos de ocupação das últimas décadas têm pro-
duzido um cenário de aparente contradição, uma vez que o Estado 
possui atualmente uma estrutura econômica baseada enormemente 
na agropecuária, existe um número muito reduzido de pessoas re-
sidindo nas áreas rurais, o que acaba sendo um reflexo do estilo de 
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desenvolvimento adotado, síntese direta das experiências históricas. 
Assim, Mato Grosso caracteriza-se pelo predomínio de grandes lati-
fúndios baseados na monocultura agrícola, ou seja, a soja e a pecuária 
extensiva, utilizando-se de pouca mão-de-obra na realização dessas 
atividades, devido aos níveis de tecnificação destes setores produtivos. 
Entretanto, apesar do ritmo mais intenso de urbanização durante os 
grandes fluxos migratórios das décadas de 1970 e 1980, a migração 
ainda é significativa para muitas cidades do estado, cujo desenvol-
vimento ainda encontra-se em curso, por isso, é válido ressaltar que 
Mato Grosso tem cumprido um papel importante na redistribuição 
espacial da população durante as últimas décadas, porém a intensi-
ficação da concentração fundiária causa preocupações significativas 
para a sustentabilidade do desenvolvimento nas próximas décadas 
(CUNHA, 2006). 

Tabela 3 - Dados populacionais do estado de Mato Grosso em 2010

População 
Total

População 
Rural

População 
Urbana

População (18 
anos ou mais) 

PEA20 (18 
anos ou mais)

Mato Grosso 3.035.122 552.321 2.482.801 2.072.503 1.462.454

Fonte: IBGE (2016).

 Em dados mais recentes, apresentados na tabela 2.3, as reflexões 
de Cunha (2006) tornam-se muito pertinentes para a compreensão do 
fenômeno populacional do estado de Mato Grosso durante as últimas 
décadas. Em períodos mais recentes, o crescimento populacional se 
estabilizou numa progressão mais lenta, comparando-se com as dé-
cadas de 1970 e 1980, atualmente, com uma população estimada em 
3.265.486 habitantes no ano de 2015, numa área de 903.378.292 Km², 
apresenta ainda hoje uma sensível densidade demográfica de aproxi-
madamente 3,36 hab./km². Em contraste polarizado com o estado de 
Alagoas, por exemplo, com população de 3.340.932 habitantes numa 
área de apenas 27.848.003 Km², atinge uma densidade de 112,33 hab./
km², por isso, as possibilidades de crescimento populacional e desen-
volvimento econômico ainda são enormes, diante desse espaço terri-
torial, uma vez tomadas medidas de contensão ao processo histórico 
de concentração fundiária.

20  PEA: População economicamente ativa. 
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Na verdade, é possível afirmar que o processo de ocupação demo-
gráfica do estado, provavelmente teria sido mais desarticulado ainda, 
sem os projetos privados de colonização, devido à renúncia do Estado 
em administrar eficazmente essas ações. No que diz respeito à manu-
tenção de pequenas propriedades, baseadas na agricultura familiar, 
pode-se dizer que ainda resistem à força do agronegócio. Assim, as-
sentamentos rurais podem ser encontrados em todos os municípios de 
Mato Grosso, como alternativa real para aqueles que pretendem viver 
da produção rural em pequena escala. Por isso, torna-se um imperativo 
fomentar alternativas para o processo de ocupação demográfica do 
Estado, a fim de reduzir os efeitos causados pela concentração de terra 
decorrente das políticas incoerentes de redistribuição de propriedades 
no passado recente, embora, deva-se reconhecer que este processo 
encontra-se em franca modificação, sendo influenciado diretamente 
por decisões e escolhas dos governos estadual e federal (CUNHA, 2006).

Dessa forma, as transformações dos sistemas produtivos do esta-
do, no que se refere à participação da agricultura familiar, tendem 
a fortalecer-se mais se esta for a escolha das lideranças políticas do 
estado e do governo federal. Os dados do INCRA podem fornecer um 
panorama da situação da agricultura familiar a partir das informações 
sobre os assentamentos rurais em Mato Grosso nos últimos anos. 

Tabela 4 - Famílias assentadas em Mato Grosso (1994-2014)

Até 1994 2000 2005 2010 2014 Total

Mato Grosso 10.859 8.226 10.288 610 2.847 135.169

Fonte: INCRA (2016).

O próprio aumento do número de assentamentos rurais reforça a 
necessidade de medidas de correção aos eventos históricos que sus-
tentaram a centralização das áreas produtivas nas mãos de poucos 
grupos capitalizados, fato este que resultou numa complexa situação 
de desigualdade econômica e social no Estado. Trata-se de uma sín-
tese das relações de poder em que a posse da propriedade reflete a 
potência econômica e política da população, pode-se pensar a partir do 
problema da territorialidade, como uma alternativa espacial e social 
para se obter poder nesse processo de negociação entre o Estado e a 
sociedade (BARROZO, 2008).
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Como o estado de Mato Grosso baseou-se principalmente em po-
líticas dirigidas à concentração de terras, as regras e as estruturas de 
incentivos durante as décadas de maior intensidade das migrações 
produziram um comportamento econômico extremamente contradi-
tório para as reais necessidades da população do estado. O domínio 
fundiário atual dos grandes produtores rurais e pecuaristas conduz à 
sociedade mato-grossense a novos dilemas no futuro, tentativas institu-
cionais de incentivo à agricultura familiar ainda são incipientes e muito 
discretas, diante dos grandes números do agronegócio valorizados 
pelas lideranças políticas e por grande parte da população. Contudo, 
a sustentabilidade do desenvolvimento depende, evidentemente, da 
reconfiguração constante das instituições ambientais e agrícolas, além 
do próprio fortalecimento de atividades produtivas e comerciais que 
sustentem a infraestrutura e o bem-estar das populações urbanas. 

De acordo com Wittman (2008, p. 166), “a luta pela terra é acima 
de tudo uma luta pelos direitos políticos que vão além do direito à 
propriedade, e o espaço em que essa luta toma lugar (tanto na terra 
quanto no debate público) é, nesse sentido, um espaço liminar no qual 
a cidadania pode ser exercida”. Trata-se, portanto, de expandir os direi-
tos sociais e políticos para que as pessoas, afastadas financeiramente 
da possibilidade de adquirir propriedade, possam materializar suas 
capacidades individuais e coletivas de produzir renda e qualidade de 
vida. Entretanto, como tem sido evidenciado pelos argumentos teóri-
cos, as ações políticas do passado, diante da necessidade de integrar 
o estado de Mato Grosso ao cenário produtivo nacional, promoveu 
o processo de concentração de terra, característico da reocupação 
do espaço mato-grossense e, consequentemente, um desafio para o 
futuro do estado.

Assim, apesar dos projetos tímidos de reforma agrária e coloni-
zação privada, o Estado conseguiu distribuir terras a 60.000 famílias, 
entre 1940 e 1995, a grande onda de distribuição de terras enfatizou 
os métodos capitalistas de desenvolvimento, em vez de promover 
estratégias de democratização das terras (WITTMAN, 2008). A tabela 
3.4 evidencia algumas transformações na dinâmica da terra no Mato 
Grosso durante as décadas de 1990 e nos primeiros anos do século XXI, 
a partir de alternativas paralelas à expansão do agronegócio, foram 
efetivadas pelo governo federal inúmeras medidas de democratiza-
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ção do uso da terra para assentamentos rurais, caracterizados pelos 
princípios da agricultura familiar.

Em poucas palavras, as oligarquias locais e os interesses econô-
micos das grandes organizações, utilizaram-se do poder político de 
facto para determinar, constantemente, as políticas agrícolas estatais 
e federais que pudessem beneficiar os grandes proprietários de terra, 
ao garantir uma estrutura institucional direcionada à concentração. 
Pode-se afirmar que todo um aparato administrativo, jurídico e político 
foi organizado para favorecer o acesso a grandes porções de território 
por latifundiários, grupos econômicos, empresas agropecuárias e de 
colonização, por meio de leis e decretos que serviram apenas para 
inibir a expansão de pequenas propriedades, efetivando os compro-
missos dos governantes com as elites rurais e empresarias do país, e 
no estado de Mato Grosso isso não pôde ser diferente (MORENO, 1993).

Historicamente, os arranjos institucionais sempre foram limitados 
para a promoção da democratização das terras, no caso de Mato Grosso, 
as próprias regras administrativas e estruturas organizacionais condu-
ziam o território a um processo de acumulação capitalista, sob a tutela 
governamental e política como um todo. Portanto, a concentração de 
terra no estado pode ser visto como resultado das estruturas de incen-
tivos existentes, eficientes no redirecionamento das terras devolutas 
do Estado para as mãos de empresas agrícolas e empreendimentos 
privados de povoamento. 

Dessa forma, as estratégias de promover projetos privados de 
colonização devem ser vistas como uma contrarreforma agrária por 
assim dizer, pois as instituições que direcionaram o comportamento 
agrário e político sustentaram as estruturas de exclusão territorial, sob 
o disfarce da distribuição de terras, o que se viu foi a predominante 
concentração de terras e relações de poder voltadas ao beneficiamento 
dos grandes latifundiários através de uma “desordem calculada” nos 
arranjos institucionais que excluíam os pequenos produtores e agri-
cultores sem terra de exercer os direitos de cidadania e participação 
política (WITTMAN, 2008, p. 171).

Diante desse panorama histórico, podem-se delimitar alguns 
argumentos importantes que descrevem o processo de colonização 
mais recente do estado de Mato Grosso, em especial a partir da déca-
da de 1970 em que os projetos de integração territorial e produtiva 
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marcaram o trajeto político e econômico da região. Os processos de 
escolhas políticas moldaram as estruturas de incentivo às atividades 
econômicas, que vis-à-vis a concentração de terras e canalização dos 
sistemas produtivos, resultou num estado baseado majoritariamente 
no cultivo de grãos e na pecuária extensiva, produzindo-se, assim, um 
cenário contínuo de aumento de produtividade no agronegócio e a 
expansão dos espaços urbanos. As taxas de crescimento estão distantes 
das marcas alcançadas no começo dos anos 1980, mas refletem uma 
dinâmica econômica cada vez mais intensa em setores específicos de 
produção primária.

Nessa perspectiva, a concentração de propriedades nas mãos de 
poucos grupos econômicos ou grandes produtores individuais é um 
fato que merece atenção em todas as regiões do estado, até por uma 
questão de sustentabilidade a longo prazo. Contudo, não se pode negar 
a produção de renda direcionada para a dinâmica de mercado e para a 
infraestrutura dos municípios em desenvolvimento significativo para 
os padrões nacionais, uma vez que em várias localidades as elites eco-
nômicas tornaram-se membros atuantes do mercado político estadual, 
transformando também o próprio comportamento institucional dos 
políticos de Mato Grosso, ao fomentar políticas públicas de melhoria 
estrutural dos sistemas de escoamento e exportação da produção 
agrícola. Nas palavras de Cunha (2006, p. 88) “Mato Grosso possui 
uma economia com caráter essencialmente agrícola e urbanização 
crescente, mas ainda com extensas áreas de mata e florestas. Estas 
características formam o retrato da sua diversidade demográfica e 
ambiental, que são capazes de explicar seu grande dinamismo econô-
mico nos últimos anos”. Em termos produtivos, a agricultura em Mato 
Grosso configura-se ainda como o centro de produção de capital de 
vários municípios, mantendo-se uma dinâmica constante nas culturas 
direcionadas para a exportação. 
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Gráfico 3 - Produção agrícola em Mato Grosso (1990-2010 em %)

Fonte: IBGE (2016).

Os direcionamentos econômicos do estado conduziram os grandes 
produtores a uma padronização da produção agrícola, como o cerrado 
domina a parte central de Mato Grosso, as tentativas de diversificação 
das culturas podem ser observadas na progressão histórica dos pro-
dutos agrícolas de maior expressividade no gráfico 2.2, cuja dinâmica 
produtiva se potencializa para a soja e o milho, como principais com-
modities primárias de exportação. Além das características ambientais 
que favoreceram a canalização da produção agrícola do estado para 
o cultivo da soja (66,41%) em 2010, a globalização dos mercados e o 
controle de preços estabelecido pela dinâmica internacional incen-
tivam a predominância da monocultura em grande parte do estado, 
uma vez que a produção de grãos tem-se destinado majoritariamente 
à exportação, como se destacou anteriormente, as estruturas de incen-
tivo produziram este cenário atual.

Pode-se acrescentar a este quadro econômico, a tendência mo-
dernizante do setor agrícola, a partir de um cenário de contrastes 
socioeconômicos muito intensos na própria estrutura produtiva do 
estado, fez com que políticas objetivas de modernização fossem apro-
veitadas eficientemente pelos agricultores. Em dados concretos, a 
produção agrícola registrou a partir dos anos 60 um salto quantitativo 
e qualitativo nos investimentos em agricultura e pecuária que gerou a 
intensa capitalização do campo e consequentemente, a exclusão social 
de uma parcela considerável da população rural. Por esses fatores, 
hoje o setor do agronegócio no estado configura-se como um espaço 
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de riqueza e sucesso empresarial, contudo, produziu também cidades 
marcadamente segregadas, com divisões sociais e espaciais agressivas, 
culminando na concentração de serviços públicos e de infraestrutura 
(ZART, 2008; GALVÃO, 2013).

Os autores chamam a atenção às consequências mais diretas do en-
riquecimento do estado a partir do agronegócio, visto que as marcas da 
desigualdade social se tornaram mais evidentes nos espaços urbanos, 
dessas cidades colonizadas durantes as décadas de 1970 e 1980. A orga-
nização da cidade deu-se geograficamente em núcleos populacionais e 
que devido à natureza migratória do processo de colonização, fez surgir 
fronteiras físicas visíveis entre os grupos capitalizados de colonos e 
outros fluxos migratórios, em outras palavras, houve uma separação 
social explícita na ordenação urbana dos municípios que merece re-
flexões mais aprofundadas posteriormente, por enquanto, vale a pena 
ressaltar as transformações rápidas nos padrões socioeconômicos de 
grande parte das populações residentes nessas cidades de colonização 
recente, uma vez que inúmeros municípios mais antigos, produtos de 
processos demográficos anteriores, não conseguiram acompanhar os 
índices de desenvolvimento econômico dos novos vizinhos. 

Nesse sentido, a diversidade de quadros socioeconômicos encon-
trada no estado de Mato Grosso atualmente exige recortes analíticos 
mais detalhados, devido à complexidade dos fenômenos que envolvem 
os períodos históricos diferentes. Dito de outro modo, os ciclos de 
povoamento e migração se diferenciam no tempo e principalmente 
nos resultados, surgindo-se, assim, regiões muito dinâmicas economi-
camente em contraste com núcleos demográficos mais tradicionais 
que sentiram com menos intensidade as mudanças sociais ocorridas 
no estado. Os contrastes nos índices de desenvolvimento econômico 
dentro do estado tornam-se mais aparentes quando comparados os 
municípios mais antigos com determinadas regiões colonizadas a 
partir da década de 1970.

 Assim, a partir de um panorama superficial dos índices atuais de 
desenvolvimento econômico do estado, as cidades que surgiram desse 
ciclo de transformação institucional tendem a aparecer no topo dos 
rankings produtivos de Mato Grosso, tanto em elementos estritamen-
te econômicos, como em características de desenvolvimento social, 
apesar dos dilemas de concentração fundiária. 
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Gráfico 4 – Criação de bovinos em Mato Grosso 1974-2008 (por cabeça)

Fonte: IBGE (2016).

Em consonância com as descrições sobre a progressão econômica 
de Mato Grosso nas últimas quatro décadas, a pecuária apresentou 
também uma predominância na produção interna, constituindo-se 
com mais intensidade e constante ascendência a partir dos anos 1980 
e 1990, quando passou a dividir com o cultivo de soja a centralidade 
no sistema produtivo estadual. Dessa forma, pode-se afirmar que a 
economia mato-grossense tem se baseado, predominantemente, na 
agropecuária como sustentação do mercado produtivo local e do de-
senvolvimento social da região. 

Além das transformações demográficas e econômicas de Mato Gros-
so apontadas ao longo da explanação, devem-se também acrescentar as 
mudanças intensas nas configurações sociais do estado, não somente 
a produção agropecuária se reconfigurou em vários momentos da 
história recente do estado, como também a dinâmica populacional 
produziu cenários étnicos singulares no espaço brasileiro. Assim, a 
diversidade étnica atual do estado reflete diretamente os grandes 
fluxos migratórios dessa época, uma vez que os projetos públicos e 
privados de colonização promoveram a aproximação e o convívio de 
populações provenientes de várias partes do país que se organizaram 
em projetos coletivos de expansão social e econômica em todo o estado. 

Contudo, a variedade de episódios migratórios e a formação da 
população de Mato Grosso requerem descrições mais amplas que 
ultrapassam os objetivos metodológicos deste trabalho, por isso, a 
delimitação de um conjunto mais homogêneo de municípios torna-se 
uma necessidade para um estudo qualitativo através da perspectiva 
comparada de análise das unidades subnacionais. 
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3.3 O perfil dos municípios: sociedade, política e economia

O estado de Mato Grosso pode ter sido considerado uma das últi-
mas áreas de fronteira do país a constituir-se como uma possibilidade 
de expansão e enriquecimento para os migrantes brasileiros do final 
do século XX, paralelamente ao processo contínuo de urbanização 
das regiões inexploradas do estado, presenciam-se outras experiên-
cias socioeconômicas que dão novas especificidades às organizações 
demográficas da região. Além de demonstrar perspectivas atuais de 
continuidade à ocupação territorial por meio de assentamentos agrí-
colas e movimentos de expansão da agricultura familiar que visam 
corrigir os processos históricos de concentração fundiária e políticas 
antidemocráticas de ocupação do território (CUNHA, 2006). 

Reconhecer os trajetos históricos da colonização21 do estado de 
Mato Grosso significa ter acesso à história da formação socioeconômica 
brasileira, a partir de um território de disputa e ordenação demográ-
fica muito recente, o que permite uma aproximação investigativa 
pontual. Por isso, a seleção de um corpus representativo, para as pro-
postas deste trabalho, exigiu um empenho em restringir um número 
de municípios, a fim de poder estabelecer uma centralidade empírica 
mais aprofundada sobre um conjunto mais coeso e homogêneo de 
localidades subnacionais que reforçasse os pressupostos teóricos aqui 
empreendidos. 

Nessa perspectiva, foram selecionados dez munícipios do estado 
de Mato Grosso, a partir de justificativas históricas em que os fluxos 
migratórios das décadas de 1970 e 1980 tenham contribuído mais inten-
samente para a reconfiguração territorial, demográfica, econômica e 
social do estado. Assim, deu-se preferência a dois grupos de municípios 
que se emanciparam durante a década de 1980, com características 
históricas semelhantes, proximidade geográfica, mas que produziram 
resultados socioeconômicos bem diferentes. 

21  Recomenda-se a leitura de obras importantes para a compreensão do processo de colonização 
do estado de Mato Grosso, tais como Ianni (1979), Ferreira (2001) e Moreno (1993, 2007). 
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Quadro 6 – Grupos de municípios e data de emancipação

Grupo A Grupo B

Campo Verde (1988)

Sorriso (1986)

Lucas do Rio Verde (1988)

Primavera do Leste (1986)

Nova Mutum (1986)

Brasnorte (1986)

Campo Novo do Parecis (1988)

Cláudia (1988)

Nova Olímpia (1986)

Vera (1986)

Fonte: Elaboração do autor.

Os municípios são analisados a partir da divisão em Grupo A, as 
cidades de Campo Verde, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Primavera do 
Leste e Nova Mutum e Grupo B, Brasnorte, Campo Novo dos Parecis, 
Cláudia, Nova Olímpia e Vera. As aproximações históricas das migra-
ções interestaduais produziram resultados muito diferentes entre 
esses municípios. Assim, a dinâmica demográfica, o período efetivo de 
colonização, os aspectos culturais predominantes, escolhas políticas e 
o sistema produtivo predominante foram os elementos ponderados no 
processo de delimitação das unidades de estudo e verificação empírica. 
Evidentemente, existem outras localidades no estado que poderiam 
também fazer parte deste corpus, porém, a seleção deve justificar-se 
ao longo da explanação. 

Os argumentos de Douglass North (2005), sobre o papel das ins-
tituições na ordenação das relações sociais, políticas e econômicas, 
tornam-se mais concretos quando podem ser transpostos às diferen-
tes realidades, nesse caso, os municípios selecionados para compor 
o material de análise da pesquisa demonstram ser resultados de de-
senhos institucionais diferentes de outras localidades. Pode-se dizer 
que existem estruturas de incentivos às atividades econômicas mais 
eficientes em nível local, além de produzir estruturas de distribuição 
do poder mais inclusivas, em termos de participação de atores políticos 
e econômicos com poder mais disperso na sociedade civil. Portanto, 
organizações civis e indivíduos com poder de mercado que estabili-
zaram as relações de poder político, essa configuração de sociedade 
tem sido vista como fundamental para o estabelecimento de relações 
mais horizontais e consensuais. Contudo, em localidades vizinhas, o 
espaço político pode estar ainda marcado por elites tradicionais, cuja 
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distribuição de poder permanece centralizada, culminando em rela-
ções verticais, clientelistas e patrimonialistas que desestabilizam os 
níveis de confiança dos atores envolvidos nos processos de elaboração 
e escolha de estruturas de incentivos locais.

A partir dessa dualidade de configurações possíveis para unidades 
subnacionais, o enfoque comparado tende a interpretar essas dife-
renças de distribuição de poder de jure e de facto como essenciais na 
descrição de causas para performances econômicas assimétricas dentro 
do mesmo estado. Percebe-se nessas contribuições fundamentais de 
Douglass North a possibilidade de aplicação dos princípios macros da 
teoria institucional para ambientes mais sensíveis às relações de poder, 
por isso, a observação de desempenhos diferentes entre os municípios 
pode demonstrar as potencialidades da teoria, além de concretizar as 
abstrações inerentes à referência teórica. 

Assim, deve-se abrir espaço às estruturas informais de incentivo 
para comportamentos positivos de interação, confiabilidade e coope-
ração mútua, a fim de fazer valer os mecanismos de enforcement das 
regras. Em síntese, municípios que produzem experiências positivas 
de cooperação no mercado político e econômico tendem a apresentar 
melhores resultados em suas economias.

Pode-se destacar que os processos de caracterização dos municí-
pios, automaticamente, sintetizam elementos do corpo teórico, através 
das referências à ordem política e social, além, é claro, aos produtos 
econômicos que devem ser entendidos como resultados da dinâmica 
entre estruturas de incentivo, construídas no decorrer de anos de ex-
periências positivas e consolidação de redes de contato e cooperação. 
Nessa perspectiva, os elementos que materializam o desenvolvimento 
podem estar dispersos nas circunstâncias descritas pelo material his-
tórico, haja vista a natureza subjetiva dos fenômenos de confiança e 
segurança diante de interações sociais inéditas, ocorrendo num ter-
ritório em construção durante os ciclos de povoamento e formação 
político-econômica. 

A organização da vida política torna-se fundamental para a com-
preensão do funcionamento das instituições, no caso específico da 
arena política, as estruturas de incentivo modificam a distribuição de 
recursos e de interesses, fazendo surgir novos atores políticos interes-
sados em participar da ordenação social e econômica. Dessa forma, 
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as identidades se reconfiguram a fim de produzir regras de conduta 
e valores apropriados para relações frutíferas em todas as esferas. As 
instituições influenciam nos modelos de atuação de indivíduos e grupos 
dentro da sociedade ao favorecer ou não a confiança entre cidadãos e 
líderes políticos, assim, os preceitos éticos e critérios comportamentais 
partilhados pela comunidade podem materializar contextos positivos 
para a prática democrática, para a liberdade e para a justiça social 
(MARSH e OLSEN, apud PUTNAM, 1996, p. 33).

 Assim, os ciclos de expansão das fronteiras agrícolas de Mato 
Grosso estão relacionados com o surgimento dos municípios do esta-
do, como serão descritos nas etapas seguintes. Por isso, vale ressaltar 
que as fases de colonização com maiores efeitos na economia e na 
demografia do estado ocorrem a partir da década de 1970, seguindo 
as políticas estaduais e federais de colonização, surgem algumas das 
novas localidades que se transformariam mais tarde em grandes for-
ças do agronegócio brasileiro, reestruturando totalmente o território 
mato-grossense. 

Figura 2 – Períodos de criação dos municípios de Mato Grosso (1729-2001)

Fonte: Silva (2007, p. 11).

3.4 Condições socioeconômicas dos municípios: marcas do 
desenvolvimento 

De início, torna-se válido reforçar que as características do desen-
volvimento econômico das cidades de Mato Grosso refletem uma escala 
particular de densidade demográfica, onde os números populacionais 
mantêm uma relativa regularidade entre si, contudo, em comparação 
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com regiões com densidades populacionais mais intensas, o desenvol-
vimento pode parecer limitado ou insuficiente para tal denominação. 
Entretanto, as comparações baseiam-se em proporções intraestado, 
por isso, os elementos socioeconômicos refletem as estruturas sociais 
de uma região com baixa densidade demográfica, mas que possui um 
sistema produtivo globalizado em diferentes esferas e setores comer-
ciais em constante ascensão nacional.

Desse modo, o espaço deve ser entendido como uma construção 
social, cujas dimensões essenciais se constituem por meio de um mo-
vimento histórico-social em que a relação sociedade-espaço reflete a 
complexidade das estruturas institucionais, em consonância com os 
meios predominantes de produção. Portanto, qualquer análise empírico-
-teórica deve considerar a materialidade histórica, observando-se a 
presença de condições necessárias e determinantes essenciais na for-
mação social. Em outras palavras, a identificação de agentes e vetores 
hegemônicos que compartilharam de certa aprendizagem e percepção 
da realidade. Assim, a expansão do agronegócio em Mato Grosso confi-
gura-se como um elemento central na ordenação do território, promo-
vendo desdobramentos em todas as relações sociais e principalmente 
de trabalho, visto que a formação territorial do estado sustentou-se em 
práticas capitalistas condicionantes aos eventos sócio-históricos, muito 
significativos para a compreensão da atualidade local (ASEVEDO, 2013).

Em suma, o estado de Mato Grosso mais moderno, integrado ao 
sistema produtivo nacional, possui uma história relativamente recente 
em termos comparativos com outras regiões do Brasil, e, assim, deve 
ser compreendido pela singularidade dos eventos e pela complexidade 
dos desdobramentos espaço-temporais dos condicionantes políticos 
que reconfiguraram as estruturas institucionais do estado nas últimas 
décadas. Por isso, o surgimento de muitos municípios e a reestrutu-
ração demográfica e econômica de outros são produtos diretamente 
associados às mudanças das estruturas de incentivos, principalmen-
te na década de 1970, sendo assim, a centralidade da análise deve 
manter-se nos mecanismos diferenciais do trajeto político-histórico 
dos municípios analisados por este trabalho, dito de outro modo, as 
mudanças substantivas posteriores aos fluxos migratórios refletem 
fatores que merecem maiores explicações.
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Tabela 5 – Dados demográficos comparativos entre os municípios

Cidade População 2010 População 2016* Ano de criação 

Brasnorte 15.357 18.258 1986

Campo Novo do Parecis 27.577 32.778 1988

Campo Verde 31.589 38.814 1988

Cláudia 11.028 11.632 1988

Nova Mutum 31.649 41.178 1988

Nova Olímpia 17.515 19.218 1986

Lucas do Rio Verde 45.556 59.436 1988

Primavera do Leste 52.066 58.370 1986

Sorriso 66.521 82.792 1986

Vera 10.235 10.820 1986

*Número estimado. Fonte: IBGE (2015).

Em linhas gerais, o agronegócio tornou-se definitivamente a base 
da produção de riquezas do estado de Mato Grosso. Assim, o processo 
de criação de novos municípios representou a constituição de um front 
agrícola moderno através da produção de commodities, o qual permitiu 
o surgimento de centros urbanos com economias dinâmicas e muito 
significativas nacionalmente. Pode-se dizer que esse front de produção 
agrícola deu origem a uma família de municípios do agronegócio no 
estado, expressão que reflete o poder político dessas cidades em ação 
conjunta, uma vez que os investimentos para o uso corporativo do ter-
ritório são direcionados pelas relações políticas e econômicas dentro 
do estado. Em termos de desenvolvimento urbano, a criação dos novos 
espaços refletiu a necessidade de um funcionamento complementar en-
tre o campo e a cidade, onde o campo comanda a dinâmica das cidades 
através das atividades de produção de commodities, em outras palavras, 
os novos municípios surgiram direcionados pelas atividades econômicas 
dos setores produtivos da agricultura, em especial da soja (SILVA, 2007).

Essa situação pode ser percebida através números reais dos setores 
produtivos do estado de Mato Grosso, num plano comparativo são 
demonstrados os valores da produção de riquezas dos municípios que 
compõem o corpus investigativo.
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Tabela 6 – Produto Interno Bruto dos municípios (2010-2013)

Produto Interno Bruto (PIB) dos Municípios de Mato Grosso (em milhões R$)

Município 2010 2011 2012 2013

Brasnorte 277.952,06 422.147,97 548.305,55 587.862,63

Campo Novo do Parecis 992.249,00 1.365.020,06 1.715.520,96 1.916.168,59

Campo Verde 933.793,28 1.214.852,56 1.468.629,00 1.617.683,17

Cláudia 141.343,32 185.767,90 227.257,77 245.970,45

Nova Mutum 1.122.938,22 1.717.941,04 1.820.085,97 2.167.526,20

Nova Olímpia 375.219,41 316.514,12 392.368,66 380.031,31

Lucas do Rio Verde 1.347.591,21 1.873.751,53 2.121.880,52 2.416.420,19

Primavera do Leste 1.527.922,53 2.163.680,47 2.347.458,43 2.602.384,11

Sorriso 1.833.542,66 2.746.035,54 3.310.947,45 3.657.803,41

Vera 179.170,31 290.558,93 361.797,79 367.120,87

Fonte: SEPLAN Disponível em <http://www.seplan.mt.gov.br>

Quando analisados os valores da produção interna dos municípios, 
a divisão entre os dois grupos se torna mais evidente. Embora a série 
temporal apresente uma progressão regular para todos os municípios, 
há uma clara diferença para os municípios pertencentes ao Grupo A, 
alcançando os maiores valores de produção interna durante o recorte 
temporal analisado. Em relação ao Grupo B, somente o município de 
Campo Novo dos Parecis apresenta valores equivalentes ao grupo de 
melhor desempenho, com possibilidades progressivas de crescimento 
econômico para a próxima década. 

Tabela 7 – Renda per capita e População ocupada

2014 2015 2015 2015

Município
Renda Per 

Capita
Salário 
médio

População 
Ocupada

População  
com 1/2 salário

Brasnorte 35.586,78 2,3 16,50% 35,60%

Campo Novo do Parecis 65.067,36 2,8 31,70% 30%

Campo Verde 49.477,02 2,6 23,20% 31,80%

Cláudia 23.945,17 2,1 15,10% 35,50%

Nova Mutum 65.493,85 2,6 38,30% 26,50%

Nova Olímpia 25.436,36 2,7 23,70% 40,80%

Lucas do Rio Verde 49.953,90 2,7 37,40% 26,90%

Primavera do Leste 52.183,39 2,5 37,2 % 31,7 %

Sorriso 57.087,49 2,5 30,80% 30%

Vera 33.853,15 1,8 19,60% 36,80%

Fonte: (IBGE, 2017).
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Os dados de renda per capita e população economicamente ativa 
demonstram uma divisão clara entre os dois grupos de municípios 
avaliados comparativamente, e, embora tenham surgido em períodos 
semelhantes, o desempenho econômico desses municípios varia bas-
tante entre si. A própria variação de renda e trabalho já demonstra o 
resultado de trajetos econômicos e escolhas políticas que conduziram 
os municípios do Grupo A em configurar-se como casos de sucesso, por 
apresentarem atualmente valores consideráveis de renda e trabalho. 
Em termos comparativos, somente o município de Campo Novo do 
Parecis novamente destaca-se de forma diferente das outras cidades 
do Grupo B, pois, apresentou em 2014 uma renda per capita de R$ 
65.067,36, com quase 32% de população ocupada em 2015. 

As caraterísticas do setor produtivo agrícola e a proximidade com 
a rede logística de escoamento da produção de Campo Novo do Parecis 
podem revelar alguns elementos explicativos importantes que justi-
fiquem a grande diferença de desempenho dos outros municípios do 
Grupo B, como Nova Olímpia, Brasnorte, Cláudia e Vera. 

 No estado de Mato Grosso, pode-se pensar que a modernização 
produtiva corresponda a uma modernização da organização política 
também, os novos municípios são exemplos da necessidade de expan-
são da regulação pública, pois, até 1985 existiam apenas 57 municípios, 
e somente entre o período de 1986 e 2001 foram criados outros 84, além 
das dezenas de novas propostas de emancipação de outras localidades 
em crescimento. É a partir da década de 1980 que o estado começou a 
modernizar os sistemas produtivos agrícolas para atender à dinâmica 
de exportação das commodities, a ampliação das fronteiras agrícolas 
derivou basicamente da expansão da capacidade do Estado em pro-
duzir estruturas de incentivos ao agronegócio e consequentemente à 
dinamização da urbanização do estado. Dessa forma, as novas cidades 
passam a tornar-se o locus de regulação das atividades agrícolas, uma 
vez que no Brasil, o município também é um ente da federação, por-
tanto, possui poderes para produzir leis, regulações e mecanismos de 
incentivos, trata-se de um espaço de poder local (SILVA, 2007).

Além disso, os instrumentos políticos e comerciais disponíveis 
nas unidades subnacionais permitem o florescimento de resultados 
distintos entre os municípios, visto que são possíveis dois caminhos 
mercadológicos a se seguir, o princípio da competição entre os polos 
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de produção, criando uma dinâmica mais heterogênea nos números 
da economia, ou mesmo, o trajeto da cooperação entre os municípios, 
por meio da formação de grupos, consórcios, cooperativas e blocos 
regionais que maximizam as possibilidades comerciais e produtivas 
das unidades. 

O mercado de exportação de commodities em vários locais de Mato 
Grosso representa a enorme inserção da região ao processo produtivo 
globalizado. Numa escala nacional, os valores produzidos pelas expor-
tações de grãos e produtos de origem animal do estado têm-se tornado 
mais significativos a cada ano para o equilíbrio da balança comercial 
do país. Numa perspectiva estritamente econômica, as riquezas produ-
zidas nas cidades escolhidas para a investigação poderiam melhorar 
consideravelmente a qualidade de vida da população urbana que se 
estrutura a partir dos resultados diretos do agronegócio nessas regiões, 
por isso, pode-se destacar a seguir o os valores das exportações recen-
tes dos municípios para se obter um panorama da economia atual. 

Tabela 8 – Exportação em 2016 (em US$)

Exportações em 2016 (em US$)

Brasnorte 109.756.255

Campo Novo do Parecis 387.922.285

Campo Verde 160.648.956

Cláudia 13.265.519

Lucas do Rio Verde 508.422.410

Nova Mutum 655.220.101

Nova Olímpia 6.027.987

Primavera do Leste 598.114.666

Sorriso 1.367.359.238

Vera 1.665.028

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2017).

Em termos econômicos, o intercâmbio de experiências comerciais 
e a aproximação entre os municípios podem produzir resultados mais 
eficientes, em setores produtivos direcionados à exportação, como tem 
sido o caso da grande parte dos municípios de Mato Grosso, desenvolvi-
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dos a partir da produção agrícola. Trata-se de uma realidade concreta 
para o front do agronegócio estadual, é possível compreender os pata-
mares econômicos que esses municípios têm alcançado ao longo das 
últimas décadas, seja agindo em relações de mercado individualizadas 
ou mesmo pela ação conjunta das regiões produtivas.

De qualquer maneira, pode-se perceber como as atividades eco-
nômicas desses municípios são importantes para a manutenção dos 
centros urbanos, pois as relações internas e entre as cidades têm sido 
definidas pelas condições do mercado agrícola exportador, fortalecen-
do o poder econômico das elites capitalizadas, normalmente surgidas 
com os fluxos migratórios dos anos 1970, enquanto que o poder político 
tende a incorporar os interesses econômicos ao processo de desenvol-
vimento das cidades. Nesse sentido, a urbanização pôde concretizar-se 
pela edificação de um poder político difuso entre os atores econômicos 
mais atuantes no cenário local, permitindo o provimento de serviços 
básicos de infraestrutura, saúde e educação, além de fomentar as 
atividades comerciais urbanas e a geração de empregos (SILVA, 2007). 

Tabela 9 – Índice de Desenvolvimento Humano (2010)

IDH (2010)

Brasnorte 0,696

Campo Novo do Parecis 0,734

Campo Verde 0,750

Claudia 0,699

Lucas do Rio Verde 0,768

Nova Mutum 0,758

Nova Olímpia 0,682

Primavera do Leste 0,752

Sorriso 0,744

Vera 0,680

Fonte: Atlas do Desenvolvimento http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/

Dessa forma, ao longo das décadas de desenvolvimento os mu-
nicípios de maior sucesso socioeconômico puderam fazer grandes 
investimentos em infraestrutura, saúde e educação, como pontuou 
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Silva (2007), a ponto de apresentarem índices de desenvolvimento 
humano relativamente altos comparados às médias nacionais. Assim, 
todos os municípios do Grupo A (Campo Verde, Lucas do Rio Verde, 
Nova Mutum, Primavera do Leste e Sorriso) possuem o IDH entre 0,744 
e 0,768, em contraste com os membros do Grupo B (Brasnorte, Campo 
Novo do Parecis, Cláudia, Nova Olímpia e Vera) que apresentaram 
índices entre 0,680 e 0,734. 

Trata-se de uma caracterização genérica desses municípios, pois 
nesses casos específicos, a prosperidade econômica dos produtores 
rurais tem sido acompanhada pela aproximação da política local e a 
consequente ampliação dos serviços públicos e privados nos centros 
urbanos. Um fato relativamente importante para a análise comparada, 
uma vez que apesar das semelhanças nas historiografias de vários mu-
nicípios de Mato Grosso, somente alguns puderam despontar-se como 
cidades realmente desenvolvidas em termos econômicos e sociais.

Silva (2007) destaca os fenômenos que envolvem os processos de 
urbanização relacionados com a ampliação do modo de produção 
capitalista. Neste caso, o agronegócio, como principal condicionante 
das relações econômicas locais, tende a reconfigurar os espaços pro-
dutivos e sociais de forma a atender às demandas do capital. Dessa 
maneira, a cidade acaba viabilizando com rapidez o ciclo do capital, o 
que resulta em diferentes funcionalidades para a concentração demo-
gráfica nos centros urbanos, em outras palavras, a urbanização seria 
um processo muito mais complexo do que a simples transferência da 
população do campo para as cidades, pois, ocorre uma incorporação 
de novos modos de vida relacionados principalmente ao consumo. 
Pode-se dizer que em síntese, “a urbanização faz parte dos novos usos 
econômicos, político e demográfico do território e com a fronteira de 
ocupação capitalista” (SILVA, 2007, p. 50).

É interessante ressaltar que as características de urbanização nes-
sas cidades produziram espaços com maior infraestrutura e organiza-
ção urbana, o que deve, possivelmente, proporcionar uma qualidade 
de vida diferente das outras regiões mais antigas do estado que não 
foram reconfiguradas pelos recursos do agronegócio. As diferenças nos 
planos de urbanização entre as cidades do Mato Grosso são evidentes, 
pode-se dizer que aquelas cidades que puderam fazer das correntes 
migratórias um elemento fundamental para a transformação e recon-
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figuração das paisagens urbanas e dos mecanismos de distribuição do 
poder político foram bem-sucedidas em diversos aspectos socioeco-
nômicos, em oposição àquelas em que a centralização do poder ainda 
constitui-se como um entrave para o desenvolvimento. 

Tabela 10 – Progressão da renda per capita (1991-2010)

 1991 2000 2010

Brasil 447,56 592,46 793,87

Brasnorte 399,43 528,19 602,75

Campo Novo do Parecis 537,67 657,92 823,32

Campo Verde 549,00 691,16 878,37

Cláudia 468,45 566,76 700,38

Lucas do Rio Verde 600,41 750,50 938,65

Nova Mutum 428,82 724,12 982,90

Nova Olímpia 343,18 390,80 639,03

Primavera do Leste 578,32 732,96 990,05

Sorriso 546,76 904,73 988,74

Vera 478,67 485,98 494,23

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2017).

Em relação à progressão da renda per capita dos municípios de 
Mato Grosso, pode-se evidenciar a tendência nacional de aumento de 
renda por habitante ao longo das últimas décadas, como resultado 
da expansão de serviços sociais nacionais de educação, saúde e em-
prego, as políticas públicas fizeram com que o país, de modo geral, 
apresentasse crescimento nos índices de renda. Nessa perspectiva, a 
democratização do ensino básico e superior tornou-se mais concreta a 
partir das mudanças institucionais da Constituição de 1988, permitindo 
a atribuição de funções e responsabilidades diferentes aos entes fede-
rativos, a partir de então, os municípios, estados e o governo federal 
passaram a desempenhar papéis colaborativos indispensáveis para a 
expansão da oferta de escolas e universidades a toda população, além 
é claro da reorganização do Sistema Único de Saúde (SUS) que permi-
tiu o acesso a serviços básicos de saúde e controle de adversidades na 
vida dos trabalhadores. 
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Segundo Falleti (2010, p. 38-9), o sistema de saúde brasileiro pas-
sou por duas importantes transformações nas últimas duas décadas, 
a universalização do serviço de saúde e municipalização da gestão de 
recursos, uma vez que a centralização do sistema de saúde pelo go-
verno federal antes de 1988 impedia a oferta apropriada dos serviços, 
e principalmente, a interiorização do atendimento médico. De forma 
geral, os fundos para a saúde eram direcionados ao setor privado, fa-
zendo com que a maioria da população não tivesse acesso aos serviços 
de saúde, mas com a reconfiguração radical do sistema, a cobertura 
universal, o acesso gratuito e os serviços públicos integrados passaram 
a funcionar localmente, atribuindo aos estados e aos grandes municí-
pios a responsabilidade por serviços de saúde de alta complexidade. 

Dessa forma, a progressão na melhoria da qualidade de vida da 
população brasileira esteve atrelada às grandes transformações institu-
cionais e econômicas que a redemocratização política permitiu desde 
o começo da década de 1990. Assim, a renda per capita tornou-se um 
produto-síntese das medidas macroeconômicas do país em períodos 
pós-redemocratização que possibilitaram as mudanças concretas na 
renda dos brasileiros. Além da própria ampliação dos serviços públi-
cos supracitados, ou seja, a presença do Estado em todas as áreas do 
Brasil mostrou-se finalmente materializada após séculos de enormes 
desigualdades regionais.

Nessa perspectiva, como foi ressaltado anteriormente, destaca-se 
que apesar da tendência nacional para o aumento da renda do traba-
lhador, os números apresentados pelos municípios mato-grossenses 
analisados por este trabalho demonstram grandes diferenças em 
relação às médias nacionais, este fato evidencia-se principalmente 
quando observada a regressão contínua dos números da pobreza 
desses municípios. Em menos de três décadas, algumas cidades de 
Mato Grosso apresentaram uma redução significativa na proporção 
de pessoas pobres, mesmo com todas as transformações decorrentes 
dos fluxos migratórios, como a chegada de trabalhadores pobres a 
essas regiões, os índices refletem uma melhoria acentuada da pobreza 
nessas localidades, o que pode descrever os benefícios coletivos da 
expansão dos setores produtivos da agropecuária. 
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Tabela 11 – Proporção de pobres nos municípios (1991-2010) em %

 1991 2000 2010

Brasil 38,16 27,9 15,2

Brasnorte 23,30 19,09 17,46

Campo Novo do Parecis 22,05 23,83 2,18

Campo Verde 26,42 16,38 3,57

Cláudia 8,95 19,58 11,68

Lucas do Rio Verde 25,16 4,47 2,64

Nova Mutum 25,47 8,07 2,85

Nova Olímpia 29,78 22,48 9,91

Primavera do Leste 23,49 8,06 2,57

Sorriso 18,74 6,94 5,88

Vera 24,57 8,5 8,96

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2016).

Dentro da perspectiva institucional, a redução nos índices de 
pobreza nesses municípios deve ser tomada como resultado de uma 
progressão histórica, derivada dos arranjos institucionais em nível 
nacional e das escolhas políticas e econômicas dos grupos hegemônicos 
em nível local. Douglass North (2011, p. 98) denominou esse fenômeno 
de path dependence, numa tradução livre, poderia considerar-se como 
uma dependência de percurso, ou seja, o conjunto de escolhas e deci-
sões que direcionaram o percurso econômico e político da localidade. 
Portanto, um trajeto particular em que o processo de aprendizagem 
dos indivíduos e das organizações permite o direcionamento eficien-
te para o crescimento econômico ou mesmo pode conduzir o local à 
estagnação ao longo do tempo, de acordo com o conjunto de escolhas 
tomadas pelas lideranças políticas. 

Para North (2011, p. 112), “dependência de percurso é a chave 
para uma compreensão analítica sobre as mudanças econômicas em 
longo prazo”, assim, as atividades econômicas em nível micro podem 
ser conectadas com as estruturas de incentivos fornecidas pelos ar-
ranjos institucionais em nível macro. Portanto, as organizações e seus 
empreendedores passam a adquirir experiências, conhecimentos e 
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informações que fortalecem seus objetivos primários, aumentando os 
mecanismos de reforço ao direcionamento dado ao percurso.

Em outras palavras, pode-se contextualizar esse percurso de pro-
moção ao crescimento econômico, a partir do cenário de transformação 
das estruturas políticas e econômicas, o qual o estado de Mato Grosso 
experimentou desde a década de 1970 com as grandes migrações sulis-
tas. Com o objetivo claro de expandir a produção agrícola e urbanizar 
as regiões de cerrado e de floresta amazônica em várias partes do 
estado, os procedimentos de escolhas e tomada de decisões políticas 
basearam-se no princípio essencial de promover o desenvolvimento 
econômico e social da nova moradia. 

Desse modo, o que se têm posteriormente ao surgimento das novas 
cidades e a reestruturação dos municípios já existentes são os meca-
nismos de fortalecimento político e participação social, dos quais se 
podem destacar as mudanças nos elementos de redistribuição do poder 
político em nível local e estadual. Assim, os então colonos passam a 
participar dos direcionamentos políticos dos novos municípios, a fim 
de garantir ambientes seguros e estáveis para os empreendimentos 
econômicos urbanos e principalmente, os investimentos na moderni-
zação das atividades agrícolas no estado. 

Em cidades onde a hegemonia da política tradicional foi rompida 
com a chegada em grande escala dos migrantes sulistas, como nas 
cidades que surgiram efetivamente a partir das ações das empresas 
colonizadoras, a distribuição do poder político e as relações com as 
fontes de poder econômico se deram de forma difusa, mais horizontais 
em ambientes ainda surgentes politicamente. Portanto, os projetos 
de desenvolvimento socioeconômico idealizado pelos colonos pude-
ram manter uma trajetória coesa e direcionada pelas elites locais em 
formação. Por isso, os percursos traçados no início da colonização 
materializaram-se ao longo das décadas seguintes, sem a influência 
intensa das elites tradicionais anteriores à colonização, cuja tendência 
normalmente conduzia à manutenção do status quo sociopolítico.

Contudo, os novos grupos sociais que chegavam aos núcleos urba-
nos, ainda em construção, possuíam interesses concretos em efetivar os 
planos de urbanização e oferecimento de infraestrutura básica para as 
cidades. Primeiramente, devido aos motivos que lhes haviam trazido 
para o Mato Grosso, e também por causa das aspirações coletivas em 
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desenvolver aquelas colônias. Portanto, a organização política deu-
-se mais facilmente, pois, havia interesses comuns entre os colonos e 
recursos financeiros para direcionar os primeiros projetos.

Nessa perspectiva, o desenvolvimento urbano fazia parte do 
conjunto de escolhas políticas dos colonos, uma vez que a mudança 
para a nova região era um projeto a longo prazo para a maioria dos 
migrantes. Desse modo, a oferta de melhorias públicas nesses novos 
municípios tornou-se um imperativo às lideranças locais, não somente 
pela urgência em materializar os planos de urbanização, mas também 
por todos os investimentos realizados nos projetos de colonização. 
Deve-se ter claro o contexto de migração sulista durante as décadas 
de 1970 e 1980, enquanto em vários momentos anteriores, projetos 
governamentais de colonização haviam fracassado por causa de ele-
mentos burocráticos e institucionais, ou mesmo incentivos reais para 
o desenvolvimento urbano. Pois, muitas vezes os migrantes vinham 
de áreas rurais de outros estados diretamente para as fazendas em 
Mato Grosso, dessa forma, a expansão de núcleos urbanos não era o 
ponto principal do deslocamento. 

Segundo Seluchinesk (2008, p. 181-207), a chegada dos colonos 
sulistas ao Mato Grosso deu início a um novo cenário de vida, visto 
que a condição de protagonista nesse empreendimento histórico lhes 
atribuiu uma perspectiva heroica de desbravadores das fronteiras do 
cerrado e da floresta mato-grossenses, cujo objetivo central baseava-se 
na obrigação de garantir o bem-estar as suas famílias. O resultado dessa 
articulação entre a ordenação social necessária e os interesses de obter 
sucesso nas novas terras produz perspectivas coletivas que puseram o 
desenvolvimento socioeconômico desses espaços, como meta primária 
para os anos seguintes. Evidentemente, no âmbito da colonização, o 
poder, representado pela propriedade da terra, alia-se aos princípios 
de trabalho, religião e educação, os quais fundamentaram as formas 
de ver o mundo e agir dos migrantes diante do cenário vazio em que 
foram construídas as imagens da região. Dessa forma, para o colono 
o desenvolvimento era sinônimo de crescimento econômico, aumen-
to de produção, industrialização, ou seja, as ideias de progresso que 
definiam suas ações empreendedoras, através de elementos, como 
planejamento, administração política comprometida, infraestrutura e 
trabalho que criavam condições para que os investidores acreditassem 
na ideia e dessem continuidade ao processo.
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Portanto, as subjetividades nas percepções dos colonos baseavam-
-se em crenças e concepções de desenvolvimento que pautaram todas 
as suas ações no espaço rural com os projetos de expansão da produção 
agrícola e também no espaço urbano, cuja organização e infraestrutura 
eram fundamentais para se conceber o bem-estar social ao longo do 
tempo. Todas essas condições seriam necessárias para que as então 
colônias se tornassem verdadeiras cidades, a partir do trabalho, no do-
mínio sobre o ambiente selvagem e a participação coletiva das pessoas 
nas decisões políticas sobre os próximos passos para o desenvolvimen-
to. Dito de outro modo, os arranjos institucionais direcionados para 
produção de incentivos para o desenvolvimento surgiriam sobrepostos 
a esse sistema de valores e ideais de crescimento.

Por isso, a ordenação política configurou-se como condição sine qua 
non para o progresso econômico dessas localidades, a participação dos 
colonos nos espaços políticos locais tornou-se uma das principais carac-
terísticas da colonização sulista em Mato Grosso, pois permitia acessar 
os espaços de decisão política e colaborar com a gestão de interesses 
dispersos nos novos territórios. Desse modo, o que se tem a partir da 
década de 80 é a reconfiguração mais intensa do território, em termos 
de urbanização e organização das cidades, e também a restruturação 
dos sistemas de distribuição de poder político, uma vez que novas elites 
econômicas se formavam com a expansão do agronegócio no estado. 
Nas palavras de Moreno (2007, p. 60), “a ruptura dessa hegemonia pode 
ter tido início com a formação de novas territorialidades no estado, 
formada a partir da década de 1970 com a expansão da fronteira agrí-
cola na Amazônia e com a chegada dos milhares de migrantes, sulistas 
principalmente, à região”, numa discussão sobre o conflito de terras e 
o poder das oligarquias tradicionais de Mato Grosso, a autora destaca 
o papel da densa migração sulista para a ruptura das práticas políticas 
tradicionais que dominavam a historiografia do estado. 

Dessa maneira, a questão da territorialidade torna-se essencial para 
a compreensão do percurso político e econômico de algumas localida-
des de Mato Grosso, todas as conexões subjetivas entre o domínio do 
espaço geográfico e do espaço político são necessárias para se estabe-
lecer um panorama sobre as transformações significativas das cidades, 
em consonância com as mudanças nas estruturas de incentivo para a 
ampliação das atividades econômicas da região. Em outras palavras, os 
caminhos percorridos pelos municípios desenvolvidos do estado foram 
traçados a partir dos pressupostos ideológicos em que se basearam os 
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novos habitantes de Mato Grosso, os ideais de desenvolvimento eco-
nômico moldaram os comportamentos sociais e políticos dos colonos, 
produzindo um percurso eficiente na promoção do crescimento. Trata-
-se de um fenômeno complexo que reforça as dimensões do fato social 
discutidas no início deste trabalho, pois, o desempenho econômico 
atual dos municípios selecionados só pode ser explicado, a partir de 
suas relações com os eventos sociais de territorialidade, comuns aos 
períodos da colonização, assim como a dinâmica de modernização do 
espaço político, em outras palavras, a descentralização do poder local. 

Neste caso, a reconfiguração do poder político somente foi possível 
devido ao cenário de transformação decorrente do deslocamento em 
massa de tantas pessoas com históricos sociais e experiências políti-
cas diferentes das práticas tradicionais locais, seculares em alguns 
casos. Desse modo, alguns municípios puderam surgir relativamente 
distantes dos meandros escusos e centralizadores da política mato-
-grossense, assim, ainda que oligarquias econômicas e elites políticas 
também existam nessas novas cidades, elas são produtos de relações 
mais horizontais e inclusivas quando comparadas às marcas corone-
listas e clientelistas do passado do estado. 

 A modernização política deve ser entendida através da síntese 
associativa entre urbanização, industrialização, secularização, demo-
cratização, educação e participação social, como fundamentais para o 
desenvolvimento econômico (HUNTINGTON, 1975). No que se refere 
às mudanças resultantes do grande fluxo migratório dos anos 70 em 
Mato Grosso, indubitavelmente, a urgência de políticas de urbanização 
e atualização dos sistemas produtivos do estado foram as principais 
medidas institucionais tomadas pelos governos estadual e federal, 
contribuindo com a desestabilização dos modelos marmorizados de 
política tradicional, junto com o empenho público pela urbanização e 
integração do estado ao sistema capitalista nacional houve a modifi-
cação mais significativa na história política de Mato Grosso22, que foi 
o surgimento de novos atores econômicos e posteriormente políticos 
nos espaços de decisão e de poder.

22 Para um aprofundamento na história política de Mato Grosso, o livro de Gislaene Moreno 
(2007), Terra e Poder em Mato Grosso: política e mecanismos de burla (1892-1992) torna-se a princi-
pal referência teórica para a discussão sobre os efeitos da tradição na política do estado. A obra 
não somente dispõe de uma investigação documental sobre as políticas agrárias, mas também 
traça um panorama dos mecanismos político-jurídicos criados para privilegiar famílias e polí-
ticos antigos na região. 
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Em síntese, como a “ordem política depende parcialmente da rela-
ção entre desenvolvimento das instituições políticas e a mobilização 
para a política de novas forças sociais” (HUNTINGTON, 1975, p. 7), a 
chegada de novos integrantes ao jogo político estadual fez surgir um 
ambiente renovado, cujas principais ações enfatizavam o fortaleci-
mento das sociedades através das exigências de políticas públicas 
voltadas para a infraestrutura e ao bem-estar nos novos municípios. 

Assim, a presença do estado passou a ser requerida pelos repre-
sentantes políticos e pelas forças econômicas então estabelecidas 
nos novos núcleos populacionais, a fim de materializar os planos de 
desenvolvimento socioeconômico e oferecer condições estáveis para o 
sistema de retroalimentação dos investimentos, uma vez que as estru-
turas de incentivos para o agronegócio poderiam sofrer interferências 
laterais de elites locais mais antigas.

Os trajetos políticos e econômicos traçados por esses municípios 
produziram situações sociais um pouco semelhantes entre si, como 
produtos do agronegócio, as cidades do front agrícola do estado 
desenvolveram-se a partir de projetos particulares de colonização, po-
rém, apesar de receber migrantes sulistas com mais acesso a recursos 
financeiros, algumas localidades possuíam outros grupos sociais que 
já habitavam as regiões, normalmente, lavradores ou extrativistas, ou 
mesmo migrantes econômicos vindos de regiões mais pobres do país. 

Tabela 12 – Índice de Gini23 (2010)

 Cidade Gini

Brasnorte 0,60

Campo Novo do Parecis 0,45

Campo Verde 0,51

Cláudia 0,57

Lucas do Rio Verde 0,46

Nova Mutum 0,51

Nova Olímpia 0,56

23 O índice de Gini é utilizado como medida de mensuração da desigualdade de renda da popula-
ção. Para uma intepretação simples dos índices, o coeficiente compõe-se de um fator de 0 a 1, 
onde 0 significa total igualdade de renda e 1 seria o extremo de desigualdade entre os indivídu-
os de uma sociedade. 
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Primavera do Leste 0,51

Sorriso 0,54

Vera 0,42

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2016).

Por isso, torna-se relevante verificar as condições de desigualda-
des entre essas populações, para isso, o Índice de Gini pode significar 
uma importante ferramenta de mensuração das assimetrias de renda.

No que se refere aos problemas de desigualdade social, Mato Grosso 
possuía no ano de 2010 um coeficiente de 0,46 na escala de desigual-
dade de renda, abaixo da média nacional brasileira de 0,56. Portanto, 
em padrões nacionais, o estado apresenta-se muito semelhante às 
outras regiões do país, e quando observados os números locais dos 
dez municípios, percebe-se um coeficiente acima de 0,50 em sete ci-
dades, trata-se de localidades com maiores variações de renda entre 
seus habitantes. Contudo, tem-se uma amplitude de 0,45 em Campo 
Novo dos Parecis a 0,60 em Brasnorte, o que revela a diferença nos 
conjuntos de municípios.

Tabela 13 – Produtos agrícolas para a exportação (2016)

Município Produtos de exportação Porcentagem (%)

Brasnorte

Soja 
Milho 
Tortas de Soja 
Outros 

77,38
12,03
7,40
3,19

Campo Novo do Parecis

Soja
Milho
Algodão
Tortas
Óleo
Outros

55,02
24,31
11,16
6,41
2,24
0,86

Campo Verde

Algodão 
Soja
Milho
Outros

57,18
21,17
20,46
1,19

Cláudia
Soja 
Milho

78,23
21,77
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Lucas do Rio Verde

Soja
Tortas de Soja
Milho
Algodão
Outros

40,41
30,19
26,95
1,91
0,54

Nova Mutum

Tortas de Soja
Soja
Milho
Algodão
Outros

41,43
30,82
20,14
6,37
1,24

Nova Olímpia
Açúcar
Soja
Outros

52,71
42,29
5,0

Primavera do Leste

Soja
Milho
Tortas de Soja
Algodão
Óleo
Outros

44,50
26,25
22,86
4,25
1,20
0,94

Sorriso

Soja 
Milho
Torta
Outros

52,18
38,59
8,13
1,10

Vera 
Milho
Soja

88,10
11,9

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2017e).

A produção agrícola direcionada para a exportação poderia confi-
gurar-se como o principal fator econômico de diferenciação entre as 
cidades investigadas, visto que os municípios que mais rapidamente se 
voltaram ao cultivo de soja, milho e algodão, principalmente quando 
as regras de incentivos ao seu plantio começaram a dar maior segu-
rança e estabilidade aos produtores, puderam desenvolver-se mais, 
se comparado com outras localidades que se mantiveram atreladas às 
atividades extrativistas da madeira ou à pecuária, ou mesmo, como no 
caso do município de Nova Olímpia que voltou sua produção agrícola 
apenas para a cana-de-açúcar, cujos incentivos institucionais somente 
se reduziram ao longo das décadas. Nessa perspectiva, as cidades de 
Mato Grosso que estiveram voltadas por muitos anos apenas à extração 
de recursos naturais, como por exemplo, minério e madeira, apre-
sentaram ondas de crescimento instáveis e incapazes de sustentar o 
desenvolvimento socioeconômico de qualidade. O mesmo pode ser dito 
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das cidades com perfil econômico direcionado à pecuária apenas, pois 
também puderam colaborar pouco para as transformações estruturais 
pelas quais os municípios agrícolas mais desenvolvidos passaram.

De qualquer forma, em várias dessas cidades, as marcas da sepa-
ração social podem ser percebidas como características estruturais do 
modelo urbano, ou seja, os primeiros moradores concentraram-se em 
setores centrais, enquanto outros grupos sociais na sequência foram 
deslocados a áreas periféricas. Não se pode negar o fato de que as 
desigualdades sociais também fazem parte do espaço mato-grossense. 
Evidentemente, com menos intensidade que em regiões mais antigas, 
como sudeste e nordeste, mas produzem mudanças sociopolíticas 
significativas nas estruturas do estado. 

O que significa dizer que ser pobre numa cidade como Sorriso ou 
Lucas do Rio Verde não é a mesma coisa que ser pobre numa cidade 
como São Paulo ou Rio de Janeiro, pois, deve-se destacar que os projetos 
de urbanização e os planos de ocupação foram recentes em termos 
históricos, mas os planejamentos urbanísticos estiveram presentes 
em todas as etapas da colonização. Portanto, a ordenação urbana e 
os serviços de infraestrutura estão, em sua maioria, disponíveis para 
grande parte da população, até por tratar-se de cidades de pequeno 
porte, com menos de 100.000 habitantes, torna-se mais fácil a oferta 
de serviços públicos de urbanização. 

Entretanto, há de ressaltar-se que muito mais que as diferenças 
estritamente econômicas, o embate social dentro dessas cidades se 
constrói principalmente pelos níveis hierárquicos de poder na so-
ciedade. Assim, as divisões sociais acentuam-se também a partir das 
assimetrias nas relações de poder instauradas pelo processo histórico 
de colonização. Dessa maneira, a formação de grupos poderosos locais 
compostos por sulistas no comando do front agrícola do estado já re-
força as subjetividades de representação sobre essas elites. Trata-se de 
condições diferenciadas tanto no aspecto cultural quanto econômico, 
pois esses indivíduos já vieram do sul do país com um poder aquisi-
tivo superior à população mato-grossense. Evidentemente a questão 
cultural fortalece as diferenciações dentro das cidades, mas a questão 
da desigualdade relacionada à renda e à territorialidade torna-se um 
aspecto predominante (SILVA, 2007).
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Assim, em termos comparativos, esses municípios possuem mar-
cas muito expressivas de divisão social, cada uma das localidades 
analisadas apresenta particularidades étnicas, sociais e econômicas 
na configuração da divisão. Por isso, deve-se reforçar a necessidade 
de abordagens mais pontuais às questões de desigualdade social e 
representações do poder das elites agrícolas em Mato Grosso, uma vez 
que as assimetrias sociais locais sejam baseadas em elementos mais 
complexos do que a simples hierarquia de renda.

Além disso, torna-se válido ressaltar alguns pontos importantes 
dessa reflexão, primeiramente, destacar o papel indispensável das 
discussões sobre territorialidade e poder em que se sustentou o trajeto 
social, político e econômico da história mato-grossense. Assim, cabe 
reforçar as grandes transformações demográficas e espaciais que o 
estado passou com as grandes migrações desde a década de 1970, em 
consonância com os mecanismos institucionais de apropriação do 
território e as estruturas de incentivo aos projetos de urbanização e 
expansão das fronteiras agrícolas do país. 

Em suma, o que se tem claro até o momento é a importância da 
participação do Estado brasileiro na liberação de recursos para a im-
plementação de programas desenvolvimentistas e políticas agrárias, 
durante as primeiras décadas da colonização sulista em Mato Grosso, 
cujas estruturas de incentivos são fundamentais para explicar o de-
sempenho econômico atual de muitos municípios do estado, uma vez 
que foram fornecidas condições financeiras e institucionais para que 
o processo de colonização fosse efetivo na ordenação social e política 
das novas cidades, através de planos bem-sucedidos de urbanização 
e modernização dos sistemas produtivos.

Dessa forma, a conjuntura econômica atual deve ser analisada a 
partir de uma perspectiva mais substantiva que considere os desdo-
bramentos das políticas públicas regulatórias e distributivas adotadas 
em períodos anteriores. As explicações tornam-se extremamente in-
cipientes, se baseadas apenas em diferenças históricas nos números 
da produção agrícola local, pois, o ideal da investigação é buscar os 
elementos que permitiram o surgimento de ambientes férteis para a 
expansão das atividades econômicas e o desenvolvimento socioeco-
nômico progressivo ao longo das décadas.
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Por um lado, têm-se os grandes empreendimentos estruturais e 
institucionais do governo militar em fomentar a integração de Mato 
Grosso ao restante do território nacional, consolidando-se, assim, os 
inúmeros projetos de colonização no cerrado e na floresta amazônica 
do estado, essenciais para a reconfiguração geopolítica atual. Desse 
modo, analisar essa trajetória social, política e econômica viabiliza o 
fornecimento de subsídios importantes para compreender a dinâmica 
histórica do desenvolvimento do estado. Por outro lado, a moderni-
zação do sistema produtivo da agricultura no estado tornou-se um 
evento concreto que revela os meios pelos quais os projetos iniciais 
de urbanização e produção agrocapitalista converteram-se em his-
tórias de sucesso em termos econômicos. Trata-se de sucesso maior 
somente para as pequenas elites do agronegócio do estado, contudo, 
indiretamente, essas cidades puderam utilizar-se dos benefícios que 
a produção agrícola construiu.

Diferentemente de outras experiências locais, cujas estruturas de 
incentivos à colonização foram canalizadas para o enriquecimento de 
poucos indivíduos, mantendo-se assim os espaços urbanos, distantes 
do progresso experimentado pelos municípios vizinhos, por isso, a 
comparação de trajetórias pode ser muito efetiva na descrição dos 
mecanismos de distribuição do poder nas esferas política e econômi-
ca. Depois das descrições socioeconômicas dos municípios, torna-se 
crucial uma abordagem mais dialógica com outras fontes explicativas 
que possam justificar as condições positivas da prosperidade de deter-
minados municípios em detrimento às outras experiências do estado.
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4. As causas do desenvolvimento  
em Mato Grosso

O objetivo principal dessa seção é apresentar explicações causais 
do desenvolvimento econômico de algumas cidades de Mato Grosso, a 
partir da análise de entrevistas realizadas com os membros do poder 
executivo dos municípios com melhores desempenhos em termos 
socioeconômicos selecionados para compor o corpus comparativo. 
Baseando-se nos pressupostos interpretativos fornecidos pela abor-
dagem histórico-comparada, são apresentadas variáveis explicativas 
que interligam as mudanças institucionais em níveis nacional e local 
e condições históricas necessárias. 

Assim, as diferenças no desenvolvimento das cidades de Mato Gros-
so podem ser explicadas através de variáveis institucionais e históricas 
que potencializaram os desdobramentos econômicos atuais, decorren-
tes das estruturas de incentivos criadas pelo poder público, principal-
mente, a partir da década de 1970. Os direcionamentos explicativos 
foram fornecidos pela análise de conteúdo das entrevistas, realizadas 
durante os anos de 2016 e 2017, com os membros das lideranças locais 
(prefeitos, vice-prefeitos ou secretários municipais), o que permitiu o 
estabelecimento de um quadro de variáveis multidimensionais indis-
pensáveis para se compreender o trajeto histórico do estado.

Quadro 7 – Elementos explicativos do desenvolvimento dos municípios

Elementos Explicativos Dimensões

Capacidade do Estado 
Infraestrutura; Regularização de terras; Financiamentos; 
Instituições agrárias e Estabilidade econômica.

Agricultura 
Instituições agrárias para a redução dos riscos de 
investimento 

Migração
Mudanças no controle do poder político; Competição 
política local

Governança Local
Projetos de desenvolvimento da gestão, Estabilidade 
política e Corrupção.

Capital Social
 Sociedade civil participativa e cooperação produtiva 
mais intensa

Fonte: Elaboração própria.
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Desse modo, o capítulo se subdivide em cinco etapas complemen-
tares, a fim de fornecer uma explanação mais detalhada dos elemen-
tos que influenciaram as diferenças de desempenho econômico dos 
municípios de Mato Grosso, ao longo das últimas décadas. Trata-se de 
direcionamentos obtidos pela análise sistemática das entrevistas rea-
lizadas com os membros do executivo local (prefeitos, vice-prefeito ou 
secretários) durante a pesquisa de campo e por isso são fundamentais 
para sustentar os argumentos expostos nessa seção, não somente pelo 
seu conteúdo, mas também pela frequência com que foram mencio-
nados pelos participantes.

Assim, além de uma detalhada revisão de literatura específica, 
a pesquisa de campo foi sustentada por abordagens e técnicas de 
análise de entrevistas que se basearam em algumas das principais 
referências recentes das ciências sociais (REZENDE, 2011; BARDIN, 
2011, MAHONEY e RUESCHEMEYER, 2003; MAHONEY, 2007; RICHAR-
DSON, 2015, CRESWELL, 2010). Dessa forma, a partir dos princípios 
metodológicos de análise comparada, buscou-se estabelecer a recor-
rência de dimensões explicativas que apontavam elementos causais 
interconectados com os fatores contextuais de mudança histórica dos 
municípios. Como destacou Guimarães (2003), a própria abordagem 
histórico-institucional torna-se muito funcional para capturar vari-
áveis explicativas relevantes para se compreender as trajetórias de 
prosperidade econômica, podendo-se incluir a influência de grupos 
sociais e a capacidade do Estado em criar estruturas de incentivos para 
as atividades econômicas e o papel da cultura política no processo de 
interação entre política e economia.

Em síntese, esta seção apresenta a aproximação dos pressupostos 
teóricos da abordagem histórico-institucional com os dados empíri-
cos fornecidos pelas entrevistas, interlaçando fatos históricos e as 
mudanças institucionais que agiram diretamente sobre o comporta-
mento dos atores sociais e econômicos. Portanto, serão expostas as 
variáveis referentes à capacidade do estado em nível nacional e local 
em prover ambientes institucionais favoráveis às atividades econômi-
cas, com especial destaque para as importantes mudanças históricas 
nas instituições agrárias do país, principalmente, no que se refere à 
agricultura de exportação. Em seguida, busca-se demonstrar como os 
fluxos migratórios desde a década de 1970 redesenharam a geografia e 
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a política dos municípios de Mato Grosso, e seus desdobramentos nos 
espaços locais de governança, a partir de projetos de desenvolvimen-
to conduzidos pelos novos atores políticos do estado. Os imigrantes 
trouxeram não somente os familiares, mas também todo o conjunto 
de valores e práticas sociais difundidas no espaço político, logo, as 
instituições informais contribuíram para o surgimento de grupos so-
ciais participativos politicamente, na colaboração e na demanda por 
políticas públicas para a população.

A partir da análise contrastiva dos dois grupos de municípios com 
períodos semelhantes de formação, mas com resultados socioeconô-
micos relativamente diferentes entre si, foi possível retirar elementos 
explicativos presentes nos municípios considerados casos de sucesso 
(Grupo A: Campo Verde, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Primavera 
do Leste e Sorriso). Em consonância à abordagem comparada, foram 
verificadas características semelhantes do segundo grupo de cidades 
(Grupo B: Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Cláudia, Nova Olímpia 
e Vera), a fim de verificar eventos históricos e condições necessárias 
comuns para que se pudesse empreender um quadro explicativo válido 
para os objetivos do trabalho.

O histórico dos municípios do Grupo A forneceu trajetos econômi-
cos e escolhas políticas que se tornaram cruciais ao longo das décadas 
para definir os sistemas produtivos preponderantes e as estruturas 
de incentivos locais para o desenvolvimento. Situações comuns que 
aproximam os setores produtivos, as condições de infraestrutura 
urbana e as facilidades de logística dentro desses municípios mais 
desenvolvidos. Trata-se de fatores importantes, pois funcionam como 
diferenciais históricos que podem fornecer explicações sobre as razões 
dos Grupos A e B apresentarem resultados tão assimétricos, mesmo 
surgindo no estado quase na mesma época.

Evidentemente, todas as explicações causais refletem uma junção 
de fatores de influência em nível nacional, como mudanças institu-
cionais para o desenvolvimento do estado, políticas de colonização, 
mecanismos de compras de terras, regularização nos direitos de posse, 
transformações nos incentivos à produção agrícola, maiores garantias 
ao cultivo de commodities, estabilização da moeda nacional, entre ou-
tros macrofatores. Assim como, as características de governança local 
que refletem princípios de gestão pública e ações políticas coesas para 
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o desenvolvimento, no que tange aos planos de urbanização, infraes-
trutura das cidades, incentivos às atividades econômicas e instalação 
de empresas e indústrias, ou seja, escolhas políticas específicas de cada 
município, uma vez que não se pode ignorar a natureza endógena do 
desenvolvimento. 

Desse modo, as explicações de como as instituições atuam na con-
solidação do desenvolvimento econômico foram também resultados de 
fundamentos teóricos e direcionamentos provenientes das entrevistas 
com os membros do poder executivo municipal que participaram, via 
de regra, também da formação recente dos municípios.

4.1 Capacidade do Estado: os efeitos locais da presença do Estado 

A história brasileira tem sido marcada por recentes progressos 
na oferta de serviços públicos e, consequentemente, a progressiva 
ampliação da presença do Estado em todo o território nacional, por 
meio do fortalecimento do poder público, de maneira a corrigir as 
debilidades históricas da realidade brasileira (BRUM, 1998). Assim, 
ao longo do século XX, o Estado brasileiro passou a assumir o papel 
de “principal agente de desenvolvimento” (GUIMARÃES, 2003, p. 4). 

Dessa forma, o conceito de capacidade do Estado (GUIMARÃES, 
2003; ACEMOGLU, 2005, 2015; BESLEY e PERSSON, 2009a, 2009b, DELL 
et al., 2015) ganha centralidade nesta seção, devido ao seu poder ex-
plicativo, no que se refere ao percurso do desenvolvimento brasileiro. 
Evidentemente, o espaço brasileiro foi sendo reocupado de maneira 
assimétrica ao logo dos séculos de colonização, logo, pode-se dizer que 
a própria presença do Estado foi também percebida de forma desigual 
nas diferentes regiões do país. 

 Para Besley e Persson (2009b), a falta de capacidades do Estado em 
arrecadar impostos e regular a economia deve ser tomado como um 
dos principais fatores para a persistência de nações pobres no mundo. 
E assim como a acumulação de capital é o motor de crescimento do 
setor privado, o capital público também é o motor para sustentar a 
ampliação do Estado. Portanto, boa parte de sua efetividade deriva des-
sa habilidade de implementar políticas, além de outras competências 
mais amplas, como de fazer cumprir os contratos comerciais, a regu-
lação e apoio aos mercados. Trata-se, portanto, do “poder econômico 
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do Estado” (ACEMOGLU, 2005, p. 3), o quanto os governos possuem 
de organização burocrática para arrecadar impostos, regular as ati-
vidades econômicas do mercado interno e as capacidades de oferecer 
bens públicos a toda população, ou seja, as capacidades fiscal e legal 
se complementam no estabelecimento de um Estado eficiente e na 
proteção dos direitos. 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que um Estado fraco torna-
-se um fator importante para o campo socioeconômico ao impedir o 
desenvolvimento do país, pois impossibilita os governantes de prover 
bens públicos, e em longo prazo, prejudica também a capacidade de 
arrecadar impostos (ACEMOGLU, 2015). O que na prática, apenas 
sustenta um círculo vicioso, no qual políticas públicas deixam de ser 
implementadas, e consequentemente, a população recusa-se a pagar 
impostos, por não observar retorno em suas contribuições ao Estado. 

Para Guimarães (2003), existem alguns elementos que determi-
nam a capacidade do Estado, tais como a autonomia, burocracias 
coerentes, autonomia integrada, relações entre Estado e empresas, o 
controle sobre as políticas públicas, programas de desenvolvimento, 
capacidade de monitorar as empresas, redução dos riscos, imposição 
versus colaboração e a própria legitimidade dos governos.

De acordo com esses pressupostos, o Estado necessita de autono-
mia para adotar medidas que possam ir contra interesses privados, 
mas para isso, é necessário manter a burocracia distante de grupos 
de interesses, e, na ausência dessa burocracia autônoma, o Estado 
pode tornar-se predatório ao atender somente os interesses de seus 
apoiadores. Daí surge a necessidade de produzir burocracias coerentes, 
com conhecimento técnico, certo isolamento e comprometido com o 
desenvolvimento nacional. Contudo, para uma intervenção efetiva na 
economia, devem existir canais de comunicação entre a burocracia e 
a sociedade, empresários e outros grupos sociais para obter informa-
ções imprescindíveis para a provisão de políticas públicas adequadas. 
Para isso, as organizações de grupos sociais ou empresariais podem 
aproximar-se do Estado, por meio de mecanismos institucionalizados 
que permitam esse diálogo. Além disso, o Estado deve manter o con-
trole sobre a alocação de recursos financeiros, permitindo, assim, a 
oferta de linhas de crédito e incentivos fiscais que reduzam os riscos 
do investimento em determinado setor (GUIMARÃES, 2003). 
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O autor ainda destaca que a capacidade do Estado de promover 
desenvolvimento depende do poder e da autonomia que possui para 
implementar programas específicos de desenvolvimento por meio de 
agências específicas. Entretanto, os governos devem garantir que as 
estruturas de incentivos produzam os resultados para os quais foram 
desenhadas pelos políticos. Pois, é para isso que o Estado compromete-
-se em socializar os riscos, e encorajar investimentos privados. Porém, 
são necessários processos institucionalizados de consulta ao setor pri-
vado, a fim de estabelecer relações colaborativas que evitem a favore-
cimento de certos grupos apenas em detrimento do bem público, o que 
pode enfraquecer a legitimidade da intervenção estatal. Em síntese, 
a falta de mediação entre o Estado e a sociedade pode tornar-se um 
obstáculo substantivo para o fortalecimento das capacidades do Estado 
e de certa forma, esses determinantes podem explicar as diferenças de 
desempenho econômico entre as nações (GUIMARÃES, 2003).

Dessa forma, esses determinantes da participação do Estado no de-
senvolvimento econômico podem funcionar como fatores explicativos 
em diferentes esferas de alcance das políticas públicas (Ver MAZZU-
CATO, 2014). No caso brasileiro, a capacidade do Estado vem sendo 
fortalecida, principalmente a partir dos anos 1930, quando começam a 
se esgotar as possibilidades de crescimento da economia baseando-se 
apenas na exportação de café e, também, por ter início o processo de 
industrialização de algumas cidades brasileiras (BRUM, 1998). Assim, 
surge a necessidade do Estado brasileiro se organizar, se burocratizar 
para conseguir expandir seu campo de atuação, diante das crescentes 
demandas da sociedade que se urbanizava cada vez mais.

4.1.1 Infraestrutura

Em termos históricos, as regiões norte e centro-oeste receberam 
com mais retardo essa expansão da capacidade do Estado nacional 
para ampliar sua presença em níveis locais, devido às características 
territoriais de Mato Grosso, como a própria extensão do estado que 
se tornou um importante limitante geográfico para a expansão das 
ações do governo federal. Assim, até meados do século XX a região 
carecia de qualquer investimento que pudesse redefinir suas cidades 
tradicionais e ampliar as áreas de urbanização, ainda reduzidas pelas 
dificuldades de trânsito.
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Desse modo, a questão da falta de infraestrutura elementar no 
estado de Mato Grosso foi constantemente levantada pelos entrevis-
tados durante toda a investigação como um dos principais elementos 
de bloqueio ao desenvolvimento das cidades e de suas atividades 
econômicas. Assim, numa perspectiva histórica, pode-se dizer que a 
própria progressão de investimentos em estradas federais e estaduais 
tem sido seguida por consequente desenvolvimento das cidades, como 
evidenciado no trecho abaixo:

[...] No começo faltava energia elétrica, hoje temos 
energia elétrica abundante, linhões que passam 
por aqui, tem hidroelétrica, são três instaladas 
no município, e a cidade também é uma entron-
camento rodoviário hoje, estradas de norte a sul, 
BR-364, leste a oeste, a MT-235, a MT-488, a 396, en-
tão, para cá vem o trânsito para o norte do estado, 
para Rondônia, passam por aqui. Isso faz com que 
tenha um grande fluxo de veículos, de caminhões 
que passam por aqui e que também puxam os pro-
dutos aqui produzidos, insumos para a agricultura 
e para o abastecimento do mercado também, tan-
to de alimentação, vestuário, combustível e outras 
coisas mais. Isso é um círculo virtuoso, a logística 
ficou muito funcional (EXECUTIVO 2, 15/08/2016).

A própria fundação de inúmeros municípios, desde a década de 1970, 
esteve sempre condicionada à construção de rodovias, assim, ao longo 
das rodovias construídas, ou mesmo em entroncamentos de estradas 
estaduais foram surgindo os alguns núcleos urbanos que se tornaram os 
principais municípios do estado atualmente, tanto em termos econômi-
cos, com em índices de desenvolvimento social. Portanto, somente a am-
pliação progressiva das estruturas rodoviárias do estado permitiu o fluxo  
econômico intenso e fundamental para o desenvolvimento das cidades.

Nessa perspectiva, o investimento público em infraestrutura nos 
parece ser uma das dimensões explicativas sobre a capacidade do Esta-
do mais importantes para compreender o desenvolvimento econômico 
das regiões brasileiras. Em termos locais, os municípios de Mato Grosso 
que puderam ampliar suas capacidades produtivas e fiscais estiveram, e 
ainda estão, enormemente, dependentes dos investimentos estatais em 
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rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. No que se refere aos municípios 
investigados, no próprio mapa do desenvolvimento no estado segue o 
trajeto das grandes rodovias federais e estaduais que começaram a surgir 
somente na década de 1970 com os investimentos do governo militar, e 
ganhou posteriormente novos traçados ao longo das décadas seguintes.

O mercado consumidor no Mato Grosso é pequeno, 
aqui não tem 3 milhões de habitantes, mas isso aos 
poucos vai acontecendo, porque é um estado muito 
grande, com infraestrutura fraca, então, o que nós 
precisamos também? Estradas. Porque a logística é 
algo cada vez mais importante, aqui tudo é tão caro, 
o transporte, tudo. Uma estrada ruim encarece de-
mais, o caminhão quebra. E não só pensando no 
transporte da produção, é de um modo geral, você 
vai de ambulância transportar um paciente é um 
caos total. Para o deslocamento de pessoas, trans-
porte escolar, tudo. A estrada é desenvolvimento, 
então, tem que haver o investimento maior nisso, 
na logística, não pensando só nas estradas, pensan-
do em ferrovia [...] (EXECUTIVO 6, 19/01/2017).

Os dados da investigação revelam o papel da infraestrutura no 
desenvolvimento de algumas cidades do Estado, não somente pelo 
fortalecimento das cadeias produtivas e do mercado local, mas para 
o próprio bem estar da população que poderia se deslocar entre os 
municípios com mais intensidade para compras, tratamentos de saúde, 
formação profissional, inúmeras dimensões da vida social e econômica 
do estado que ainda estão dependentes dos investimentos estruturais, 
como destacou o entrevistado “a estrada é desenvolvimento”.

A infraestrutura pode ser tomada como um mecanismo de verifica-
ção da capacidade do Estado em nível local e nacional, pois, assim como 
reflete as fragilidades da atuação dos governos, as carências estruturais 
podem explicar as causas da estagnação de alguns municípios, ou o 
pouco progresso de outros. Trata-se de um fator que contribui para 
explicar as grandes mudanças históricas do país, e também revelam 
os encaminhamentos futuros indispensáveis para dar continuidade 
às transformações das regiões brasileiras. 
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 [...] Tem municípios aqui da região que são bem 
mais velhos que [cidade24], e um bairro de [cida-
de] já dá o tamanho desse município. Eu, primeira 
questão assim que é nítida, quando você olha aqui 
esses quatro municípios que crescem, é a rodovia. 
É uma rodovia passando no meio desses municí-
pios, é uma rodovia que corta o Brasil inteiro, do 
Oiapoque ao Chuí, essa BR-163, ela pega vários ou-
tros nomes por onde ela anda, e todo movimento 
passa por aqui. Acaba sendo um motivo de desen-
volvimento, os outros municípios da região acabam 
sendo um fim de linha. A pessoa só vai até aquele 
município se ela tiver algum relacionamento com 
aquele município (EXECUTIVO 3, 11/01/2017).

É nessa perspectiva que Mazzucato (2014) promove a discussão sobre 
o “Estado Empreendedor”, ao destacar o papel dos governos na criação 
de ambientes mais propensos ao investimento. Pode referir-se também 
ao protagonismo que o Estado deve possuir na promoção de projetos 
de desenvolvimento econômico em diferentes esferas nacionais, prin-
cipalmente, em prover infraestrutura de logística em regiões carentes 
ainda dessas intervenções. A redução de riscos e custos de produção 
deve ser compreendida como um dos papéis do Estado em qualquer  
sociedade, e isso torna-se, enormemente, perceptível quando se obser-
vam nas palavras dos entrevistados, as explicações sobre as diferenças 
de desempenho econômico dos municípios ao longo das décadas. 

Os desdobramentos das escolhas políticas do passado – fornecer 
estruturas rodoviárias que cruzassem o estado para promover a sua 
integração com o sistema produtivo do restante do país – permitiram, 
ao longo do tempo, todos os investimentos posteriores dos migrantes 
e das populações próximas para fomentar as atividades econômicas 
locais. Em termos conceituais, a dependência de percurso apontada 
por North (2011) está ligada a esse conjunto de escolhas e tomada de 
decisões através do tempo que produzem resultados históricos e dire-
cionamentos sociais consideráveis. Construir essas primeiras rodovias 

24 Para que não haja a identificação dos municípios, o termo “cidade” ocupará os espaços em que 
os entrevistados mencionaram o nome do município.
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de fluxo nacional foi uma decisão política em determinado momento 
da história, indispensável para se compreender o desenvolvimento 
atual de alguns municípios do estado. 

Figura 3 – Rodovias do estado de Mato Grosso

Fonte: SEPLAN (2013).

A figura 3.1 apresenta o mapa rodoviário mais recente do estado de 
Mato Grosso, com principal destaque às vias em vermelho representan-
do as rodovias federais presentes no estado. E a partir dos argumentos 
aqui apresentados sobre as questões de infraestrutura rodoviária 
como um importante fator de evidenciação da presença histórica do 
governo federal, em consonância com os aspectos comparados entre 
os dois grupos de municípios analisados, tornou-se possível afirmar 
que os municípios que surgiram mais próximos dessas rodovias fe-
derais tiveram melhores condições históricas de produzir e sustentar 
o desenvolvimento.
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Trata-se de um fator indispensável para se pensar as causas do de-
senvolvimento econômico dos municípios do grupo A, em detrimento 
dos municípios do grupo B. Pois, como se pode observar na figura 3.2, 
dos cinco municípios pertencentes ao grupo de menor desempenho 
econômico, somente Campo Novo dos Parecis possui performances 
históricas semelhantes aos municípios do grupo A, o que pode ser 
explicado em partes pela proximidade com as rodovias federais que 
permitiram melhor acesso e escoamento das produções agrícolas. 

Figura 4 – Rodovias do estado de Mato Grosso II

Fonte: SEPLAN (2013).

Essa condição de proximidade às rodovias federais é comum a 
todos os cinco municípios do Grupo A analisado (Campo Verde, Lucas 
do Rio Verde, Sorriso, Primavera e Nova Mutum), todas essas cidades 
foram criadas estrategicamente ao longo das rodovias federais. Con-
sequentemente, os desdobramentos históricos e econômicos dessa 
escolha política fizeram com que esses municípios tivessem mais 
condições de efetivar os projetos econômicos implantados.

Quando se observa a proximidade geográfica dos munícipios de 
Brasnorte e Campo Novo do Parecis (163,8km) ambos pertencentes ao 
Grupo B da análise comparada, apesar da semelhança do setor pro-
dutivo e das atividades econômicas, o fator mais evidente de diferen-

121 



ciação entre os dois é o fator estrutural das rodovias que influenciou 
diretamente nas condições históricas de logística dos municípios. As 
possibilidades de investimento e comercialização da produção agrícola 
tornaram-se fatores preponderantes para o trajeto econômico dessas 
cidades, pois permitiram o processo de estruturação dos núcleos 
urbanos e o fortalecimento do setor produtivo, devido às condições 
presentes de incentivos. 

4.1.2 Direitos de Propriedade

Além dos elementos de infraestrutura, outros indicadores históri-
cos puderam nos revelar a capacidade do Estado em nível nacional e 
local no trajeto de desenvolvimento da região. Trata-se do comporta-
mento burocrático do Estado para fazer valer os direitos de proprie-
dade25, necessários para a regularização de terras urbanas e rurais 
dos municípios investigados. 

Pode-se afirmar que as incertezas burocráticas para regularização de 
propriedades em vários municípios de Mato Grosso estão correlaciona-
das com o assimétrico desenvolvimento do estado. Em outras palavras, 
as regiões que surgiram por meio de empresas colonizadoras e com a 
participação intensa do Estado nas políticas de expansão territorial, 
puderam contar com a capacidade do poder público em emitir e refor-
çar contratos de aquisição de terras. Nessa perspectiva, não somente os 
novos núcleos urbanos criados em Mato Grosso, mas também as gran-
des propriedades rurais direcionadas para a agricultura de exportação 
foram beneficiadas com ações eficientes dos governos local e nacional. 

Para os municípios de predominância agrícola, a regularização de 
terras pelas burocracias estatais foi fundamental para os produtores 
rurais terem acesso aos financiamentos e programas de crédito especí-
ficos para o agronegócio de exportação, principal característica dos mu-
nicípios mais desenvolvidos do estado atualmente. Dessa forma, poucos 
foram os casos mencionados pelos entrevistados sobre problemas de 
regularização de terras no espaço urbano e rural. O que configura um 
diferencial importante em comparação a outras áreas do estado que  
ainda hoje sofrem com as incertezas de regularização de propriedades. 

25 Para North (2011, p. 33) “os direitos de propriedade são os direitos que os indivíduos apropriam 
sobre seu próprio trabalho e bens e serviços que eles possuem. A apropriação é uma função 
das regras legais, formas organizacionais, da aplicação da lei e normas de comportamento que 
fazem parte do ambiente institucional”. (Tradução nossa).

122 



As grandes propriedades que foram desmembra-
das, todas praticamente regularizadas. Isso está 
cada vez melhor, hoje está exigindo georreferen-
ciamento, antigamente tinha matrícula sobrepos-
ta, com o geo, aos poucos isso está melhorando, e 
tem... o que afeta até mais, é nos assentamentos do 
INCRA, tem assentamentos aqui que têm mais de 15 
anos, e depois de 10 anos o INCRA já pode titular, já 
pode entregar o título (EXECUTIVO 6, 19/01/2017).

 Pode-se perceber no que se referem às grandes propriedades 
agrícolas e os terrenos urbanos, os municípios mais desenvolvidos do 
Estado já têm essa questão de direito de propriedade resolvida desde 
as primeiras décadas de criação e emancipação dos municípios, dadas 
às circunstâncias de planejamento urbano das empresas colonizadoras 
e de financiamentos para a produção, a regularização de terras foi 
uma condição sine qua non para a agricultura de exportação, como se 
demonstra no trecho a seguir:

O município não tem áreas sem documento, todas as 
áreas são regularizadas, as áreas urbanas também 
são todas regularizadas, esse problema fundiário 
não existe aqui, praticamente não existe e se exis-
tir é uma ou outra área que está sendo ocupada por 
legítimos posseiros, no caso, não há esse negócio de 
invasão aqui [...] Hoje não há condição, pois a área 
está documentada. Isso sim dá uma segurança para 
o investidor, para o investidor e para o agente finan-
ceiro que vai financiar, vai dar recursos, esses ban-
cos, essas trades, para o montante de financiamento, 
tem de ter garantia e garantia real, e garantia real é 
posse, documento (EXECUTIVO 2, 15/08/2016).

No que se referem às áreas regularizadas desde o começo desses 
municípios, a participação dos governos estadual e federal na proteção 
dos direitos de propriedade foi fundamental para produzir os resultados 
socioeconômicos hoje percebidos no Estado. Todos os investimentos na 
agricultura, na urbanização e no comércio dessas cidades estiveram 
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resguardados pelo ambiente de estabilidade e certezas econômicas 
decorrentes da difusão dos direitos de posse amplamente praticados. 

Consequentemente, em diversos outros municípios em que existiu 
certo descontrole dessas práticas de proteção, os problemas de urba-
nização tornaram-se uma realidade em determinados momentos da 
história local, como se evidencia na fala de um entrevistado “tudo foi 
crescendo desordenadamente, criou uma cultura de que quem manda 
no urbanismo é o povo, o povo manda mesmo, mas deve ter um orde-
namento, tem que seguir regras” (EXECUTIVO 1, 02/08/2016). Por isso, 
torna-se válido considerar a proteção dos direitos de propriedade um 
elemento de grande capacidade explicativa para compreender as cau-
sas das diferenças no desempenho econômico dos municípios analisa-
dos devido ao fato de qualquer fragilidade burocrática nessa dimensão  
pode provocar consequências estruturais enormes em longo prazo. 

4.1.3 Instituições Agrárias 

A presença do Estado pode ser percebida também em nível local 
através das instituições agrárias26 que modelam o comportamento 
econômico do setor produtivo em geral. Numa concepção objetiva, 
todas as práticas financeiras e comerciais de uma nação estão regu-
ladas pelas instituições que possuem o papel de estabelecer as regras 
legais e os incentivos para determinado setor de produção. Trata-se das 
estruturas de incentivos que direcionam o comportamento econômico 
das organizações e dos indivíduos envolvidos na área.

No contexto brasileiro, o século XX foi marcado por grandes mudan-
ças na organização do Estado, inovações institucionais e a criação de 
inúmeras agências e programas de desenvolvimento que caracteriza-
ram importantes governos, como os de Vargas e Kubitschek. Contudo, 
foram transformações direcionadas, principalmente, para aos projetos 
de industrialização através da forte participação do Estado na economia 
e o próprio fortalecimento das capacidades burocráticas para ampliar 
sua presença em todo o país, sejam pelos elementos estruturais, ou mes-
mo, pelo oferecimento de crédito e suporte para os projetos estratégicos 
de desenvolvimento. Em consonância às ondas desenvolvimentistas das 

26 Conceitos discutidos mais detalhadamente no Capítulo 1 desse trabalho, baseando-se, principal-
mente, nas obras de North (1991, 2005, 2011), Fiani (2011), Acemoglu et al. (2005), Acemoglu e 
Robinson (2012), Mahoney e Thelen (2010), Hall e Taylor (1996), Abramovay (2001) e Filho (2009).
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gestões anteriores, porém, os governos militares ampliaram essas ações, 
por meio das constantes tentativas de expandir as fronteiras agrícolas 
do país (GUIMARÃES, 2003; BRUM, 1998). Assim, a agricultura passa a 
desempenhar um importante papel para o crescimento econômico e a 
integração nacional de regiões periféricas no cenário produtivo, como 
era o caso da região Centro-Oeste e Norte.

Dessa forma, as inovações institucionais criadas para reduzir a 
imprevisibilidade do setor agrícola nas novas regiões de produção 
do país, fizeram com que o estado de Mato Grosso torna-se ao longo 
das décadas um polo de produção agrícola, através da ampliação de 
arranjos institucionais que pudessem reduzir os riscos e assegurar 
os investimentos privados nas grandes produções de grãos e outros 
produtos agrícolas. Somente, a partir de uma visão institucionalista 
do desenvolvimento do Brasil, é possível perceber o papel que deter-
minadas instituições agrárias desempenharam nas regiões marcadas 
pela produção agrícola. Trata-se de importantes transformações de 
regulamentações macroeconômicas que permitiram a ampliação dos 
investimentos na agricultura em grande escala e consequentemente, 
o surgimento de vários municípios de perfil agrícola nas áreas de 
cerrado e de floresta amazônica.

A implementação do PROAGRO, por exemplo, no começo da década 
de 1970, foi fundamental para todas as modificações posteriores do 
setor produtivo de grãos. Assim, o agronegócio, desde então, pôde estar 
assegurado por inovações institucionais que criaram uma estrutura 
de incentivo ao investimento na produção agrícola. Evidentemente, 
os efeitos produzidos ao longo das décadas por esse arranjo tendem 
a permanecer omitidos nas narrativas de desenvolvimento dos colo-
nizadores. 

Em termos institucionais, os programas de incentivos, como o 
PROAGRO, foram apenas sendo melhorados e regulamentados pelos 
governos posteriores, mas em sua essência, os princípios de redução 
dos riscos para a produção se mantiveram.

O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 
(PROAGRO) garante a exoneração de obrigações fi-
nanceiras relativas à operação de crédito rural de 
custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocor-
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rência de fenômenos naturais, pragas e doenças que 
atinjam rebanhos e plantações, na forma estabeleci-
da pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. O PRO-
AGRO foi criado pela Lei 5.969/1973 e regido pela Lei 
Agrícola 8.171/1991, ambas regulamentadas pelo 
Decreto 175/1991. Suas normas são aprovadas pelo 
Conselho Monetário Nacional - CMN e codificadas 
no Manual de Crédito Rural (MCR-16), que é divul-
gado pelo Banco Central do Brasil (BRASIL, 2017a).

As mudanças nas instituições agrárias foram fundamentais para 
sustentar os grandes fluxos migratórios na medida em que criaram um 
ambiente mais propício para a expansão do agronegócio exportador na 
região. Os mais de 40 anos da grande agricultura comercial em Mato 
Grosso permitiram aos produtores rurais a redução das incertezas e 
dos riscos da produção, fazendo com que o setor produtivo se moder-
nizasse cada vez mais, e tornasse o grande expoente que atualmente 
o estado desempenha no cenário nacional. Como apontam Mahoney 
e Thelen (2010), as instituições podem produzir modelos cognitivos 
importantes para os atores políticos e econômicos, o que faz com que 
as expectativas e incertezas se reduzam no campo temporal. As con-
sequências positivas da estabilidade das instituições agrárias do país 
foram a forte rede de investimentos contínuos na agricultura, uma 
vez que foram criadas condições reais para grandes empreendimen-
tos produtivos, o círculo virtuoso do crescimento tende a produzir 
os desdobramentos sociais, percebidos com maior intensidade em 
determinadas regiões em detrimento a outras.

 Programas de financiamento de máquinas agrí-
colas, programa de financiamento de armazéns e 
essa política do preço mínimo, a prorrogação das 
dívidas dos agricultores, conhecida como securi-
tização, pega a dívida e tornava em parcelada, há 
muito tempo pra pagar, tudo isso foi muito impor-
tante para que a agricultura se fortalecesse, e hoje 
é o que é. Em momentos difíceis foi sim importan-
te essa política do governo federal que ela olhas-
se para esse lado. Essas são as políticas públicas 
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mais importantes do governo federal relacionadas 
à agricultura aqui na nossa região (EXECUTIVO 3, 
11/01/2017). 

De maneira geral, as instituições agrárias tendem a ser mais per-
cebidas pelos atores econômicos quando se relacionam às estruturas 
de incentivos fiscais ou financiamentos públicos a determinado setor. 
Porém, algumas instituições possuem apenas o papel de reduzir as 
incertezas das relações comerciais, ou seja, regulamentar as ativida-
des econômicas que envolvem a cadeia produtiva agrícola, de forma 
a permitir maiores ganhos coletivos e a segurança na aplicação dos 
contratos de produção. Dessa forma, o Estado possui o papel pre-
ponderante nesse processo, pois, é dele a responsabilidade de criar 
ambientes estáveis e seguros para o fomento de atividades econômi-
cas significativas, além de criar condições práticas para a produção 
agrícola ao fornecer bases jurídicas e tributárias inclusivas para as 
ações do setor privado.

O grande produtor, do poder público municipal, 
basicamente ele precisa de boas estradas, da políti-
ca estadual já é diferente, já entra, por exemplo, a 
questão dos impostos, o ICMS, e um grande incen-
tivo fiscal na Lei Kandir27 é que os produtos para 
exportação não pagam ICMS, e o ICMS é de 12 ou 
17%, isso sobre um volume grande é bastante sig-
nificativo, sem esses incentivos fiscais, não haveria 
se desenvolvido a região, se não fosse a Lei Kandir 
seria inviável o plantio de soja e milho, hoje até que 
não, porque os preços das commodities estão eleva-
dos no mercado internacional e aqui a questão do 
câmbio, com a desvalorização do real faz com que 
nossos produtos sejam competitivos, na questão da 
indústria de tecidos, de calçados, o Brasil está co-
meçando a exportar e a questão do câmbio favore-
ce bastante (EXECUTIVO 2, 15/08/2016). 

27  Lei Kandir – Lei Complementar nº87, de 1996 (BRASIL, 2017c). Esta lei isenta o tributo ICMS os 
produtos primários e industrializados ou serviços destinados à exportação. 
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A Lei Kandir foi uma das grandes mudanças institucionais direcio-
nadas para o setor de exportação ocorrida ainda na década de 1990. 
Esta instituição agrária tem beneficiado, enormemente, o agronegócio 
em Mato Grosso, pois, os grandes produtores de grãos e algodão do 
estado direcionam suas safras, majoritariamente, para o mercado es-
trangeiro, portanto, tornam-se isentos de ICMS. Essa mudança institu-
cional tornou-se uma importante estrutura de incentivo para a região, 
haja vista que o estado caracteriza-se principalmente pela exportação 
de produtos primários, e a lei Kandir proporcionou o grande aumento 
da produção agrícola desde então. Evidentemente, alguns municípios 
acabaram por beneficiar-se também dos efeitos comerciais dessa 
mudança, pois, o enriquecimento dos produtores permitiu grandes 
investimentos nos setores comerciais dos núcleos urbanos do Estado, 
construindo-se, assim, uma rede de melhorias urbanas e expansão 
das atividades comerciais. 

Em síntese, a capacidade do Estado pode ser percebida pela poten-
cialidade dos governos de organizar os direcionamentos do sistema 
produtivo através do estabelecimento de regras claras e permanentes, 
permitindo a estabilidade das relações produtivas e comerciais, a ponto 
de atores econômicos sentirem-se confiantes o suficiente para au-
mentar os investimentos privados, em consonância com os incentivos 
financeiros estatais disponíveis. Assim, o que se percebeu nessa série 
temporal histórica da região foi uma perfeita simbiose entre as ações 
privadas do setor de produção agrícola com uma intensa participação 
do Estado, não somente na regulamentação do mercado produtivo, 
mas também no protagonismo financeiro, ao prover financiamentos 
diretos aos produtores e também garantias de segurança para cor-
rigir possíveis imprevistos naturais comuns à agricultura. Portanto, 
a presença do Estado foi indispensável para o desenvolvimento da 
agricultura em Mato Grosso, principalmente, por meio das instituições 
agrárias que proveram o crescimento substancial do setor produtivo, 
além de criar os mecanismos de crédito e segurança contratual para 
as relações econômicas. 
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4.1.4 Financiamentos

Nas experiências históricas de desenvolvimento das nações ricas 
do mundo, a criação da capacidade do Estado pode ser observada, 
principalmente, pelo nível de controle burocrático para arrecadar 
impostos e para garantir o cumprimento dos contratos. Trata-se de 
dois elementos-chave para o desenvolvimento econômico, percebidos 
também pelas estruturas institucionais fornecidas à população e às 
empresas (BESLEY e PERSSON, 2009a). Dessa forma, essa seção discute 
outro elemento importante da capacidade do Estado, uma vez que as 
estruturas governamentais sejam capazes de alocar recursos de ma-
neira eficiente, a ponto de possibilitar a criação de instituições e orga-
nizações voltadas para a oferta de créditos e financiamentos por meio  
de programas de desenvolvimento para diferentes áreas da sociedade. 

Por isso, a capacidade do Estado em prover redes de financia-
mentos deve ser tomada como um relevante fator explicativo para o 
desenvolvimento econômico, visto que a sua existência deriva dire-
tamente da capacidade estatal de arrecadar recursos nas diferentes 
esferas da União. No caso específico de Mato Grosso, o surgimento de 
órgãos federais como a SUDAM e SUDECO, e programas de incentivo 
ao desenvolvimento como o PROMAT foram cruciais em determinados 
momentos da história do estado. “O PROMAT era uma complementa-
ção, uma compensação para Mato Grosso pela questão da perda de 
território e para o desenvolvimento” (ENTREVISTA 1, 02/08/2016). 

Desse modo, pode-se afirmar que os programas de financiamento 
e apoio às atividades agrícolas e ao desenvolvimento dos municípios 
foram mais intensos, principalmente, a partir da década de 1970 com 
a divisão do estado, como previsto na legislação específica da época, 
a Lei Complementar nº 31 de 1977 (BRASIL, 2017b): 

Disposições Gerais e Transitórias

Art. 38 - O Poder Executivo federal instituirá, a 
partir de 1979, programas especiais de desenvolvi-
mento para os Estados de Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul, com duração de 10 (dez) anos, propician-
do apoio financeiro aos Governos dos dois Estados, 
inclusive quanto a despesas correntes.
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§ 1º - No exercício financeiro de 1979, os referidos 
programas deverão envolver recursos da União no 
valor mínimo de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de 
cruzeiros), dos quais pelo menos Cr$ 1.400.000.000,00 
(hum bilhão e quatrocentos milhões de cruzeiros), 
destinados ao Estado de Mato Grosso.

 § 2º - Os recursos para os programas de que trata 
este artigo deverão constar dos projetos de lei 
orçamentária anual e plurianual da União.

 Em momentos específicos desse trabalho, durante as descrições 
históricas dos municípios selecionados para a análise comparada, 
órgãos e programas de desenvolvimento já haviam sido mencionados 
por estarem presentes nos procedimentos administrativos de criação e 
emancipação de municípios. Entretanto, nesta seção os apontamentos 
descritivos enfatizam os mecanismos de incentivos financeiros mais 
atuantes no estado de Mato Grosso durante as últimas décadas. Deve-
-se observar que muitos municípios receberam recursos específicos 
para a melhoria de infraestrutura das cidades ou mesmo, recursos 
para financiamento das atividades produtivas e comerciais. Podem-
-se citar algumas referências aos programas e leis obtidas durante as 
entrevistas, tais como PROALMAT, PRODEIC, FCO, POLOCENTRO, POLO-
NOROESTE, BID PANTANAL, PRODECER, PRÓ-ÁLCOOL, BNDES, SUDAM, 
SUDECO e a Lei Kandir, os quais desempenharam importantes papéis 
em determinado momento da história econômica e social do estado.

Antes da divisão, nós tivemos o programa POLO-
CENTRO, esse programa foi uma parceria do go-
verno federal com o estado, com recursos, não me 
lembro se do Banco Mundial, mas enfim, de uma 
banco financiador, foram recursos externos aplica-
dos aqui no Mato Grosso [...] em que houve a aber-
tura de estradas, da rodovia que ligou [município] 
a Cuiabá (EXECUTIVO 1, 02/08/2016). 
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O POLOCENTRO28 desempenhou um papel estruturante na ocupa-
ção da região e na expansão das atividades agrícolas entre as décadas 
de 1970 e 1980, produzindo grandes mudanças nas condições logísticas 
e produtivas de Mato Grosso. O programa tinha o objetivo de melho-
rar a infraestrutura de transportes na região, implementar as ações 
necessárias para permitir o armazenamento adequado dos produtos 
agrícolas, fornecer técnicas de correção do solo, centros de pesquisa, 
políticas de preços mínimos, subsídios, dentre outras funções práticas 
necessárias para o desenvolvimento do estado por meio da expansão da 
produção agrícola (ARACRI et al., 2011). De fato, o programa apresentou 
desempenhos assimétricos na região, produzindo-se mais efeitos em 
determinadas áreas em detrimento de outras, até mesmo pela questão 
política local, principal responsável final pela efetivação do programa 
nos municípios. A distribuição de recursos e as ações governamentais 
dependeram de escolhas políticas para o direcionamento dos finan-
ciamentos públicos nas diferentes áreas do estado. 

Da mesma forma que se faz referências aos programas para a 
ampliação da produção agrícola, tais como o POLOCENTRO, inúmeros 
outras ações governamentais marcaram o início da reocupação do 
cerrado mato-grossense. Os investimentos federais em infraestrutura e 
em sistemas de financiamento aos produtores agrícolas foram cruciais 
para a expansão produtiva. Em casos específicos, em programas como 
o PRÓ-ÁLCOOL, a participação do Estado na construção das usinas para 
o setor sucroalcooleiro ao longo das décadas de 1970 e 1980, apesar de 
todos os problemas decorrentes da instabilidade econômica comum 
ao Brasil antes dos anos de 1990, produziu efeitos para o desenvolvi-
mento da região até hoje, pois, alguns municípios foram beneficiados 
com a instalação de usinas que representam parcelas significativas de 
arrecadação às cidades atualmente. Alguns municípios de Mato Gros-
so também receberam as construções das usinas de álcool e açúcar e 
os desdobramentos dessas ações do governo federal encaminharam 
essas novas regiões para trajetos econômicos bem-sucedidos em sua 
grande maioria, pois, essas instalações serviram como alavanca de 
desenvolvimento para diversos investimentos do setor nas localidades.

28  POLOCENTRO - Programa para o Desenvolvimento do Cerrado.
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Apesar de ter havido experiências negativas na implementação do 
programa, devido a fatores exógenos à economia do país, a presença 
das usinas em diversas regiões de Mato Grosso serviu como mais um 
passo para materializar a presença do Estado brasileiro em regiões 
pouco ocupadas até então. Assim, além das transformações nas estru-
turas de incentivo para a agricultura, as tentativas de industrialização 
local da cana-de-açúcar foram importantes ações governamentais ao 
dar início às mudanças sociais e econômicas das novas regiões. 

Foi na época do governo Figueiredo que foi instala-
da aqui essa usina, conseguiu-se diretamente com 
Brasília o financiamento, o recurso todo ele do go-
verno para a construção da usina, posteriormente, 
para ampliação também. Depois, para junto com o 
álcool produzir açúcar também, sempre houve di-
nheiro do tesouro nacional para investimentos. E 
essas grandes propriedades também, foram recur-
sos do FCO, BNDES, e outras políticas [...] (EXECU-
TIVO 2, 15/08/2017).

Dentre as ações do Estado brasileiro para financiar a produção 
agrícola em Mato Grosso, o FCO29 tornou-se a principal referência 
aos entrevistados da pesquisa de campo, a menção a este fundo de 
financiamento foi recorrente durante a coleta de informações sobre os 
programas de financiamento governamental e também nos destaques 
feitos pelos participantes da pesquisa. Desde a sua criação o FCO foi 
inicialmente direcionado à produção agrícola, sendo denominado FCO 
Rural, mas a partir de 2013, foi estabelecido o FCO Empresarial também.

Durante muito tempo, não tinha o FCO Empresa-
rial, só tinha o rural, então o agricultor conseguia 
sempre empréstimos subsidiados, juros muito bai-
xos e tudo, a gente vê que isso ajudou a desenvolver 
bastante essa parte agrícola, mas para o empresá-
rio não tinha, você tinha que mexer com BNDES, ou 

29  FCO – Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. O FCO foi criado pela Lei nº 
7.827 de 27 de Setembro de 1989 (BRASIL, 2017d).
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alguma outra linha que tinha juros bem mais altos, 
era o dobro de juros ou mais, e de um tempo pra cá, 
foi criado o FCO Empresarial, então, o empresário, 
o comerciante, o industrial, passou a ter essa con-
dição de financiar pelo FCO, é uma condição muito 
favorável [...] (EXECUTIVO 6, 19/01/2017). 

Esses sistemas de financiamento direto para a produção agrícola, 
industrial e comercial, sob a responsabilidade do Estado brasileiro, 
foram importantes meios de dar apoio e segurança aos investimentos 
de riscos comuns às atividades empreendedoras. Na história recente 
de Mato Grosso, todas as transformações do setor produtivo e das ci-
dades estiveram ligadas às grandes linhas de crédito oferecidas pelo 
Estado, a partir de um ciclo virtuoso de maiores investimentos nas 
atividades econômicas que se convertiam em crescimento urbano e 
desenvolvimento social. 

Ao longo das últimas décadas, alguns municípios de Mato Grosso 
puderam usufruir do alto fluxo de capital promovido pelo agronegó-
cio, e transformaram a sua geografia e suas capacidades produtivas e 
comerciais. Trata-se de um complexo sistema de aproveitamento das 
estruturas de incentivos criadas pelas mudanças institucionais em 
nível macroeconômico, principalmente, às relacionadas à agricultura. 
Assim, construiu-se uma rede produtiva eficiente e dinâmica que per-
mitiu o fortalecimento de diversos setores econômicos. Desse modo, 
as dimensões descritas, anteriormente, para caracterizar as mudanças 
substantivas na capacidade do Estado brasileiro, refletem o alcance 
dos efeitos institucionais no desempenho econômico do país. 

Ao longo das últimas décadas, todas as transformações nos arranjos 
institucionais apresentadas a priori, principalmente, aquelas voltadas 
para o fortalecimento da agricultura, demonstram o funcionamento 
das explicações investigativas de natureza histórico-institucional. 
Trata-se de análises que percebem nas mudanças de regras e na cria-
ção de estruturas de incentivos, elementos causais de grande valor 
explicativo para a compreensão do fenômeno do desenvolvimento 
econômico. Neste caso específico, a história econômica de Mato Grosso 
reflete mais explicitamente os efeitos das mudanças nas instituições 
agrárias do país, por ser uma região de potencial agrícola, as transfor-
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mações macroeconômicas, promovidas para expandir a agricultura, 
desencadearam uma série de mudanças econômicas que reconfigurou 
o espaço geográfico e a sociedade mato-grossense. 

4.1.5 Estabilidade Econômica

As mudanças institucionais, direcionadas para a agricultura bra-
sileira, somente puderam produzir os efeitos desejados devido ao ele-
mento de estabilização da economia do país. Como a última dimensão 
explicativa da capacidade do Estado, a estabilidade econômica alcan-
çada no Brasil apenas em meados da década de 1990, possui grande 
relevância para o argumento central dessa seção.

Segundo Brum (1998) o processo de modernização da agricultura 
brasileira, a partir da década de 1950, produziu um modelo de inter-
venção do Estado altamente frágil e fortemente dependente em todas 
as fases da cadeia produtiva. Entretanto, com o agravamento da crise 
econômica dos anos de 1980, esse modelo de financiamento agrícola 
também enfrentou problemas de sustentação. Os altos índices de endi-
vidamento público e a volatilidade inflacionária, acrescidos de fracas-
sos recorrentes nas tentativas de estabilização econômica, produziram 
um cenário extremante difícil para qualquer grande investimento em 
agricultura. Por isso, as mudanças institucionais criadas para fortalecer 
as novas fronteiras agrícolas do país só poderiam produzir os efeitos 
desejados, dentro de um ambiente mais estável e previsível.

Nessa perspectiva, os efeitos positivos dos novos arranjos institu-
cionais e dos programas estatais de financiamento agrícola somente 
foram percebidos com mais intensidade, a partir da década de 1990, 
com os primeiros sucessos nos planos de estabilização econômica do 
país. Dessa forma, como desdobramento deste novo cenário macroe-
conômico, a agricultura torna-se competitiva e inserida realmente no 
mercado, por meio de um conjunto de medidas para a renegociação 
agrícola, foi possível alcançar um quadro real de estabilidade para 
novos investimentos por parte dos produtores agrícolas (BRUM, 1998). 
Em termos locais, os municípios de Mato Grosso passam a contar 
também com a estabilização da moeda, permitindo-se, investimentos 
progressivos em atividades econômicas. 

Na prática, a estabilização da economia produziu um horizonte de 
expectativa mais positivo, a longo prazo. O que significa dizer que os 
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custos da incerteza, causados pela inflação da década de 1980 e pelos 
constantes fracassos dos planos econômicos anteriores, puderam 
reduzir-se aos poucos. As principais consequências positivas desse 
novo quadro econômico são as reais possibilidades de investimento e 
a ampliação dos modelos produtivos, principalmente, na agricultura. 
Para os municípios de Mato Grosso, de perfil agrícola, era o elemento 
que faltava para se expandir os números da economia local. Desse 
modo, não somente as atividades produtivas alcançaram transfor-
mações substantivas, mas também os municípios produtores, pois, 
com o ambiente mais propício ao investimento, consequentemente, 
as atividades econômicas se expandiram também. 

A maior dificuldade de tudo isso aí se chama polí-
tica, os planos de governo, teve plano de governo 
que [...] inflação alta, hoje estava bem, de repente 
quando ele via o que tinha não dava pra pagar, fal-
ta de tecnologia, isso daí destruiu muitos sonhos, aí 
a partir de 90, de 94 pra cá, o plano real, o governo 
Fernando Henrique, de onde começou o desenvol-
vimento, começou um governo com visão para o 
agronegócio (EXECUTIVO 5, 13/01/2017). 

 Embora, os municípios analisados neste estudo tenham tido mo-
mentos diferentes de desenvolvimento socioeconômico, a estabilidade 
econômica do país permitiu uma progressão contínua dos números do 
crescimento mais padronizada, principalmente, a partir da década de 
1990. Estabilizados os fluxos migratórios mais intensos das décadas 
anteriores, ampliados os núcleos urbanos, efetivada a regularização 
fundiária e reduzidos os custos de imprevisibilidade dos investimentos, 
produziu-se, assim, o contexto perfeito para a prosperidade econômica.

Dessa forma, o agronegócio encontrou um ambiente institucio-
nalmente favorável, aliado à estabilidade econômica que somente 
agora poderia promover a abertura real para grandes investimentos 
privados. O Estado assume a responsabilidade de fornecer arranjos 
institucionais que criem, de fato, estruturas de incentivos para o de-
senvolvimento da agricultura e também se estabelece como principal 
parceiro financiador dos grandes produtores rurais. Assim, a capaci-
dade do Estado de regulamentar e financiar as atividades econômicas 
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do agronegócio foi indispensável para a progressão das áreas produ-
tivas em Mato Grosso, e, consequentemente, para o desenvolvimento 
socioeconômico dos municípios produtivos. 

Nessa perspectiva, tais condições institucionais e econômicas pos-
suem enorme valor explicativo para as propostas deste trabalho. Pois, 
somente os municípios que se voltaram para a produção agrícola de 
exportação puderam usufruir, eficientemente, das estruturas de incen-
tivos criadas para a ampliação do setor produtivo do agronegócio. Em 
outras palavras, a variável agricultura adquire capacidade explicativa 
ao fornecer elementos que permitem a compreensão sobre as causas 
do desenvolvimento de determinados municípios em comparação com 
outras áreas do estado. Numa região em que a cadeia produtiva do 
agronegócio esteve sustentada por relevantes arranjos institucionais 
de incentivos para a agricultura de exportação, os municípios que se 
desviaram dessa característica defrontaram-se com grandes proble-
mas para sustentar o desenvolvimento socioeconômico das cidades ao 
longo das últimas décadas. Podendo-se mencionar, por exemplo, os 
municípios que, por questões geográficas ou históricas, se voltaram 
somente para a pecuária e para as atividades extrativistas, como o ga-
rimpo e a extração de madeira. Essas localidades encontraram enormes 
barreiras à manutenção do crescimento, pois, não puderam contar 
com arranjos institucionais tão importantes quanto às estruturas de 
regulamentação e financiamento criadas nas últimas quatro décadas 
para a expansão da agricultura de exportação.

4.2 Agricultura

Os elementos anteriores de caracterização da capacidade do Estado 
forneceram importantes constatações que reforçam o poder econômico 
e o papel empreendedor do Estado, além de destacar a necessidade 
contínua de coordenação do comportamento econômico, por meio de 
arranjos institucionais direcionados à criação de ambientes estáveis 
para os investimentos privados e aos mecanismos de financiamento 
e incentivos para as atividades produtivas. Essas prerrogativas re-
direcionam as discussões sobre desenvolvimento socioeconômico 
para o quadro institucional do país, o que reforça a necessidade de 
observar-se de que forma as instituições importam para moldar o 
comportamento econômico do Brasil.
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No que tange às dimensões que compuseram os termos explicati-
vos da capacidade do Estado, como as questões de infraestrutura, os 
direitos de propriedade para a regularização de terras, as instituições 
agrárias de incentivo à expansão da agricultura, os mecanismos e 
órgãos de financiamento e por fim, a estabilidade econômica, todos 
esses elementos foram descritos à partir dos seus efeitos diretos para 
a agricultura. Como um vetor de canalização das estruturas institu-
cionais, a agricultura tornou-se um ponto crucial para entender o de-
senvolvimento socioeconômico de alguns municípios do Mato Grosso. 
Evidentemente, somente a existência de atividades econômicas ligadas 
à agricultura per se pode não ser suficiente para a compreensão dos 
elementos causais do desenvolvimento, se não forem observadas as 
dimensões institucionais e históricas da expansão agrícola no Estado.

Por isso, as dimensões da capacidade do Estado inauguraram a 
seção de análise empírica deste trabalho, por fornecerem inferências 
relevantes para a generalização dos direcionamentos explicativos 
apresentados para auxiliar a compreensão do fenômeno do desenvol-
vimento econômico em termos mais genéricos. Porém, torna-se ainda 
necessária uma reflexão complementar para o papel da agricultura de 
exportação no desenvolvimento assimétrico de Mato Grosso. 

Para Schneider (2010), normalmente a literatura sobre o papel 
da agricultura no desenvolvimento local das regiões sempre tendeu 
a estar associado ao conjunto de ações do Estado e das agências de 
desenvolvimento. Por meio de projetos de intervenção voltados para 
a modernização dos setores produtivos da agricultura, o histórico de 
participação do Estado por muito tempo esteve marcado por práticas 
compensatórias pelos investimentos prejudicados por fatores naturais 
ou por assimetrias do mercado internacional. Assim, as instituições 
agrárias deixaram de ser o foco analítico de muitos pesquisadores, 
devido ao seu caráter político e intervencionista. Contudo, a partir 
da década de 1990, os estudos sobre o desenvolvimento passaram a 
considerar as possibilidades da agricultura se tornar um mecanismo 
válido para produzir riquezas e desenvolvimento social para as regiões 
produtivas. Por isso, ressalta-se o papel das mudanças institucionais 
na criação de ambientes estáveis e na redução de incertezas. 

Apesar de a agricultura passar a ser um setor produtivo de res-
ponsabilidade privada, tornou-se consenso de que o Estado deveria 
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assumir um papel central nesse processo, na medida em que as ba-
ses institucionais somente poderiam ser modificadas por ele. Além 
disso, os mecanismos de financiamento público para o setor agrícola 
tornaram-se fundamentais para dar suporte aos grandes investimentos 
privados na agricultura de exportação. Dessa forma, o que se busca 
chamar a atenção é o fato de que os grupos de interesse dos produto-
res rurais passaram a agir mais ativamente dentro dos governos, em 
busca de transformações institucionais para garantir cada vez mais 
as ações de investimentos dos produtores privados.

Em outras palavras, muda-se o caráter histórico de paternalismo 
do Estado sobre a agricultura e passa-se a entender a importância das 
instituições na fomentação das atividades produtivas e a expansão 
dos investimentos do setor, a partir de arranjos institucionais que 
pudessem dar maiores garantias ao capital privado e aumentar a 
competição entre os produtores. A fim de aumentar a produtividade 
e a inovação tecnológica do setor agrícola, diferenciando-se das políti-
cas de intervenção do Estado nos projetos de industrialização do país. 
Como apontou Brum (1998. p. 427) “a excessiva e prolongada proteção 
do Estado à indústria aqui instalada garantiu aos empresários um 
mercado cativo e criou ou ajudou a reforçar uma mentalidade empre-
sarial acomodada”, o que fez com que poucos investimentos fossem 
realizados nas áreas de desenvolvimento científico e tecnológico, 
reduzindo as capacidades internas de melhorar a competitividade no 
mercado internacional.

Com diferenças marcantes dos projetos desenvolvimentistas da 
indústria nacional dos períodos anteriores, a partir de 1990, a agri-
cultura de exportação tornou-se um campo amplo de competição 
e investimentos coletivos em produtividade. Entretanto, é válido 
destacar as transformações institucionais dessa época para que se 
percebam as mudanças na dinâmica de produção agrícola, como 
resultado de um processo de rearranjos institucionais intensos, cujos 
objetivos principais eram a expansão do setor e a manutenção a longo 
prazo dos investimentos públicos e privados na área, para que não 
mais houvesse a extrema dependência do Estado como em momentos 
históricos anteriores. 

 Assim, importantes mudanças ocorreram na forma de se ver a 
agricultura de exportação e, de certa maneira, também a agricultura 
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familiar. Como foram descritas em momentos anteriores, as ações 
direcionadas à melhoria de infraestrutura, clareza e ampliação dos 
direitos de propriedade, segurança produtiva e linhas de financia-
mentos tornaram-se mais comuns e inclusivos, ou seja, as instituições 
inclusivas defendidas por Acemoglu e Robinson (2012), como funda-
mentais para sustentar o desenvolvimento econômico, passaram a ser 
reforçadas desde o Estado pelos atores políticos e econômicos.

Nessa perspectiva, instituições agrárias inovadoras visavam a 
produzir sistemas de registros de imóveis e produtores, a fim garantir 
maior estabilidade e certezas na emissão dos títulos de propriedade e de 
alcançar mais eficiência alocativa de recursos e de regulamentação no 
setor produtivo rural. Dessa forma, a terra passou a ser mais facilmente 
uma garantia hipotecária, impulsionando investimentos e reduzindo 
também os conflitos fundiários, devido às certezas de titulação das 
terras. Em outras palavras, a progressiva mudança institucional para a 
agricultura permitiu a produção de mecanismos importantes de demar-
cação, registro e imposição de direitos de propriedade que diminuíram 
a especulação com terras rurais e reconfiguraram a dinâmica de ocupa-
ção e uso social das terras, o que demonstra a relevância da abordagem 
institucional na questão fundiária no país (GUEDES e REYDON, 2012).

Os autores reforçam a importância de se observar como o ambien-
te institucional mais recente para a agricultura produziu resultados 
muito diferentes daqueles concretizados em momentos anteriores 
na história econômica do Brasil. Os mecanismos de regularização de 
terra e as condicionalidades burocráticas das organizações financei-
ras para financiamento fizeram com que o setor agrícola pudesse se 
reorganizar de forma eficiente e produzisse resultados satisfatórios 
no campo. Em termos locais, Mato Grosso experimentou diretamente 
essas mudanças institucionais, por ser uma região ainda pouco explo-
rada até o terceiro quartil do século XX, o Estado apresentou diferentes 
resultados na aplicação da matriz institucional mais inclusiva desde 
a década de 1990. Por isso, os municípios apresentaram também de-
sempenhos econômicos muito variados, embora as regras fossem as 
mesmas em nível nacional, as peculiaridades de reforço das normas 
nas diferentes áreas do estado produziram performances assimétricas 
na economia das cidades. 
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 4.3 Migração

Em seções anteriores, as discussões históricas sobre os fluxos 
migratórios em Mato Grosso foram apresentadas neste trabalho para 
demonstrar um elemento padrão na história dos municípios investi-
gados durante a análise comparada (CUNHA, 2006; FROELICH, 2006; 
BARROZO, 2008; GOETTERT, 2008; ASEVEDO, 2013; LACERDA, 2013). As 
cidades que apresentaram desempenhos econômicos consideráveis ao 
longo das últimas décadas em Mato Grosso possuem como principal ca-
racterística em comum o fenômeno da migração em massa, como uma 
importante variável explicativa para o desenvolvimento do estado.

De fato, os incentivos governamentais para a reocupação do ter-
ritório mato-grossense entre as décadas de 1960 e 1990 foram funda-
mentais para a reconfiguração do espaço geográfico e da dinâmica 
econômica do Estado. Os fluxos constantes de migração para Mato 
Grosso produziram novos cenários para a política e para a economia 
do estado, principalmente, com as mudanças mais acentuadas no poder 
político local e na formação de novas elites econômicas (ACEMOGLU 
et al, 2005). A abertura de novos municípios em Mato Grosso trouxe 
à região práticas e comportamentos sociais diferentes daqueles exis-
tentes nas localidades mais antigas da região, pode-se afirmar que os 
processos migratórios de grande escala, como as que ocorreram no 
estado nas últimas décadas do século XX, contribuíram para criação 
de novos núcleos de poder político e econômico.

A quantidade de migrantes foi muito grande, e sem-
pre esses imigrantes vieram com um propósito de 
que aqui seria a cidade do futuro, de criar seus fi-
lhos, seus netos, então, a vinda de todos os imigran-
tes foi fundamental. Muito participativos em todas 
as eleições que teve, tem uma preocupação muito 
grande que cada mudança de governo que coloque 
lá um governo que tenha preocupação com o cres-
cimento da cidade (EXECUTIVO 7, 20/01/2017).

As diversas regiões do país receberam fluxos migratórios em vários 
momentos da história. No caso específico de Mato Grosso, as migrações 
de sulistas foram tão intensas durante algumas décadas que determi-

140 



nados municípios são predominantemente marcados pela presença de 
sulistas. Esse fenômeno provocou enormes transformações no estado, 
não somente com a modernização do sistema produtivo local, mas 
principalmente, pelas novas práticas de organização política e social. 

O interesse e a experiência com a agricultura fizeram com que os 
migrantes sulistas aplicassem, nos novos espaços urbanos do cerrado 
e da região amazônica, todos os conhecimentos práticos que possuem 
em suas regiões de origem para reconstruir no Estado outros projetos 
de colonização e prosperidade. 

A história é semelhante de todos os imigrantes que 
vieram pra cá. Eu vim do sul para essa região em 
busca de um sonho de desenvolvimento, isso aí é 
a origem da história do povo sulista, atrás de de-
senvolvimento, então o Brasil estava com desen-
volvimento na região centro-oeste (EXECUTIVO 5, 
13/01/2017). 

 Embora as oportunidades institucionais para o desenvolvimento 
durante os anos mais intensos de colonização fossem semelhantes 
nas várias regiões de Mato Grosso, o aproveitamento dos benefícios 
fiscais e de financiamentos para a produção agrícola e para a expansão 
das atividades econômicas produziu cenários particulares. Por isso, 
deve-se compreender que as chances para o pluralismo político e para 
a participação social tenham sido processadas diferentemente entre 
os municípios surgentes. Assim, os novos espaços sociais puderam 
reconfigurar localmente as estruturas de distribuição do poder, e os 
municípios que surgiram com os fluxos migratórios da década de 1970, 
pode-se dizer que já nasceram com tendências ao poder compartilhado. 

Nas outras cidades mais antigas em que isso não aconteceu, o poder 
manteve-se centralizado nas mãos de elites tradicionais que tenderam 
a preferir o status quo. Dessa forma, um dos principais aspectos da 
transformação não é ter sido a migração sulista, mas a vinda de grupos 
sociais com poder suficiente para desestabilizar os arranjos políticos 
tradicionais e modificar as estruturas de incentivos para as atividades 
econômicas locais. Evidentemente, existiram outros ciclos migratórios, 
de paulistas, mineiros e nordestinos, mas caracterizaram-se pela na-
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tureza rural, ou seja, pessoas voltadas apenas para começar cultivos 
agrícolas no Estado, sem necessariamente, estabelecer-se nos núcleos 
urbanos. Essa diferença torna-se fundamental para compreender as 
mudanças políticas e territoriais de Mato Grosso nesse período. As 
estratégias de urbanização e estruturação do território se fundem às 
ações de fortalecimento político dos novos habitantes. Nas palavras de 
Moreno (2007, p. 24), “na medida em que a terra é elemento essencial, 
indissociável e particular de toda atividade agrícola, a renda fundiária, 
que é decorrente do seu monopólio, torna-se um conceito-chave para 
a compreensão do desenvolvimento do capitalismo no campo”. 

 Desse modo, embora o surgimento dos municípios tenha sido 
resultado de incentivos para oligopólios e concentração fundiária 
para grupos econômicos capitalizados, as décadas seguintes foram 
marcadas pela ampliação das relações de mercado e de políticas 
públicas que promoveram a expansão da participação econômica. 
Os benefícios sociais e de infraestrutura puderam ser oferecidos a 
grande parte da população local, e por meio das redes de cooperação 
entre os migrantes sulistas foram possíveis a expansão dos processos 
produtivos e o acúmulo de capital. 

Em Mato Grosso, a vinda em massa de indivíduos que compar-
tilhavam do mesmo sistema sociocultural, em relação aos planos de 
crescimento econômico e desenvolvimento social, fez com que essas 
novas cidades fossem compostas por grupos, cujos relacionamentos 
já se baseavam em princípios de confiabilidade e cooperação com os 
companheiros de colonização. O estoque de conhecimento e as apren-
dizagens coletivas dos migrantes sulistas no novo estado forneceram 
influências importantes na ordenação política e social dos municípios 
em formação. Assim, no processo de reconstrução da vida social em 
terras mato-grossenses, os colonos sentiram a necessidade de manter 
as relações e as representações sociais que lhes eram comuns no locus 
de origem. Dessa forma, “as relações que se estabelecem entre os mem-
bros do grupo social, favorecem o surgimento de estruturas e de organi-
zações que se identificam com a visão de mundo, com os valores morais 
e éticos que são transladados com o grupo social em trajetória” (ZART, 
2008, p. 272). Por isso, as instituições informais reconstruídas em Mato  
Grosso pelos sulistas revelam a força coercitiva que as práticas sociais 
podem exercer sobre os arranjos políticos adotados pela comunidade. 
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No território mato-grossense, os migrantes sulistas puderam rein-
ventar o espaço social e urbano, uma vez que tinham muitas vezes 
diante deles ambientes inexplorados ou pouco povoados, permitindo-
-se, assim, a edificação de modelos sociais de comportamento e es-
truturas materiais semelhantes às que mantinham no sul. Pode-se 
destacar a capacidade de participação em associações, cooperativas 
e movimentos populares necessários para a ordenação eficiente do 
trabalho e dos núcleos urbanos (ZART, 2008). Nessa perspectiva, algu-
mas características sociais específicas podem ser enfatizadas por sua 
natureza política. Dito de outro modo, os projetos de reconfiguração 
dos sistemas produtivos e comerciais nas novas localidades surgiram 
com marcas profundas da herança cultural, isto é, dos estoques de 
aprendizagens coletivas que puderam fazer parte da ordem política 
e social dos novos municípios.

Em termos sociais, as características de coesão ocupam uma cen-
tralidade na construção das relações produtivas e comerciais, pois, 
quanto mais coesa e unida é uma organização, há uma tendência a 
tornar-se altamente institucionalizada. Em realidade, para o surgi-
mento de qualquer grupo social, a coesão de ideias e preferências 
é essencial, não se podem resolver os procedimentos de redução de 
conflitos sem um mínimo de consenso e confiança (HUNTINGTON, 
1975). Por isso, para se estudar a migração sulista para o Mato Grosso 
torna-se necessário transitar por campos sociológicos e históricos, a 
fim de compreender a complexidade do processo de colonização, visto 
que referências estritamente territoriais e capitalistas não conseguem 
dar conta das particularidades substantivas do fenômeno migratório.

Simon (2009, p. 138), refletindo sobre a coesão social, menciona 
que um dos traços mais fortes da migração sulista foi sempre a coo-
peração, principalmente entre os descendentes da colonização alemã 
e italiana, pois, em ambientes hostis aos indivíduos, a união tende a 
ser a ferramenta de sobrevivência. Assim, foi o que fizeram os colonos 
alemães e italianos quando chegaram ao Rio Grande do Sul no século 
XIX, as primeiras organizações eram logo construídas, como igrejas, 
paróquias, escolas, centros tradicionais e cooperativas, e de fato, foi o 
que os sulistas reproduziram nas novas terras para as quais migraram. 

 Em síntese, deve-se reforçar a condição dos indivíduos no sul do 
Brasil, antes da migração, os colonos se relacionavam em ambientes 
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altamente institucionalizados, os sindicatos, as comunidades e os 
clubes de serviços formavam uma rede de referências às pessoas que 
lhes proporcionava certa tranquilidade e segurança na aprendizagem 
individual e na ordenação do comportamento coletivo (ZART, 2008). Em 
outras palavras, as relações pessoais se desenvolviam em ambientes 
colaborativos, em que a confiança era construída temporalmente, por 
meio de experiências positivas que se repetiam ao longo das gerações. 
Portanto, a aprendizagem se estabelecia através das instituições for-
mais e informais constantemente reforçadas pelos núcleos familiares. 
Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a aprendizagem coletiva ba-
seava-se nessa acumulação intergeracional de experiências, atitudes, 
valores e instituições que tenderam a ser constituídas pela eliminação 
seletiva de condutas desaprovadas socialmente (NORTH, 2005, p. 72).

Os desdobramentos políticos e econômicos dessas características 
comportamentais, destacadas também no processo de colonização 
de Mato Grosso, tornam-se mais concretos quando se observam as 
estruturas produtivas atuais no estado, principalmente nas cidades 
do agronegócio. Os propósitos de prosperidade e de desenvolvimento 
urbano foram preponderantes para o estabelecimento da unidade en-
tre os migrantes em Mato Grosso, fortalecendo-se um projeto coletivo 
de crescimento econômico realmente coeso e direcionado. Isso não 
significa dizer que outros migrantes não compactuassem dos mesmos 
propósitos, porém, para se alcançar tais objetivos, as estratégias foram 
muito diferentes dos outros grupos sociais, principalmente, no que 
se refere à alocação de recursos privados e acesso aos sistemas de 
financiamento público para projetos econômicos. 

Assim, uma melhor compreensão sobre as forças sociais e sobre 
as propriedades das instituições pode fornecer elementos explicativos 
sobre como o sistema de crenças interferiu nas escolhas que direcio-
nam as mudanças na sociedade (NORTH, 2005). Trata-se de enfoques 
analíticos direcionados às propriedades subjetivas das instituições, 
ao apontar os sistemas de crença como objetos de influência e condi-
cionamento do comportamento humano e seus desdobramentos no 
mundo econômico e político. A partir do institucionalismo histórico é 
possível tomar o funcionamento das instituições “como uma maneira 
de regular os conflitos inerentes ao desenvolvimento da diferenciação 
de interesse e à assimetria de poder” (THÉRET, 2003, p. 229). Nessa 
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perspectiva, os conflitos podem ser reduzidos de acordo com o conjunto 
de crenças e percepções sobre os outros indivíduos e sobre as possibi-
lidades de comportar-se em consonância com os interesses comuns.

Todos esses pressupostos são indispensáveis à análise histórica 
das instituições, assim como, para a descrição dos mecanismos de 
mudança econômica de uma sociedade. Em outras palavras, fatores 
subjetivos atuam sobre os estoques de conhecimento social, recon-
figurando continuamente as crenças, as preferências e as escolhas 
dos indivíduos. Logo, os processos de desenvolvimento econômico 
baseiam-se também em instituições informais que junto com as es-
truturas formais de incentivos produzem performances políticas e 
econômicas diferentes, uma vez que as possibilidades de interação e 
cooperação entre os atores sociais sejam constantemente alteradas de 
acordo com o ambiente de confiança e segurança disponível ao longo 
do tempo. Assim, devem-se ter claras as relações de dependência e 
complementariedade entre as estruturas formais de incentivo, como 
aparatos políticos e jurídicos em interação com percepções, crenças e 
normas de condutas reconhecidas positivamente. 

De acordo com North (2005, p. 69), o desenvolvimento econômico 
bem-sucedido deve ocorrer quando o sistema de crenças de um grupo 
social tenha criado estruturas mais favoráveis para a resolução de 
novos dilemas e conflitos que os indivíduos e a sociedade enfrentam 
nos momentos cotidianos de aprendizagem social. Dessa forma, a 
aprendizagem sobre o comportamento das outras pessoas tende a ser 
um processo incremental filtrado pelas práticas cotidianas de uma 
sociedade, o que significa dizer que ao longo das novas experiências 
nas relações e nas redes de contato, ela acaba por determinar os 
benefícios da cooperação. Com o tempo, as experiências atuais e as 
acumuladas pelas gerações anteriores são incorporadas no estoque 
de conhecimento de uma sociedade.

Por isso, o aspecto cultural do desenvolvimento deve também ser 
investigado pela pesquisa social, a fim de demonstrar como as per-
cepções e as crenças dos indivíduos desempenham um papel muito 
importante no aproveitamento de estruturas de incentivo, na produ-
ção de trajetos sociopolíticos que se convertam em infraestrutura e 
bem-estar. De maneira alguma, este trabalho defende a ideia de que 
existam culturas pré-dispostas ao desenvolvimento econômico, trata-se 
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de um enfoque nos processos de escolha e tomada de decisão dentro 
das sociedades, no direcionamento dos indivíduos na resolução de 
problemas de coordenação e cooperação, cujos benefícios para as 
atividades econômicas são percebidas positivamente. 

Portanto, existem fatores endógenos nessas sociedades que podem 
explicar as diferenças de desempenho econômico dos municípios. 
Trata-se de elementos importantes de análise, haja vista que os gran-
des números da migração sulista no estado permitiram a reconsti-
tuição de hábitos e práticas do extremo sul do país, cujos resultados 
evidenciam-se na performance socioeconômica de algumas regiões 
de Mato Grosso. Em síntese, as análises do institucionalismo histórico 
têm demonstrado que as ideias, ideologias, crenças e percepções dos 
indivíduos importam para a compreensão das mudanças sociais e 
econômicas (NORTH, 1994).

Em sua reflexão sobre o papel da herança cultural na evolução das 
experiências sociais e nos estoques de conhecimento, Douglass North 
(1994, p. 363) defende que “uma herança cultural comum fornece um 
meio de reduzir a divergência nos modelos mentais30 que as pessoas 
numa sociedade têm e constitui um meio para a transferência interge-
racional de percepções unificadas”. Mesmo em sociedades modernas, 
as estruturas de crenças são essenciais para os percursos sociais e 
econômicos das populações, agindo através das instituições formais e 
informais. Dessa forma, as normas de comportamento tendem a atuar 
em consonância com as regras formais na valorização de atitudes, pen-
samentos, perspectivas e ideologias compartilhadas pelo grupo social, 
o que em prática conduz os indivíduos a se reconhecerem a partir de 
experiências comuns e confiança para possíveis aproximações.

Trata-se de um aspecto subjetivo, mas que se materializa no com-
portamento e nas escolhas institucionais dos indivíduos. Segundo Nor-
th (1994, p. 364), “é a cultura que fornece a chave para a dependência 
de percurso31 – um termo usado para descrever a poderosa influência 
do passado sobre o presente e o futuro”, assim, as estruturas de in-

30 Para Douglass North (1994, p. 363), pode-se dizer que “os modelos mentais são as represen-
tações internas que os sistemas cognitivos individuais criam para interpretar o ambiente; as 
instituições são os mecanismos externos (a mente) que os indivíduos criam para estruturar e 
ordenar o ambiente”. 

31  “Path dependence” no original. 
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centivos tendem a refletir os valores internalizados coletivamente, ou 
seja, os interesses políticos e econômicos podem ser moldados pelos 
princípios subjetivos da herança cultural e do estoque de conhecimento 
adquirido, valorizados socialmente. Desse modo, cabe ressaltar que 
os desdobramentos históricos da sociedade e de sua economia não 
devem ser compreendidos como fatores deterministas, essenciais de 
um determinado grupo social, mas pelos resultados causados por um 
conjunto de decisões e escolhas feitas no espaço político e econômico 
que são influenciadas de acordo com as crenças dos indivíduos com 
poder de decisão na sociedade.

Em seu estudo histórico-cultural A diáspora do povo gaúcho (2009), 
o ex-senador Pedro Simon exalta algumas das características do povo 
sulista que foram fundamentais para a prosperidade dos indivíduos 
migrantes durante as décadas de 1970 e 1980, tais como, o hábito do 
trabalho cooperativo e a forte coesão comunitária, valores desloca-
dos também para os novos núcleos urbanos no cerrado e na floresta 
mato-grossenses. Para Simon (2009, p. 21) “todos os principais estados 
exportadores de produtos agropecuários no Brasil receberam, em 
um ou outro momento, grandes levas de imigrantes gaúchos ou de 
descendentes de gaúchos nascidos em outros estados”, por isso, a im-
portância da migração compõe-se como essência das transformações 
dessa região.

Dessa maneira, o que se busca enfatizar é que junto com as mu-
danças para o Mato Grosso, os migrantes levaram consigo também 
instituições, valores e práticas que demonstraram ser indispensáveis 
para a formação das novas cidades no estado, os princípios de orde-
nação social, organização política e do trabalho cooperativo devem 
ser compreendidos como instituições informais essenciais para os 
desafios no cerrado e na floresta mato-grossenses.

4.4 Governança Local 

Numa tentativa de compor um quadro explicativo válido para des-
crever os elementos que influenciaram o desenvolvimento de alguns 
municípios de Mato Grosso, esta seção volta-se, nesse momento, para 
as características das gestões locais, a fim de estabelecer um parâmetro 
comparativo que sustente as proposições causais anteriores, busca-se 
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direcionar aqui o foco para a qualidade da governança local e seus 
efeitos na manutenção da estabilidade política. Embora o termo go-
vernança não seja um conceito ainda de total consenso na literatura 
política (FUKUYAMA, 2013; SANTOS, 1997; SHAH, 2006; WILSON, 2000; 
WORLD BANK, 1992), os dados qualitativos da pesquisa nos direcionam 
para elementos causais que tomem as gestões locais, como um fator 
de relativa capacidade explicativa para o trabalho.

As inúmeras referências às diferenças de gestão executiva dos 
municípios investigados evidenciam princípios que podem não estar 
presentes da mesma forma em outras localidades do estado. Por isso, 
a qualidade na governança local deve demonstrar direcionamentos 
importantes para a literatura específica sobre o desenvolvimento 
econômico, principalmente, quando se tomam as variáveis políticas 
em suas explicações. Dessa maneira, a governança local possui um 
papel central na execução contínua de projetos inclusivos de desen-
volvimento e na produção de gestões mais coesas no que se refere 
à implementação de políticas públicas de melhoria social, além de 
promover a estabilidade política e o controle da corrupção.

Para Fukuyama (2013), o conceito de governança está estritamente 
ligado às capacidades de um governo para criar e aplicar leis e prover 
serviços para a população. Além disso, pode-se dizer que governança 
refere-se também ao desempenho dos políticos para atender aos dese-
jos de seus eleitores, à execução política e administrativa dos recursos 
locais de maneira eficiente, por isso, a prerrogativa de defini-la como 
gestão pública, sem desconsiderar os elementos políticos. 

A fim de reduzir possíveis confusões semânticas no uso do concei-
to de governança, Santos (1997) utiliza-se da expressão “capacidade 
governativa” para referir-se à performance dos atores políticos na 
gestão de recursos e na oferta de bens públicos à população, portanto, 
sintetizam-se nas capacidades político-administrativas dos gestores 
públicos.

Contudo, Shah (2006) pondera sobre a necessidade de se incluir 
no termo governança, os mecanismos de tomada de decisão para a 
implementação de políticas públicas, por meio do envolvimento de 
atores políticos e grupos de interesses no processo de implementação 
dos planos de gestão. Desse modo, a governança local refere-se, espe-
cificamente, a essas capacidades governativas em níveis geográficos 
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menores, no federalismo brasileiro, portanto, dentro dos municípios. 
Assim, pode-se definir a governança local a partir dos mecanismos 
institucionais nos quais as redes de indivíduos, como grupos sociais e 
econômicos, organizações comunitárias e associações de bairro pos-
suem o espaço para agir coletivamente na materialização de canais de 
interação entre cidadãos e o Estado, a fim de entregar serviços públicos.

 Nessa perspectiva, a qualidade da governança local depende 
também das capacidades dos governos municipais em manter as liber-
dades dos indivíduos e criar espaços para a participação democrática 
por meio do diálogo entre a sociedade civil e os governos. Em outras 
palavras, a proteção dos direitos individuais, a participação civil, a 
transparência e a prestação de contas pelos governos locais fazem 
parte do pressuposto conceitual de governança. Nos termos de Wilson 
(2000, p. 53) “Governança refere-se à interação entre sociedade civil e 
governo na determinação de ações públicas”. Dessa forma, em loca-
lidades em que os canais de interação entre sociedade e os governos 
estiveram disponíveis com maior intensidade, os gestores públicos 
puderam responder mais eficientemente às aspirações da população. 
As políticas públicas implementadas nos municípios estariam coeren-
tes com os desejos e as necessidades dos cidadãos.

Em contrapartida aos conceitos de boa governança, o World Bank 
(1992) aponta algumas consequências de governanças de má qualida-
de, destacando alguns sintomas de problemas de gestão pública, tais 
como falhas na separação entre o público e o privado, normalmente, 
direcionando recursos públicos para ganhos privados, imprevisibili-
dade dos governos e a arbitrariedade na aplicação das regras e leis, 
regulamentações excessivas que prejudicam o funcionamento dos 
mercados, além de procedimentos não muito transparentes sobre 
as tomadas de decisão. De maneira geral, esses problemas tendem a 
criar ambientes hostis ao desenvolvimento, pois prejudicam a capa-
cidade de produzir gestões transparentes e honestas, uma vez que os 
serviços públicos podem ser capturados por pequenas elites e grupos 
de interesse privado. 

Em síntese, governança pode ser definida como “a maneira na qual 
o poder é exercido na gestão dos recursos sociais e econômicos para 
o desenvolvimento de um país (WORLD BANK,1992, p. 1). Assim, as 
capacidades locais de produzir instrumentos coletivos de desenvol-
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vimento, a partir de alocação eficiente de recursos e do oferecimento 
de serviços públicos a toda a população, se refletem nos níveis de 
crescimento econômico e na qualidade de vida proporcionada pelos 
governos locais.

Em termos mais específicos, a qualidade da governança local 
reflete-se na própria capacidade dos governos municipais arrecada-
rem recursos e distribuírem serviços aos cidadãos. Trata-se de gestões 
político-administrativas eficientes na criação de canais de participa-
ção dos diferentes grupos sociais e na distribuição ampla de ações 
públicas em nível local, ou seja, permitem a execução de projetos de 
desenvolvimento a longo prazo e produzem estabilidade política para 
a sua manutenção.

Em linhas gerais, os municípios de Mato Grosso com melhores 
índices atuais de desenvolvimento econômico e social possuem em 
comum a experiência de gestões mais coesas durante essas décadas 
de fortalecimento, grupos de prefeitos inteiramente direcionados para 
a expansão urbana planejada, fomento das atividades econômicas e 
produtivas e para a oferta de serviços e instalações públicos de qua-
lidade. “Todos contribuíram para gerar desenvolvimento, acho que 
vem numa linha e agora chegamos a um novo momento que é muito 
importante” (EXECUTIVO 3, 11/01/2017). Assim, pode-se afirmar, segun-
do às informações obtidas, que quanto mais coesa foi a sequência de 
gestores nesses municípios, melhores desempenhos socioeconômicos 
e estabilidade política essas regiões demonstraram ao longo do tempo. 

Há situações em que os problemas sérios de gestão, casos julgados 
de corrupção e desvio dos projetos coletivos de desenvolvimento ur-
bano produziram efeitos extremamente negativos para o município 
e cessaram a sequência de crescimento por muitos anos. Trata-se de 
uma linearidade de projetos de desenvolvimento mantidos, mesmo 
com a mudança de prefeitos, por várias décadas. 

Existe essa preocupação de nós, imigrantes, de 
sempre ter um sucessor que vai pensar no desen-
volvimento do nosso município, porque se você 
colocar um politiqueiro, a cidade dá uma parali-
sada e isso aí para você retomar depois, ela não 
leva só quatro anos, ela tem um processo maior, 
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então, existe uma preocupação muito grande dos 
imigrantes que chegaram aqui e hoje de toda a po-
pulação, a grande maioria quer que o município 
seja um município pujante, próspero para o bem 
de toda a comunidade (EXECUTIVO 7, 20/01/2017). 

 O fato de as gestões sempre terem sido majoritariamente con-
duzidas por imigrantes que compactuavam com um plano firme de 
desenvolvimento, por todas as mudanças e dificuldades para o esta-
belecimento das novas cidades no estado, a linearidade nos projetos 
políticos permitiu aos gestores manterem uma coesão administrativa 
relativamente positiva para o crescimento. Nas palavras dos entrevista-
dos, percebe-se a importância desse interesse mútuo pelo crescimento 
das cidades e pela melhoria da vida dos indivíduos. “Mas eu vejo que 
todos tiveram a sua importância, e acho que houve uma certa line-
aridade no crescimento, não foi assim, não houve uma estagnação e 
depois de novo, todos foram importantes” (EXECUTIVO 6, 19/01/2017). 

Trata-se de um fato muito importante para se compreender o 
desenvolvimento dessas cidades, pois, as experiências negativas de 
corrupção e instabilidade política em alguns municípios refletiram-
-se nos trajetos de desenvolvimento interrompidos. As diferenças 
percebidas no percurso político dos municípios foram cruciais para 
determinar as causas das transformações socioeconômicas da região. 
De acordo com o entrevistado, “nós podemos dizer que Mato Grosso 
acordou, assim, para o desenvolvimento urbano dos municípios a 
partir da divisão do estado” (EXECUTIVO 1, 02/08/2017), e é a partir 
da década de 1970 que as mudanças de gestão político-administrativa 
dos novos municípios e os efeitos da migração em massa nas cidades 
já existentes produziram os maiores resultados.

A reconfiguração geográfica e a reorganização dos centros de 
poder político permitiram aos migrantes participarem ativamente 
da competição política e aos poucos do fortalecimento de um projeto 
mútuo de desenvolvimento mantido em diferentes mandatos políticos. 
As capacidades governativas desses municípios abriram espaço para 
surgirem os canais de comunicação direta entre os governos locais e 
a sociedade civil, assim, a expansão urbana planejada e os incentivos 
para a ampliação das atividades econômicas produziram resultados 
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muito positivos para a qualidade do desenvolvimento local. O constan-
te diálogo entre gestores e cidadãos produziu um ambiente propício 
para a estabilidade das ações políticas, e consequentemente, a aloca-
ção de recursos tornou-se extremamente eficiente, no que se refere 
à promoção de serviços públicos e infraestruturas para a população. 

Hoje por que nosso município cresce? Primeiro 
pela gestão, pela visão administrativa do prefeito 
que tem uma visão, um olhar não pensando no pre-
sente, mas lá no futuro, pensando nas próximas ge-
rações (EXECUTIVO 5, 13/01/2017). 

A visão administrativa dos gestores revela o aspecto fundamental 
da boa governança em nível local, ou seja, a capacidade de lidar, de 
maneira eficiente, com o recurso público e com as demandas dos 
cidadãos por serviços e infraestrutura urbana de qualidade, e pela 
característica horizontal das relações entre sociedade civil e governos 
locais, esses municípios puderam traçar trajetos mais coletivos de de-
senvolvimento em que não somente o setor produtivo do agronegócio 
era atendido pelo poder público, mas também a população urbana, 
independentemente das condições socioeconômicas. Trata-se de um 
fator muito importante para entender o fenômeno do desenvolvimento 
econômico. Pois, foram exatamente as capacidades administrativas 
desses municípios que permitiram a expansão da atuação do poder 
público e a percepção da presença do Estado em todas as localidades. 

Os canais de diálogo entre a sociedade civil, os imigrantes com 
interesses mútuos pelo desenvolvimento das cidades, com os gover-
nos locais, também ocupados por representantes que compactuavam 
do mesmo projeto de urbanização e crescimento econômico, foram 
fatores importantes que contribuíram para o próprio processo de 
accountability política, ao permitir que a população pudesse acompa-
nhar as decisões e escolhas políticas dos governos locais, produzindo 
transparência e relativo controle sobre a corrupção.

Quando comparado com municípios mais antigos do Estado, em 
que poucas oportunidades de aproximação entre sociedade civil e os 
gestores públicos foram criadas, tornam-se evidentes as diferenças do 
percurso político. Naqueles municípios com melhores desempenhos 
econômicos ao longo do tempo, a história de reuniões e eventos cul-
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turais transformados em momentos de discussão política e econômica 
fez com que os canais de diálogo se fortalecessem cada vez mais. As 
práticas de discussão dentro dos CTGs, por exemplo, refletem um 
pouco essa característica de aproximação entre gestores e população, 
uma vez que políticos, produtores rurais e empresários se interagiam 
com frequência nesses espaços. Evidentemente, trata-se de grupos 
com participação específica entre os imigrantes e seus descendentes, 
mas que já podem oferecer alguns itens de diferenciação no trajeto 
histórico dos municípios. 

Em termos de estabilidade política, pode-se ressaltar esses encon-
tros, a princípio de cunho cultural, para revelar os mecanismos de 
escolha de candidatos políticos, pois normalmente surgiam nomes e 
proposições programáticas a partir desses locais. Este fato produziu 
de certa forma uma coesão entre as gestões municipais, por oferecer 
candidatos com grande proximidade ideológica. 

 4.5 Capital Social

Os elementos históricos que permitiram a participação intensa 
da sociedade civil nos governos locais dos municípios mais desenvol-
vidos de Mato Grosso relacionam-se diretamente com fatores sociais 
presentes nos novos espaços urbanos resultantes dos grandes fluxos 
migratórios dos anos de 1970 e 1980. Não somente as mudanças nos 
núcleos de poder político e econômico do estado produziram seus 
efeitos positivos no trajeto de desenvolvimento de Mato Grosso, mas 
também práticas e comportamentos mais participativos contribuíram 
para a reconfiguração da sociedade mato-grossense, uma vez que toda 
a estrutura política e socioeconômica do estado havia também se trans-
formada radicalmente desde as grandes migrações da década de 1970.

Nessa perspectiva, as abordagens do institucionalismo histórico 
permitem a ampliação do campo de investigação científica. A partir 
de elementos complementares às pesquisas institucionais tradicionais 
torna-se possível verificar outras variáveis sociais condicionantes ao 
desenvolvimento econômico. “As instituições, como a estrutura de 
incentivo das sociedades, têm produzido diversos estímulos para se in-
vestir, expandir e aplicar este conhecimento crescente para resolver os 
problemas de escassez do ser humano” (NORTH, 2005, p. 43). Por essa 
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linha de pensamento, cabe nesse momento uma reflexão teórica acerca 
de elementos que compõem as estruturas de incentivos, produzidas 
pelas sociedades para reduzir as dificuldades naturais do ambiente. 

É a partir desse pressuposto que se investiga o papel das práticas 
culturais na organização das estruturas institucionais de incentivos 
das sociedades. Porém, não se trata de uma abordagem culturalista 
para justificar desempenhos econômicos dos países desenvolvidos em 
comparação com outras expressões culturais que expliquem as causas 
das diferenças. O que se propõe nesse instante é uma reflexão sobre 
como os aspectos culturais podem agir sobre a composição de arran-
jos institucionais e sobre a participação da sociedade civil. O enfoque 
baseia-se na concepção de que em sociedades, cujas instituições in-
formais promovam a cooperação entre os indivíduos, as estruturas de 
incentivo refletem parte dessas características sociais das populações.

As contribuições práticas dessa abordagem são pertinentes para 
o estudo histórico da evolução das instituições porque busca com-
preender como eventos contextuais, de natureza histórica, podem 
ser fundamentais para os processos de escolha de uma sociedade. 
O comportamento cooperativo reduz muitas das incertezas que pre-
judicam a ação coletiva entre os indivíduos, num contexto em que a 
instituições atuam diretamente na ordenação social e na gestão de 
interesses individuais, tornam-se indispensáveis às tentativas inves-
tigativas de compreender esse fenômeno. Além disso, o ambiente 
humano de interação produz quadros sociais pouco estudados pelas 
ciências sociais quando se quer investigar especificamente as causas 
do desenvolvimento econômico. Assim, os sistemas culturais podem 
criar cenários comportamentais de colaboração que atuam também 
em todo o processo econômico.

 Na construção de valores sociais que sustentem os procedimentos 
políticos, a confiança entre os indivíduos configura-se como o elemento 
basilar de todas as relações empreendidas. Em termos conceituais, a 
confiança está relacionada com a capacidade de uma sociedade se 
comprometer livremente em ações comuns, coletivas. Dessa forma, a 
multiplicidade de interesses dentro de uma sociedade só pode gerar 
conflitos relacionais que somente a gestão política de comportamentos 
e interesses polarizados pode produzir estratégias de colaboração para 
evitar constantes embates (DAHL, 2013).
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Dentro dessa perspectiva, os aspectos substantivos que permi-
tem práticas colaborativas entre as pessoas dependem de elementos 
subjetivos de normatização e organização das interações sociais, daí 
a importância de observar os constructos culturais pelo seu papel 
instrumental no estabelecimento de regras e padrões de comporta-
mento que auxiliam as práticas cooperativas na solução de problemas 
comuns. Nesse caso, o surgimento de instituições sociais e políticas está 
relacionado às oportunidades de ocorrer experiências repetidas, nas 
quais a confiança possa se fortalecer ao longo das interações.

Os seres humanos, diante dos desafios de tomar decisões sobre o 
ambiente, tendem a produzir regras para restringir a gama de escolhas 
em situações recorrentes, essas regras são conhecidas como institui-
ções. Dessa forma, canalizando essas escolhas para um conjunto menor 
de opções faz com que as instituições ajudem a controlar o ambiente. 
Entretanto, todas essas ações baseiam-se em percepções individuais 
do que devem ser as escolhas disponíveis para as outras pessoas, não 
há o juízo de valor se essas percepções estão corretas, mas os agentes 
responsáveis pela ordenação social institucionalizam os comporta-
mentos válidos segundo o seu background cultural, portanto, crenças 
e ideias herdadas das gerações anteriores. Por esse fato, a construção 
de arranjos institucionais tem sido essencial para a evolução das ci-
vilizações. Assim, as crenças e as instituições que as sociedades têm 
criado somente fazem sentido se forem tomadas como respostas aos 
diferentes níveis de incerteza que essas pessoas se confrontaram no 
ambiente físico e social, o histórico de experiências converte-se na 
fonte de instituições e crenças indispensáveis para estruturarem o 
ambiente, deixando-o mais previsível para as próximas situações 
de tomada de decisão e produção de novas instituições a fim de pa-
dronizarem comportamentos individuais e coletivos dentro dessas 
sociedades (NORTH, 2005).

As sociedades puderam evoluir ao longo da história devido à ca-
pacidade de organização institucional para que se pudesse controlar 
o ambiente, a fim de reduzir as possibilidades de comportamentos 
inesperados na resolução cotidiana de problemas de ação coletiva. 
As estruturas de incentivos à cooperação humana podem estabelecer 
as incertezas do mundo social, em termos interacionais, os custos de 
transação e produção reduzem, pois, a previsibilidade dos ganhos 
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coletivos está garantida pelas regras estabelecidas de comportamento 
para a comunidade. 

Em termos econômicos, “a questão central da história econômica 
e do desenvolvimento econômico deve levar em conta a evolução das 
instituições políticas e econômicas que criam um ambiente econô-
mico que induz o aumento de produtividade” (NORTH, 1991, p. 98). 
Porém, não há aumento de produtividade sem a cooperação entre 
os indivíduos na resolução de conflitos de interesses personalistas, o 
comportamento previsível é condicionante para as relações de mer-
cado. Pois, um indivíduo inseguro em relação à eficiência coercitiva 
dos compromissos contratuais ou aos direitos de propriedades frágeis 
da localidade pode simplesmente decidir não realizar qualquer inves-
timento nesse mercado.

Quadro 8 – Definições de Incerteza

1. A incerteza que pode ser reduzida pelo aumento das informa-
ções, dado o estoque de conhecimento32 existente; 

2. A incerteza que pode ser reduzida pelo aumento do estoque 
de conhecimento dentro de um determinado arranjo insti-
tucional;

3. A incerteza diante de novas situações que implica em restru-
turação de crenças;

4. A incerteza residual que fornece o fundamento para crenças 
“não-racionais”.

Fonte: North (2005, p. 17). 

Novamente, Douglass North destaca o caráter arbitrário dos siste-
mas de crenças nos procedimentos de redução de incertezas, de natu-
reza cultural, o conhecimento construído por determinada sociedade 
baseia-se em percepções particulares de regularidades e padrões na 
dinâmica do ambiente em constante mudança. Dessa forma, o estoque 
de conhecimento produzido socialmente reflete as interpretações 

32 “Eu defino conhecimento como a acumulação de regularidades e padrões no ambiente físico e 
humano que resulta em explicações organizadas dos aspectos comuns a esses ambientes. Não 
há implicação alguma de que tal conhecimento seja ‘verdadeiro’” (NORTH, 2005, p. 17). Tradu-
ção nossa.
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subjetivas dos ambientes físico e humano em que se defrontaram os 
membros desse espaço, sendo a partir desse conhecimento que todos 
os arranjos institucionais serão organizados. Além disso, a natureza 
dos sistemas simbólicos e de crenças não se baseia em princípios de 
racionalidade, como tende a exigir o campo econômico, contudo, deve-
-se sempre destacar que será a partir desse conjunto de percepções que 
os atores sociais, políticos e econômicos constroem seu conhecimento 
para lidar com os estados do mundo.

As decisões tomadas pelos agentes responsáveis pela organização 
dos arranjos institucionais partem de um arcabouço de experiências 
subjetivas obtidas nos ambientes sociais, assim, torna-se difícil pensar 
em padronização institucional, porque os indivíduos receptores de 
novos conjuntos de regras institucionais não podem ser pensados via 
concepções neutras de tabula rasa. O desempenho dessas instituições 
depende diretamente dos estoques de experiências e conhecimento 
que essas sociedades dispõem ex ante, pois, em termos econômicos, a 
instauração de regras de mercado para trocas e produção ou mesmo os 
elementos coercitivos do sistema judicial não garante o imediato apaga-
mento de padrões de confiança ou incertezas dos ambientes anteriores.

A evolução institucional requer um processo de coexistência de pa-
drões comportamentais que no decorrer do tempo podem se condensar 
em práticas cotidianas baseadas em apenas um modelo unitário, mas, 
isso exige uma determinada aprendizagem institucional para que os in-
divíduos possam apreender os mecanismos estruturais e coercivos dos 
arranjos políticos e econômicos. Assim, padrões informais de restrição a 
comportamentos oportunistas colaboram com experiências institucionais 
do mercado econômico, dessa forma, “efetivas tradições de trabalho duro, 
honestidade e integridade, simplesmente, reduzem os custos de transação 
e tornam possíveis complexas trocas produtivas” (NORTH, 2011, p. 138).

Para Sen (2010, p. 337), “a necessidade de desenvolvimentos ins-
titucionais tem algumas relações claras com o papel dos códigos de 
comportamento, pois as instituições baseadas em ajustes interpessoais 
e compreensões compartilhadas por todos operam com base em pa-
drões de comportamentos comuns, confiança mútua e segurança com 
relação à ética da outra parte”, desse modo, não se pode acreditar que 
desempenhos econômicos variam de região para região a partir apenas 
de elementos explicativos estritamente ligados às atividades econômi-
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cas. Há outras forças que coordenam o comportamento individual e 
coletivo dentro das sociedades, das quais as instituições formais não 
possuem poder total para alterá-las imediatamente. 

Daí a necessidade de compreender como esses sistemas informais 
de restrição influenciam na redução dos custos de informação e tran-
sação comuns às relações de trocas econômicas e também pertinentes 
às atividades de ordenação do mercado político. Pode-se inferir que a 
prosperidade econômica no mundo baseia-se também em princípios 
e códigos de comportamento que fizeram das transações de mercado 
meios mais econômicos e eficientes de produzir riquezas, por isso, os 
países pobres e em desenvolvimento devem se atentar ao papel dos 
valores complementares do mundo desenvolvido, a fim de resistir às 
tentações da corrupção disseminada em ambientes, cujas instituições 
formais de incentivo à atividade econômica ainda demonstram-se 
frágeis ou simplesmente inexistem. Em suma, “a compatibilidade 
do mecanismo de mercado com um vasto conjunto de valores é uma 
questão importante e precisa ser considerada juntamente com a ex-
ploração da extensão de disposições institucionais além dos limites do 
mercado puro” (SEN, 2010, p. 340).

É nessa linha de pensamento que os enfoques teóricos sobre as 
instituições informais de incentivos à cooperação presentes nesse tra-
balho se direcionam. Dessa maneira, tem-se enfatizado a insuficiência 
das teorias tradicionais neoclássicas da economia para explicar as 
diferenças de desempenho econômico entre as sociedades do mundo. 
Por isso, torna-se mais relevante o direcionamento dos estudos econô-
micos e políticos a outros campos do conhecimento humano, devido, 
em parte, à multiplicidade de variáveis causais e condicionantes ao 
desenvolvimento econômico. 

Assim como, a pluralidade de arranjos institucionais que promovem 
incentivos às atividades econômicas e à boa governança política, cabe 
também reforçar as conclusões teóricas que chegaram as abordagens do 
institucionalismo histórico, no que se refere à dinâmica existente entre 
as instituições formais e os sistemas de valores e normas que produzem 
outcomes institucionais diferentes em todo o mundo. Por isso a impor-
tância de compreender os mecanismos instrumentais que as instituições 
informais desempenham nos processos de interação e cooperação social, 
no que tange à redução dos custos de informação e transação. 
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Pois, posteriormente a inúmeras análises institucionais, tem-se 
percebido que somente as estruturas formais são insuficientes para 
moldar o comportamento humano, permitindo a cooperação entre 
os indivíduos, por isso, faz-se necessário a investigação de outros 
elementos, atuando também sobre a disposição das pessoas em agir 
coletivamente sob regras coercitivas. 

Dentro dessa perspectiva teórica empreendida ao longo desse 
trabalho, as instituições foram descritas como as principais causas 
das diferenças de desempenho econômico dos países, por causa de 
estruturas de incentivos ineficientes para o aumento das atividades 
econômicas. Em síntese, se pode afirmar que “as nações fracassam 
economicamente devido ao extrativismo de suas instituições. São elas 
que mantêm os países pobres na pobreza e os impedem de enveredar 
por um caminho de crescimento econômico” (ACEMOGLU e ROBIN-
SON, 2012, p. 309). Contudo, a escolha pela manutenção de instituições 
extrativistas para a economia resulta de percepções individuais das 
elites políticas e econômicas que juntas constroem os sistemas de in-
centivos, os quais acreditam ser o ideal para a localidade, dessa forma, 
a endogeneidade das instituições transfere as análises investigativas 
para as características locais dos arranjos institucionais atuantes.

A partir da emergência dessa literatura específica do instituciona-
lismo histórico, estudos empíricos comparativos tentam descrever o 
funcionamento das instituições políticas e econômicas, enfatizando as 
causas das diferenças de desempenho nas sociedades. Assim, como um 
dos marcos da ciência política contemporânea, a obra Comunidade e 
democracia: a experiência da Itália moderna33 de Robert D. Putnam seja, 
talvez, um dos livros mais discutidos e questionados pelos cientistas 
políticos nas últimas décadas, principalmente, pela inovação meto-
dológica sobre as instituições informais e seus efeitos na democracia.

Nessa obra, Robert Putnam realiza estudos empíricos na Itália 
durante duas décadas, iniciando-se em 1970, quando o país se unifica 
na configuração atual. O autor e seus colaboradores descrevem seus 
achados científicos, enfatizando a importância da “comunidade cívica” 
para o desempenho eficiente das instituições democráticas, adotadas 
nacionalmente naquele período. Trata-se de um livro inovador pela 

33  Título original: Making democracy work: civic traditions in modern Italy (PUTNAM, 1993).
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profundidade de objetivos e recorte temporal de análise que resgata 
a abordagem sociocultural para a teoria política, enfatizando também 
os fatores econômicos para a experiência democrática do país.

Para isso, alguns pressupostos estariam claros para a análise insti-
tucional, primeiramente, “as instituições moldam a política”, portanto, 
os procedimentos operacionais estruturam o comportamento político, 
e o segundo ponto, “as instituições são moldadas pela história”, por 
isso, materializam trajetórias e decisões institucionais, apesar dos indi-
víduos poderem decidir as instituições a adotar, o processo de escolha 
se dá em ambientes dinâmicos, nutridos em referências culturais.

Quadro 9 – Modelo de Desempenho Institucional

Demandas Sociais  Interação Política  Governo  Opção Política  
Implementação

Fonte: Putnam (1996, p. 24).

Nesse modelo de governança, as entidades políticas recebem as de-
mandas da população e geram respostas por meio de políticas públicas, 
para existir um bom desempenho das instituições, as solicitações da 
população devem ser recebidas de maneira sensível e eficaz na utili-
zação de recursos escassos para atender todas as exigências públicas. 
No cenário italiano, havia fortes marcas de comportamento político 
que descreviam atitudes cívicas muito diferentes entre o norte e o sul 
do país, as comunidades mais cívicas se caracterizavam pela partici-
pação popular intensa nas questões coletivas, nas relações políticas 
igualitárias, firmadas na confiança e na colaboração, enquanto certas 
regiões eram marcadas por falta de engajamento popular nas causas 
públicas, regida por comportamentos políticos verticais e uma vida so-
cial fragmentada e isolada, dominada pela desconfiança, dessa forma, 
as diferenças culturais, na vida cívica da população, seriam capazes 
de explicar o desempenho das instituições italianas (PUTNAM, 1996).

Trata-se de percepções subjetivas dos indivíduos que não somente 
são construídas culturalmente, como também são modificadas segundo 
a dinâmica do ambiente e das experiências relacionais que condicio-
nam as interpretações sociais (NORTH, 2011). No caso específico da 
Itália, as percepções subjetivas provinham de diferenças regionais 
entre norte e o sul, cujos ambientes foram construídos a partir de 
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experiências históricas bem demarcadas que forneceram aprendiza-
gens institucionais totalmente assimétricas, podendo mencionar, por 
exemplo, as invasões estrangeiras em outras épocas e as atividades 
intensas da máfia na parte sul do país que estruturaram comporta-
mentos ao longo de muitas décadas, resultando numa população com 
menos confiança para atividades de interação e cooperação.

O estoque de conhecimento foi construído de forma diferente entre 
as regiões da Itália, fornecendo, historicamente, populações com carac-
terísticas comportamentais que refletiam as experiências sociais mais 
recorrentes. Os níveis de incerteza sobre as ações dos outros indivíduos 
da comunidade aumentavam os custos de transação nas relações inter-
pessoais, posteriormente, repassadas também para a arena política das 
unidades subnacionais que planejavam suas instituições econômicas, 
logo, o desempenho das economias da região sul era diferente.

As conclusões que Putnam chega, durante sua investigação, de-
monstram um país com enormes diferenças culturais que resultaram 
em instituições políticas e econômicas com desempenhos dessemelhan-
tes, parte do elemento explicativo estava nas características da comu-
nidade cívica dessas regiões. “A abordagem teórica desenvolvida e fun-
damentada na lógica da ação coletiva e no conceito de ‘capital social’,  
visa não apenas explicar o caso italiano, mas também conjugar pers-
pectivas históricas e de escolha racional de modo que possamos com-
preender melhor o desempenho institucional” (PUTNAM, 1996, p. 31). 

Durante os cinco primeiros capítulos do livro de Putnam, as razões 
das diferenças no desempenho institucional das regiões italianas foram 
descritas pelas características de comunidade cívica, portanto, o nível 
de civismo e comprometimento da população com as causas coletivas. 
Entretanto, o conceito de capital social somente recebeu maior descri-
ção teórica no último capítulo da obra, por isso, antes de se aprofun-
dar nos elementos conceituais mencionados por Putnam, cabe aqui 
uma reflexão, utilizando-se do texto original do qual se basearam as 
discussões sobre tradição cívica e civismo do pesquisador. Trata-se de 
um dos principais textos de interpretação sociológica contemporânea, 
intitulado The foundations of social theory de James Coleman (1990).

Embora o conceito de capital social tenha sido trabalhado por 
outros autores, foi o texto de Coleman que forneceu a Putnam os 
pressupostos teóricos do termo. Nessa perspectiva, a discussão sobre a 
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composição do capital social passa, obrigatoriamente, pelas reflexões 
sobre interação social e cooperação entre os indivíduos, na resolução 
de problemas de ação coletiva.

Os vários tipos de trocas necessárias para que as pessoas consigam 
atender seus interesses podem ser considerados eventos constantes na 
sociedade, as relações de autoridade, de confiança e de normatização 
são relações sociais que devem ser vistas como recursos individuais, 
por isso, o conceito de capital social serve para descrever esse con-
junto de recursos comuns na família e nas organizações comunitárias 
que são importantes para o processo de aprendizagem individual, 
por colaborar com as relações interpessoais na formação de redes de 
relacionamentos, por meio da confiança e de expectativas positivas. 
Dessa forma, o capital social é definido pela sua função, ou seja, várias 
entidades presentes na estrutura social que facilitam certas ações entre 
os membros próximos, dito de outra forma, o capital social é criado 
quando as relações entre as pessoas mudam para facilitar a ação 
coletiva, porém, trata-se de elementos subjetivos e intangíveis que se 
materializam nos tipos de relacionamentos construídos para alcançar 
algo, por exemplo, um grupo, cujos membros confiam uns nos outros, 
este será capaz de realizar muitas coisas que um grupo em que os 
sentimentos de desconfiança predominem mais. Assim, o conceito de 
capital social é o valor desses aspectos da estrutura social, os recursos 
que podem ser usados para atingir objetivos mútuos (COLEMAN, 1990).

A partir da perspectiva do capital social, as ações coletivas seriam 
realizadas mais facilmente se as pessoas tivessem mais confiança em 
relação às atitudes das outras pessoas da comunidade, com as quais 
o processo de interação ocorre com mais frequência. A gestão dos 
interesses particulares se estabelece pela previsão de ganhos futuros 
para todos os que estejam participando da ação coletiva34, dessa forma, 
os indivíduos deixam de agir egoisticamente para alcançar algo de 
interesse comum. Essa característica do capital social converte-se num 
recurso a ser utilizado pelo indivíduo em qualquer situação em que 
os melhores resultados são obtidos se todos participarem da ação con-
junta, por isso, as tradições cívicas apontadas por Putnam referem-se 
a essa propensão em cooperar e agir de forma coletiva, normalmente, 

34 Para uma discussão mais detalhada sobre os problemas de ação coletiva e os princípios de racio-
nalidade, o trabalho de Olson (2011) torna-se fundamental para a reflexão sobre o capital social.
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são valores que podem ser aprendidos na comunidade ou recebidos 
das gerações anteriores, por essa lógica, as pessoas mudariam o seu 
comportamento para que pudesse colaborar com o coletivo. 

O argumento de que o capital social facilita a cooperação interna é 
fundamental para entender porque as instituições podem ter desempe-
nhos diferentes mesmo dentro de um país. Numa situação comum em 
que um líder político local seja eleito por procedimentos democráticos 
adequados não significa dizer que o desempenho institucional tenha 
sido eficiente durante o mandato. Pois, se desde a proposição dos 
nomes para a disputa política existirem relações verticais, com fortes 
tendências à corrupção, ao clientelismo ou à patronagem, aliado a uma 
população totalmente ausente nos mecanismos de accountability35,  
num cenário em que a burocracia das organizações políticas seja 
desacreditada, diante de relações personalistas e hierárquicas como 
alternativa de ordenação institucional, torna-se imprudente dizer que 
as instituições democráticas estejam funcionamento eficientemente.

Na pesquisa de Putnam, o projeto institucional adotado durante 
a reunificação do país foi o objeto de estudo do pesquisador, pois, o 
modelo político se manteve constante para todas as regiões italianas, 
a descentralização do governo nacional instaurou a criação de gover-
nos regionais com estrutura organizacional similar e os fatores que 
poderiam variar entre as localidades eram os elementos ambientais, 
como capital humano, a qualidade da burocracia local, o contexto 
econômico e a tradição política (PUTNAM, 1996). Desse modo, as variá-
veis explicativas para a diferenciação no desempenho das instituições 
políticas italianas revelam características culturais muito polarizadas 
no que se refere aos princípios de solidariedade social e participação 
cívica, em outras palavras, a potencialidade à cooperação e a intera-
ção social para promoção do bem-estar coletivo eram também fortes 
fatores explicativos. Por isso, o conceito de capital social (tradição 
cívica) adquire centralidade nos estudos institucionais com base na 
contextualidade histórica da localidade, inicialmente, por fornecer 
características sociais condicionantes do comportamento, portanto, 
instituições informais de restrição, além de lançar luz às possibilidades 
de sucesso para fomentar relações econômicas dinâmicas e eficientes. 

35 Para uma discussão sobre as teorias da representação e os mecanismos de prestação de conta 
política. Ver: Democracy, Accountability and Representation (PRZEWORSKI, STOKES e MANIN, 1999).
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A resolução de problemas de ação coletiva, a fim de reduzir comporta-
mentos oportunistas e extrativistas, depende do contexto social em que as 
relações políticas e econômicas acontecem, pois a cooperação voluntária 
tende a surgir mais facilmente em comunidades que tenham herdado 
um bom estoque de capital social, materializado na forma de regras de 
reciprocidade e participação popular, dito de outra forma, o capital so-
cial refere-se às características da organização social, com destaque aos 
níveis de confiança mútua e aos sistemas normativos que promovam 
ações coordenadas na sociedade. Assim, o capital social torna-se um ele-
mento instrumental para a realização de objetivos comuns, não somente 
para a organização social, como também para a construção de redes de 
relacionamentos comerciais e projetos de acumulação de capital que 
maximizem as atividades econômicas coletivas (PUTNAM, 1996, p. 177).

A partir desse empreendimento teórico, é possível acreditar que 
as diferenças econômicas estão relacionadas com diferenças nas 
tradições culturais36 mais penetrantes em cada sociedade, como os 
níveis de confiança interpessoal que têm se mostrado essenciais para 
a construção de estruturas sociais mais democráticas e desenvolvidas 
economicamente (INGLEHART, 2002). Portanto, o capital social37 pode 
ser identificado pelo conjunto de virtudes compartilhadas relacionadas 
à confiança, que permite as pessoas falarem a verdade, cumprirem 
com as obrigações de reciprocidade e estabelecerem redes de contato 
comercial, essenciais para as práticas de mercado, em pequena ou 
grande escala, além de fortalecer os vínculos entre sociedade e Estado 
ao promover a participação popular em causas públicas, fundamentais 
para o sucesso da democracia (FUKUYAMA, 2002).

36 Indiscutivelmente, a obra A cultura importa: os valores que definem o progresso humano de Lawrence 
E. Harrison e Samuel P. Huntington (2002) promove reflexões profundas sobre o papel da cul-
tura no desenvolvimento econômico e político de uma sociedade, a partir de discussões sobre 
atitudes, valores e crenças necessárias para a prosperidade econômica e modernização das ins-
tituições políticas. Mas, o entendimento do termo “cultura” pode basear-se em princípios antro-
pológicos, significando, portanto, todo o modo de vida de uma sociedade, contudo, nesse livro, 
os autores trabalham com o conceito de cultura em termos puramente subjetivos, dedicando-se 
unicamente ao os valores, crenças e atitudes que possam agir nas instituições. 

37  Para Fukuyama (2002, p. 155) “o capital social pode ser definido, simplesmente, como um con-
junto de valores ou normas informais, partilhados por membros de um grupo que lhes permite 
cooperar entre si. Se esperam que outros se comportem confiável e honestamente, os membros 
do grupo acabarão confiando uns nos outros. A confiança age como lubrificante, levando qual-
quer grupo ou organização a funcionar com mais eficiência”. 
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O conceito de capital social surge como um tipo de ponte entre o 
mundo teórico e o mundo real, no momento em que fornece um con-
junto de recursos inerentes às relações sociais, comuns às tentativas de 
alcançar um objetivo coletivo, por isso, o conceito resgata os elementos 
essenciais da sociedade. Um dos pontos centrais do capital social tem 
sido a dimensão lógica dessa categoria subjetiva na explicação de 
problemas sociais contemporâneos, de maneira prática, as sociedades 
que exibem padrões tradicionais de comportamento político, como por 
exemplo, as experiências clientelistas, personalistas e patrimonialistas 
da política brasileira, por séculos têm causado a cíclica deterioração 
das instituições políticas nacionais, além de comportamentos inade-
quados de gestão pública, nutrida pelo nepotismo que em essência 
revela valores e atitudes que enfrentam a normatização institucional, 
assim, pode-se reforçar a ideia de que a acumulação de capital social 
poderia extinguir esses procedimentos tradicionais das estruturas de 
governança (BAQUERO, 2001).

Os comportamentos inadequados presentes na história cultural 
brasileira configuram-se como ineficientes para a modernização da 
política38 e para o desenvolvimento da economia, não somente por 
questões éticas e morais, mas porque refletem instituições informais 
que modelaram as relações interpessoais da sociedade brasileira, 
impedindo a estruturação firme dos princípios da burocratização 
weberiana em determinados espaços, por exemplo, em que práticas 
personalistas ultrapassavam as ordenações processuais das ações ins-
titucionais, além de motivar métodos escusos de resolver problemas 
administrativos e fiscais, esses elementos da tradição do país produ-
zem cenários institucionais de desempenho ruim para as atividades 
econômicas e para o fortalecimento da democracia. 

Os valores internalizados pelos indivíduos podem motivá-los a es-
tabelecer laços sociais e comerciais com outras pessoas, por princípios 
de solidariedade ou mesmo por visão estratégica, na medida em que 
produz redes de contatos para a viabilização de um determinado em-
preendimento coletivo, desde tarefas rotineiras de produção agrícola 
até a gestão de cooperativas de crédito, por exemplo. É evidente que os 
níveis de confiança não são estáticos na história, por isso, variam em 

38  Ver: A ordem política nas sociedades em mudança de Samuel P. Huntington (1975).

165 



qualidade e densidade no decorrer do tempo, porém, em sociedades em 
que a cadeia de relações sociais permite a transmissão de confiança de 
forma disseminada, as experiências são repassadas aos outros indivídu-
os, multiplicando a interação e a ação colaborativa, tal como acontece 
com o capital convencional, aqueles que possuem capital social tendem 
a acumulá-lo mais, desse modo, as atividades de expansão das relações 
sociais e econômicas ocorrem em maiores proporções, pois a solução 
de problemas complexos se torna funcional e relativamente previsível, 
devido ao estoque de conhecimento acumulado de experiências ante-
riores, dessa forma, os mecanismos institucionais também se ampliam 
a fim de evitar riscos de oportunismo (PUTNAM, 1996).

Pode-se dizer que o capital social influencia no desenvolvimento 
das comunidades devido a quatro fatores principais que condicionam 
as experiências de cooperação no presente e em momentos futuros, 
pois produz conhecimento e informação suficientes para a comunidade 
criar e manter confiança. 

Quadro 10 - As formas de influência do capital social

1. A confiança necessária no cumprimento de obrigações e 
reciprocidades, decorrentes das experiências de cooperação; 

2. O potencial de informação, derivado das relações sociais, 
conscientiza os membros sobre os benefícios da cooperação;

3. As normas e sanções efetivas fortalecem a perspectiva de 
que o interesse individual deve ser secundário em relação 
ao interesse coletivo;

4. As relações de autoridade permitem a coordenação das ati-
vidades coletivas, uma pessoa com mais capital social obtém 
a autoridade.

Fonte: Baquero (2001, p. 35)

 O capital social influencia em elementos primordiais de con-
fiança para as relações humanas, tanto em contextos simples, em 
termo de comunidade, como em procedimentos institucionais mais 
globalizados, as relações de mercados se baseiam em densidades de 
confiança, produzindo as instituições necessárias para a manutenção 
e ampliação das trocas seguras e eficientes. Portanto, os mecanismos 
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de cooperação fazem parte das esferas sociais, políticas e econômicas, 
podem influenciar a forma como os mercados e os Estados operam ao 
gerar relações estáveis e confiáveis entre eles. Da mesma maneira que 
o indivíduo decide desertar do jogo cooperativo e sofrer as sanções 
impostas pela comunidade, se o Estado empreender ações oportunistas 
com o mercado, a diminuição das atividades econômicas pode funcio-
nar como retaliação ao mau comportamento na rede de confiança. 
“O pressuposto essencial e comum a esses debates é de que o capital 
social é gerado por redes de confiança que proporcionam o elemento 
previsibilidade” (BAQUERO, 2001, p. 36).

Como as instituições são construídas pelos agentes políticos, em 
consonância com os atores econômicos, os níveis de confiança trans-
mitidos pelos indivíduos e pelas organizações são proporcionalmente 
relacionados às medidas de restrições que as estruturas institucionais 
poderão estabelecer à sociedade, se as atividades econômicas transmi-
tem altos custos de transação, maiores serão as estruturas de controle 
e restrição aos comportamentos oportunistas ou ineficientes. 

As contribuições de Putnam à ciência política contemporânea são 
inegáveis pela aplicabilidade do conceito de capital social e de sua 
enorme importância para os estudos institucionais, as investigações 
sobre a qualidade do desempenho institucional italiano fortalecem as 
correntes metodológicas do institucionalismo histórico, no momento 
em que direciona a atenção dos pesquisadores a elementos subjetivos 
das relações humanas, fundamentais para os seus desdobramentos po-
líticos e econômicos. Dessa maneira, trata-se de uma abordagem ainda 
emergente nas questões relacionadas ao desempenho econômico dos 
países, uma vez que compreendidos os efeitos do capital social para as 
atividades de cooperação, ainda restam dúvidas sobre os procedimen-
tos de mensuração e como produzir capital social em comunidades, 
cuja história tenha produzido altos índices de desconfiança entre os 
indivíduos e fomentado comportamentos exploratórios.

Nesse ponto, para se esclarecer as funções que o capital social 
exerce na economia e na política das sociedades, torna-se válido refor-
çar alguns pressupostos teóricos já consensuais nas ciências sociais. 
Primeiramente, a função econômica do capital social está ligada à 
possibilidade de redução dos custos de transações existentes nos me-
canismos de coordenação social, como contratos, hierarquias, regras e 
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burocracias entre outros, monitorando o cumprimento dos contratos 
e ativando as ações coordenadas entre os atores. No que se refere à 
função política do capital social, pode-se mencionar as contribuições 
diretas para a efetivação das instituições democráticas que fomentam 
a participação social, podendo-se destacar também a propensão ao 
associativismo, à cooperação e a participação em grupos voluntários 
de serviços, os quais podem fortalecer as estruturas civis na integração 
na vida política da localidade (NAZZARI e LAZZAROTO, 2006).

De maneira geral, o conceito de capital social resgata as teorizações 
sobre a sociedade civil, a fim de investigar quais são as atitudes bené-
ficas à modernização da política e ao desenvolvimento econômico39, 
depois de reconhecidas essas características fundamentais para o bom 
desempenho institucional, esses elementos devem ser motivados de 
forma substantiva na composição de estruturas de incentivos que 
viabilizem a cooperação.

O estoque abundante de capital social seria o elemento principal 
na composição de uma sociedade civil forte, universalmente vista 
como condição necessária para a democracia contemporânea, uma vez 
que serve como um equilíbrio de poder do Estado, além de proteger o 
próprio indivíduo de práticas extrativistas que os governos venham 
a desempenhar em situações de tentativas de comportamento totali-
tário. Na ausência de uma sociedade civil, se a população se mostra 
incapaz de se organizar sozinha, o Estado domina os mecanismos de 
ordenação social. Desse modo, baixos níveis de capital social levam à 
disfunção política, podendo ser observável com mais clareza durante 
procedimentos de descentralização administrativa e política, nessas 
situações tendem a surgir governos locais ineficientes, devido às limi-
tações de organização coletiva, onde relações de confiança somente 
existem na esfera familiar e em círculos próximos de amizade ocorre a 
inviabilização de um comportamento padrão no cenário público, ser-
vindo como fundamento cultural para a corrupção (FUKUYAMA, 1999).

O autor não somente destaca o papel relevante do capital social 
em contextos mais cotidianos de cooperação social, como também 

39 Trata-se de uma discussão importante feita por Tocqueville (1969) em Democracia na América na 
qual o autor destaca a capacidade que os norte-americanos possuíam para se associarem em 
todas as esferas da vida social, ou seja, a propensão à formação de cooperativas, associações, 
sindicatos e grupos de interesse comum que chamou a atenção do teórico francês em sua visita 
aos Estados Unidos no século XIX.
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reforça os desdobramentos políticos e econômicos que a ausência de 
capital social oferece, ao relacionar os problemas de funcionamento 
das instituições políticas, em diferentes esferas organizacionais, à 
insuficiência de qualidades humanas baseadas no estoque de capital 
social. As relações entre sociedade civil e o Estado estruturam-se a 
partir de redes de relacionamentos sociais que possam tornar efi-
cientes os ciclos de política pública, como demonstrado pelo modelo 
de desempenho institucional (Figura 2.2), os canais de transmissão 
das demandas sociais somente serão possíveis se existirem entidades 
públicas coletivas, participando do processo de interação e decisão 
política sobre implementação de bens públicos para a comunidade. 

Além disso, os baixos índices de capital social atuam de maneira 
negativa na perspectiva econômica e social das pessoas, na medida em 
que reduzem o acesso a modelos positivos de experiências de confian-
ça e a reciprocidade das ações cooperativas, logo, pouco capital social 
implica em baixa participação política nos centros urbanos (NAZZARI, 
2004). Portanto, deve-se considerar a relevância das proposições ante-
riores, porque ao tomar o capital social como elemento necessário para 
a composição de uma sociedade civil forte, a intensificação da aborda-
gem institucional aos valores subjetivos, atuantes na modelagem de 
estruturas de incentivos para o desenvolvimento econômico, torna-se 
um imperativo às investigações de ciência política contemporânea. 

O desenvolvimento da economia tem sido visto como resultado 
das estruturas de incentivos escolhidas pelos atores políticos para 
expandir as atividades econômicas de uma localidade, entretanto, é 
importante enfatizar que o desenvolvimento também materializa a 
dinâmica entre os vários tipos de capital.

 Figura 5 – O pentágono do desenvolvimento

Fonte: Nazzari et al. (2006, p. 20)
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No conjunto de capitais necessários para o processo de desen-
volvimento econômico, encontram-se as estruturas de capital físico, 
observável nas construções, nos meios tecnológicos e equipamentos 
de produção de uma sociedade, o capital financeiro, essencial para 
os investimentos e as ações de crédito e poupança, o capital humano, 
normalmente, expresso através da qualidade do sistema educacional 
e de saúde que permite a formação de profissionais qualificados para 
a manipulação do capital físico e financeiro, em sequência, o capital 
natural que tem sua maior expressão nos recursos naturais disponíveis 
para viabilizar os sistemas de produção e, por último, o capital social, 
caracterizado pelas redes de confiança, ações civis coletivas, grupos 
de cooperação e cultura política participativa, formando-se assim o 
quinto ponto do pentágono do desenvolvimento (NAZZARI et al., 2006).

Essas acepções refletem a natureza sistêmica do capital social, no 
momento em que se demonstra como essencial para a concretização 
das relações sociais necessárias para empreender ações organizacio-
nais e coordenação de interesses e preferências, pois, é por meio do 
estoque de capital social que os processos de troca econômica e parti-
cipação social podem se expandir globalmente. Trata-se, portanto, do 
elemento fundamental para a ampliação e a utilização eficiente das 
outras formas de capital, com baixos níveis de capital social, o ambiente 
torna-se inseguro e incerto para propostas de investimento do capital 
financeiro em sistemas produtivos, atividades comerciais, projetos de 
inovação tecnológica ou formação acadêmica, por exemplo.

Numa situação em que os arranjos institucionais de incentivo 
sofrem com comportamentos verticais e corruptos dos seus atores 
políticos, o surgimento de oligopólios de poder, visando a extrair 
dos indivíduos e das organizações o máximo de ganhos irregulares 
de exploração, afasta as possibilidades de ampliação das atividades 
econômicas e da participação da sociedade civil. As experiências de 
confiança e reciprocidade de cooperação se enfraquecem e se conver-
tem em dúvidas e inseguranças sobre o contexto local, dessa forma, o 
capital social acumulado ao longo das gerações começa a ser depredado 
por instituições extrativistas. 

Este cenário de baixo capital social tem sido predominante em 
regiões subdesenvolvidas e em desenvolvimento de várias partes do 
mundo, onde sistemas políticos autoritários ou democracias instá-
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veis, marcadas pela corrupção e perpetuação de elites tradicionais, 
revelam o princípio do individualismo predatório para as práticas 
de colaboração. E como o capital social está ligado à “confiança dos 
cidadãos nas pessoas e nas instituições” (NAZZARI et al., 2006, p. 17), 
essa sociedade passa a desacreditar em suas instituições de competi-
ção política e administrativa, naturalizando práticas particularistas 
e clientelistas em todas as esferas de contato social, as exposições 
seguidas às tentativas de obtenção de benefícios próprios a qualquer 
preço fornecem às novas gerações as regras disponíveis para o jogo 
social, assim, não se pode esperar dos indivíduos jovens estoques de 
confiança diferentes de seus antecessores.

Dessa forma, a confiança nas outras pessoas da comunidade re-
vela algumas características subjetivas do capital social, por meio de 
perspectivas positivas sobre a própria sociedade, são demonstrados 
os princípios essenciais para a construção de redes de contato e coo-
peração. Entretanto, a confiança não pode surgir do vácuo temporal, 
trata-se de uma construção geracional a partir de interpretações do 
ambiente, experiências bem-sucedidas e frequentes, em que o respeito 
às regras de cooperação e reciprocidade foi mantido acima de qual-
quer interesse individualista, tendem a fornecer mais capital social 
para que esses indivíduos possam ampliar suas atividades produtivas 
e manter as práticas de confiança mútua. 

Por esses fatores, não se pode tomar a cultura por princípios de-
terministas que percebam as condições subjetivas como imutáveis e 
indiscutíveis em termos de eficiência, como têm sido ressaltadas as 
instituições se transformam devido às mudanças na percepção social 
dos indivíduos, dessa maneira, os aspectos culturais podem se mo-
dificar de acordo com as forças coercitivas formais e informais que 
atuarem sobre eles. No contexto econômico, as estruturas de incentivo 
para determinado comportamento no mercado podem ser alteradas a 
qualquer momento da história, produzindo novos cenários e resultados 
também diferentes, a partir da escolha de novos arranjos institucionais 
através do ciclo de mudança do poder político descrito por Acemoglu 
et al. (2005) em momentos anteriores desse trabalho.

A contribuição do capital social para a potencialização dos níveis de 
confiança social torna-se o principal fundamento de justificativa para a 
investigação científica em termos institucionais, pois, observando-se as 
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fontes do comportamento coletivo será possível estabelecer reflexões 
mais completas sobre o fenômeno do desenvolvimento. O aumento 
do capital social pode se dar pelos processos de socialização entre as 
comunidades, ou mesmo como produto de grupos culturais homo-
gêneos com altos índices de confiança por causa das características 
culturais e históricas comuns que os aproximam com mais facilidade 
(BAQUERO, 2001).

As fontes de capital social podem revelar em quais contextos so-
ciais a confiança deve fortalecer-se mais intensamente, desse modo, a 
homogeneidade cultural pode ser uma perspectiva explicativa válida 
e legítima para compreender a existência de laços de interação mais 
efetivas para o desenvolvimento em determinados lugares. Além dis-
so, podem demonstrar porque o desempenho institucional ocorre de 
forma diferente de uma região para a outra, numa mesma unidade 
nacional, como as pesquisas inovadoras de Putnam (1996) apontaram 
no caso italiano.

A importância do capital social, portanto, e parti-
cularmente nos países em desenvolvimento, reside 
no fato de que a cultura pública dentro da qual as 
instituições democráticas formulam sua agenda 
tem entrado em colapso, transformando a filoso-
fia política em apelos mercadológicos e a política 
pública num teatro popular conscientemente cons-
truído (BAQUERO, 2001, p. 40).

Na verdade, pode-se afirmar que os níveis de capital social desem-
penham efeitos importantes sobre as instituições políticas, como o 
sistema democrático, e também sobre as instituições econômicas que 
estruturam as ações cooperativas no setor produtivo e comercial da 
sociedade. De maneira prática, o capital social reflete o funcionamento 
das instituições adotadas por um país. “A cultura ajuda as pessoas a 
distinguir os que cooperam dos que trapaceiam, assim como ajuda 
a transmitir regras de comportamento que tornam mais previsível 
a ação dentro da comunidade” (FUKUYAMA, 2002, p. 169). Essa co-
laboração instrumental do capital social, dentro de cada sociedade, 
produz ambientes diferentes porque os princípios de cooperação para 
a produção e coordenação de atitudes reprováveis pela comunidade 
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são mal compreendidos pelos próprios membros, tornando a inter-
pretação individual mais difícil e promovendo a incerteza em relação 
às atitudes dos outros.

Em termos locais, as características históricas que fundamentaram 
o processo de colonização mais recente de Mato Grosso condicionaram 
os novos habitantes do estado a produzirem um cenário de colabo-
ração relativamente inédito. As novas sociedades, construídas com 
o surgimento de municípios ou com o repovoamento das cidades já 
existentes, defrontaram-se com desafios ambientais e sociais que lhes 
exigiram práticas sociais mais horizontais e colaborativas. A partir 
dessa condição, os municípios mais desenvolvidos do estado possuem 
elementos históricos comuns que permitem pensar o desenvolvimento 
econômico por meio de dimensões explicativas transitivas, no que se 
referem às características institucionais formais e informais.

Embora as instituições formais moldem o comportamento político 
e econômico de todo o país, os resultados e o desempenho das insti-
tuições se mostram diferentes no espaço geográfico. Assim, tornou-se 
válida a observação de características históricas pontuais e de insti-
tuições informais que também colaboram para modelar as atividades 
econômicas e políticas do país. Desse modo, as proposições explicativas 
dessa seção podem complementar enormemente os apontamentos 
analíticos anteriores, a fim de produzir um quadro de variáveis de 
grande capacidade explicativa para os objetivos do trabalho.

Dadas as condições de surgimento dos municípios analisados, 
principalmente daqueles com melhores números socioeconômicos, 
a necessidade de cooperação entre os migrantes na formação dessas 
cidades produziu situações de horizontalização das relações entre os 
atores políticos e econômicos. As dificuldades geográficas dos novos 
municípios, tais como isolamento, estradas de acesso não pavimentadas, 
condições físicas e climáticas do cerrado ou da floresta amazônica, todos 
esses fatores influenciaram o comportamento social dos migrantes. 

[...] foi muito importante essa maneira que eles 
pensavam, vamos dizer, uma união que estavam 
não só pensando ‘eu quero ter minha terra aqui’, 
mas também pensando no desenvolvimento do 
município, ‘não adianta só eu ter a minha proprie-
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dade aqui’ e depois ter que comprar tantas e tantas 
coisas que você precisa e não ter no seu município, 
tem uma fazenda bonita, mas você precisa fazer in-
vestimento no que é seu, se não tiver um município 
forte com toda essa infraestrutura, você tem que 
buscar fora, vai te dar mais custos. Então, houve 
essa preocupação, ‘eu tenho minha propriedade 
aqui e o município também deve ser próspero’, 
isso a gente sentiu em todos os pioneiros, em to-
das as pessoas que vinham aqui, viam que as coi-
sas estavam sendo prósperas e então, esse ponto 
foi fundamental. Esse crédito entre as pessoas, isso 
foi fundamental. E tinha uma união nas pessoas, 
assim, ‘vamos fazer’, tinha uma participação maior 
entre aquela pequena sociedade que estava come-
çando, tinha... se abraçavam e faziam acontecer... 
Sabiam que o poder público estava recém come-
çando, o poder público era as pessoas, na verdade. 
Até no início se uniam pra fazer uma estrada, exis-
tia uma parceria, então, isso foi muito importante, 
essa confiabilidade de um ao outro (EXECUTIVO 7, 
20/01/2017 Grifos nossos). 

O que o membro do executivo municipal nomeou durante a entre-
vista como “esse crédito entre as pessoas” configura-se exatamente com 
os pressupostos do capital social. As características históricas da for-
mação de alguns municípios de Mato Grosso permitiram o surgimento 
de uma sociedade mais participativa e envolvida no processo de gestão 
política e de tomada de decisões, e, para isso, a própria configuração 
das relações de cooperação e confiança entre os indivíduos funcionou 
como modelo de participação política nas decisões de infraestrutura e 
investimentos municipais. E também como elemento de fomento das 
atividades econômicas, produzindo relações comerciais e parcerias 
produtivas que desempenharam, a longo prazo, um papel preponde-
rante nas diferenças de desenvolvimento dos municípios.

O crédito de confiança entre as pessoas tornou-se um fator de 
aproximação entre os indivíduos que chegaram nos momentos iniciais 
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de surgimento e crescimento dos municípios, e progressivamente re-
passado aos próximos, como um valor a ser expandido às próximas 
levas de migrantes e gerações seguintes. Trata-se da materialização 
do conceito de capital social e da demonstração prática de como esses 
elementos inter-relacionais podem produzir resultados diferentes, 
tanto no campo político quanto econômico, pois ajuda a modelar os 
comportamentos de cooperação entre os indivíduos responsáveis 
pelo processo de tomada de decisão pública. Vale ressaltar que a ad-
ministração pública desses municípios com melhores desempenhos 
socioeconômicos esteve sempre ocupada por empresários e produtores 
rurais que compactuavam do mesmo sistema de valores e percepção 
de gestão pública.

Evidentemente, os efeitos do capital social não podem ser mensu-
rados de maneira binária, simplesmente por sua presença ou ausência 
na população e nos espaços políticos e econômicos. Pode-se pensar em 
níveis diferentes de capital social, construídos por questões históricas 
e sociais, por isso, as declarações dos indivíduos que participaram da 
formação dos municípios mais desenvolvidos puderam oferecer um 
panorama suficiente para perceber no capital social seu valor explica-
tivo e de diferenciação relativamente significativo para compreender 
as variações de desenvolvimento entre os municípios investigados.

Como tentativa de operacionalização da variável Capital Social, 
tomou-se o número de cooperativas registradas oficialmente nesses 
municípios investigados, a fim de verificar se há uma correlação entre 
a quantidade de cooperativas atuais e o os níveis presentes de capi-
tal social na história das cidades. A utilização de cooperativas como 
um índice de atuação do capital social na sociedade se dá devido aos 
princípios substantivos do conceito, uma vez que em situações em 
que exista maior cooperação na resolução de problemas coletivos 
nos setores produtivos e comerciais, e, consequentemente no campo 
político local, a possibilidade de surgir organizações baseadas no 
trabalho cooperativo e na gestão coletiva tende a aumentar. Assim, 
a quantidade de cooperativas, atuando nos setores produtivos desses 
municípios, funciona como um instrumento de mensuração, talvez 
um pouco arbitrário e subjetivo, mas se apresenta como uma ma-
neira funcional de analisá-lo, além, é claro, das próprias declarações 
dos entrevistados que sustentaram a presença da cooperação entre 
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os atores políticos e econômicos e da disposição à gestão coletiva nos 
momentos de formação dos municípios.

A relação entre o número de cooperativas atuais com os outros da-
dos socioeconômicos, dispostos ao longo do trabalho, pode demonstrar 
os efeitos a longo prazo de relações mais horizontais e participativas, 
uma vez que a existência de organizações cooperativas seja um expo-
ente de cooperação e confiança entre os indivíduos. 

 Tabela 14 - Quantidade de cooperativas registradas (2017)

 Cidade
Quantidade de 
Cooperativas

Brasnorte 2

Campo Novo do Parecis 4

Campo Verde 20

Cláudia 4

Lucas do Rio Verde 17

Nova Mutum 15

Nova Olímpia 2

Primavera do Leste 23

Sorriso 34

Vera 3

Fonte: Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Mato Grosso.

Em consonância às variáveis anteriores, a verificação do número 
de cooperativas registradas na OCB-MT (2017) revela uma divisão 
clara entre os dois grupos de municípios investigados. Por um lado, 
estão os municípios do Grupo A (Campo Verde, Lucas do Rio Verde, 
Nova Mutum, Primavera do Leste e Sorriso), com um maior número 
de cooperativas atualmente, em contraste com os municípios do Grupo 
B (Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Cláudia, Nova Olímpia e Vera), 
com pequenas quantidades de cooperativas produtivas.

Desse modo, os dados sobre a propensão às ações cooperadas, 
principalmente ligadas aos setores produtivos, podem reforçar as 
características descritas pelos entrevistados sobre o histórico de apro-
ximação e participação dos produtores rurais e empresários na gestão 
municipal ao longo das décadas de crescimento dos municípios mais 
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desenvolvidos da amostra investigada. A quantidade de cooperativas 
registradas segue os dados anteriores, ou seja, os municípios do Grupo 
A possuem respectivamente mais organizações produtivas cooperadas, 
o que revela elementos explicativos sobre as diferenças na dinâmica 
econômica e produtiva. 

A presença de maior capital social no setor produtivo desses muni-
cípios age diretamente na forma de produzir e comercializar. Assim, 
a própria ampliação histórica dos números de exportação agrícola 
e das atividades econômicas nos municípios de melhores desempe-
nhos socioeconômicos reforça a característica de diferenciação que 
fez com que surgissem grandes associações produtivas no estado de 
Mato Grosso, como APROSOJA, ACRIMAT, AMPA, IMEA e FAMATO, 
fundamentais para a modernização do setor produtivo agropecuário. 
O fortalecimento progressivo dessas entidades ocorre paralelamente 
ao desenvolvimento dos grandes municípios produtores do estado, o 
que significa dizer que os princípios de cooperação necessários para 
a expansão da produção foram decorrentes de visões de mundo e 
experiências positivas de indivíduos e lideranças econômicas que se 
decidiram por produzir dessa maneira.

Por isso, o capital social apresenta-se como um importante elemen-
to endógeno aos municípios mais desenvolvidos, pois revela a presença 
de regras informais que priorizaram, em determinado momento da 
história, a comercialização coletiva e comportamentos mais altruís-
tas também para a expansão das atividades econômicas. Portanto, 
trata-se de fatores que influenciaram profundamente as atividades 
produtivas desses municípios, pois fizeram com que os mecanismos 
de modernização para a exportação se ampliassem e incluíssem cada 
vez mais produtores e empresas.

O retrato produtivo que se tem hoje de Mato Grosso é resultado 
de ações, decisões e comportamentos ao longo da recente história de 
reconfiguração da sociedade e da economia do estado. Os municípios 
mais desenvolvidos praticaram determinados modos de produzir e 
transacionar que foram diferentes de outras localidades, até por isso, 
as práticas de governança local também se tornaram mais eficientes. 
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5. Considerações finais 

A história do desenvolvimento na América Latina tem sido marcada 
por momentos descontínuos de prosperidade em certas ilhas de desen-
volvimento. Em termos locais, o Brasil apresenta também processos 
bem semelhantes, com diversas áreas de relativo desenvolvimento 
em contraste com regiões de acentuada pobreza. Nessa perspectiva, 
compreender as causas dessa assimetria e os elementos históricos que 
conduziram a essa situação tornou-se um desafio de grande relevância 
para as ciências sociais como um todo. 

Desse modo, o processo de desenvolvimento econômico brasileiro 
ainda encontra-se, de certa maneira, incompreendido em sua totali-
dade, dada a complexidade histórica e geográfica das diferentes regi-
ões que compõem o país. Por isso, esta investigação buscou fornecer 
algumas contribuições singelas à discussão, lançando mão de uma 
análise histórico-comparada de alguns municípios de Mato Grosso, 
a fim de obter fatores sociopolíticos que pudessem explicar as cau-
sas do desenvolvimento também desigual dentro do próprio estado. 
Evidentemente, os elementos explicativos apontados nesse trabalho 
podem expor condições aplicáveis para outras regiões do país, uma 
vez que os fatores expostos aqui se referem também a outros cenários 
de desenvolvimento.

A partir dos pressupostos teóricos do Institucionalismo Histórico 
defendidos por um quadro robusto de investigadores do tema (NOR-
TH, 1991, 1994, 2005, 2011; ACEMOGLU, 2005, 2015; ACEMOGLU et al., 
2005; ACEMOGLU e ROBINSON, 2012; GUIMARÃES, 2003; MAHONEY 
e THELEN, 2010; HALL e TAYLOR, 1996; FILHO, 2009; FIANI, 2011), 
buscou-se observar como as mudanças institucionais, ao longo da 
história recente do estado, provocaram transformações na sociedade 
e nas economias locais. Dessa maneira, o argumento institucional 
para explicar as causas das diferenças de desempenho econômico 
demonstrou ser extremamente válido para o empreendimento inves-
tigativo desse trabalho, uma vez que expondo os fatores institucionais 
em contraste com as mudanças no comportamento social, econômico 
e político do estado de Mato Grosso nas últimas décadas, foi possível 
compreender os efeitos materiais que as estruturas de incentivo de-
sempenham em termos históricos.
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As instituições, como as “regras do jogo”, não somente importam 
para explicar determinados comportamentos e trajetos históricos, 
como também materializam as estruturas de incentivos para as ações 
humanas, seja no campo político ou econômico. Em termos mais es-
pecíficos, as principais transformações históricas mais recentes de 
Mato Grosso estão estreitamente ligadas às mudanças institucionais 
ocorridas em nível nacional e local. A simples expansão da presença 
do Estado produziu efeitos consideráveis em diversos campos da vida 
social. A reconfiguração política e econômica de Mato Grosso deveu-se, 
consideravelmente, às estruturas de incentivos produzidas pelos go-
vernos federal e estadual ao longo das últimas décadas, ao influenciar 
a dinâmica dos fluxos migratórios, os investimentos na modernização 
dos setores produtivos e a própria transformação fundiária do estado.

Dessa maneira, a fim de tentar explicar os elementos causais para 
as diferenças de desenvolvimento do estado, os dados obtidos na pes-
quisa empírica direcionaram o trabalho a alguns fatores explicativos 
para o desenvolvimento mais intenso do estado nas últimas décadas. 
Assim, os fatores explicativos pautam desde as mudanças institucionais 
que influenciaram na própria capacidade do Estado de estar presente 
em regiões, até então distantes dos centros de poder político-admi-
nistrativo federal, capacidades imprescindíveis para compreender 
as transformações em infraestrutura no Estado, o fortalecimento das 
regulamentações sobre os direitos de propriedades, fundamentais para 
a materialização das instituições agrárias, por meio de financiamentos, 
subsídios e investimentos na agricultura, o principal setor produtivo 
do estado. Além disso, as estruturas de incentivo criadas nos anos de 
1970 para reocupar o território foram indispensáveis para explicar a 
intensificação dos fluxos migratórios motivados pelo governo federal, 
durante as tentativas de integração regional ao sistema capitalista de 
produção agrícola para a exportação. 

Para além desses fatores mencionados, tem-se ainda outro efeito 
direto da capacidade do Estado em dominar a economia do país, em 
outras palavras, a estabilidade econômica alcançada desde os anos de 
1990 que permitiu uma relativa estabilização monetária e segurança 
para a expansão dos grandes investimentos. Em termos locais, prin-
cipalmente na agricultura direcionada aos mercados estrangeiros, 
reduzindo-se assim os custos de transação causados pela instabilidade 
e insegurança nos investimentos e no comportamento econômico. 
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Em sequência, como elemento explicativo, chegou-se às diferen-
ças relacionadas à governança local, ou seja, a capacidade de gestão 
político-administrativa dos municípios, visto que a governança local 
responde enormemente pela implementação contínua de projetos de 
desenvolvimento socioeconômico e pela coesão entre as diferentes 
gestões políticas. Por isso, inúmeras diferenças na gestão local foram 
suficientes para tomá-la como fator explicativo no que se referem 
às capacidades municipais de arrecadar impostos e convertê-los em 
políticas públicas para a população, além de prover e aplicar leis que 
estimulem as atividades econômicas da cidade. 

As diferenças de governança local tornam-se elementos explica-
tivos muito relevantes para o empreendimento investigativo desse 
trabalho, uma vez que os municípios estudados e com melhores de-
sempenhos econômicos do estado de Mato Grosso apresentam carac-
terísticas semelhantes quanto ao papel do gestor local na canalização 
de recursos municipais para a oferta de serviços públicos para a 
população. O histórico de migração para esses municípios permitiu o 
surgimento de projetos coletivos de desenvolvimento socioeconômico 
que foram postos em prática pelos gestores locais, normalmente líderes 
políticos de grande engajamento social e com claro compromisso com 
o crescimento da cidade. Nessa perspectiva, a gestão local demonstrou 
ser conduzida pelos líderes locais com o propósito coletivo de produzir 
desenvolvimento e infraestrutura para esses municípios de recente 
surgimento, como resultado de um projeto de colonização e de pros-
peridade ainda muito vivo nas práticas discursivas dos entrevistados.

E, por fim, como fio condutor para a materialização desses projetos 
coletivos de desenvolvimento, viabilizado pela sequência de gestores 
públicos que compactuavam do mesmo ideal comum, o capital social 
apresenta-se como uma das variáveis explicativas também de grande 
capacidade de fazer compreender as causas e as diferenças de desen-
volvimento de alguns municípios do estado. Novamente, os fluxos 
migratórios mais intensos a partir da década de 1970 fizeram com que 
surgissem núcleos populacionais com grande nível de coesão social, 
devido aos históricos de mudança das mesmas regiões sulistas, ou 
seja, a proximidade comunitária entre os migrantes e posteriormente 
entre seus descendentes permitiu o surgimento de planos coletivos de 
prosperidade e a redução dos custos de transação no campo político e 
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econômico, com a relativa diminuição das incertezas para as atividades 
econômicas locais e de gestão dos interesses individuais.

De um modo geral, os grandes números da migração em Mato 
Grosso produziram comunidades locais muito coesas culturalmente, 
consequentemente, a proximidade entre indivíduos fez com que 
inúmeros obstáculos sociais e econômicos, causados pela incerteza, 
fossem aos poucos sendo reduzidos, permitindo a ampliação das trocas 
comerciais e da maior participação coletiva nos projetos políticos de 
desenvolvimento econômico e social. Dessa maneira, foi percebido 
nesses municípios o surgimento de uma sociedade civil forte e parti-
cipativa em questões econômicas e políticas locais, evitando-se, assim, 
que o poder político fosse cooptado por indivíduos descompromissados 
com os projetos coletivos de crescimento e prosperidade, relativamente 
contínuos durante as gestões municipais coesas. 

Assim, a sociedade civil pôde organizar-se de maneira intensa, a 
fim de participar mais ativamente das decisões políticas locais, o que 
acabou por produzir um equilíbrio do poder político. Os resultados 
mais concretos desse fenômeno podem ser percebidos na comparação 
entre os municípios analisados na investigação e outras localidades 
do Estado, que, apesar de serem muitas vezes mais antigas, não con-
seguiram apresentar desempenhos semelhantes no mesmo período. 
Em partes, os estoques de capital social presente nessas sociedades 
podem revelar desdobramentos econômicos de baixa dinâmica e com-
portamentos políticos centralizadores e muito distantes dos interesses 
das populações locais. Consequentemente, a conversão de tributos 
em políticas públicas e infraestrutura para as cidades tornou-se pre-
judicada pelos interesses particularistas de elites políticas de pouco 
engajamento e interação com a sociedade civil.

Em síntese, as instituições devem fazer parte do escopo analítico de 
qualquer fenômeno social, político ou econômico, devido à natureza 
estruturante de seus efeitos no comportamento humano e na sociedade 
em geral. Pois, a partir da interpretação de determinados arranjos ins-
titucionais pode-se compreender quais comportamentos e escolhas os 
indivíduos tendem a praticar, desde a organização do sistema político 
até às taxas de juros para as atividades econômicas do mercado. Trata-se 
de regras e incentivos que moldam o comportamento dos indivíduos a 
curto prazo e produzem desdobramentos importantes a longo prazo.
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De início, as grandes transformações institucionais durante o perí-
odo de governos militares influenciaram o próprio fluxo migratório de 
sulistas para o Centro-Oeste, as estruturas de incentivos incluíam desde 
as políticas fundiárias de oferta de terras a baixo preço para a agricul-
tura de exportação, passando pelo compromisso material de produzir 
infraestrutura básica de rodovias e instalações agrícolas, regulamen-
tação intensa dos direitos de propriedades sobre as áreas produtivas, 
elemento fundamental para permitir o acesso aos financiamentos 
públicos para o agronegócio, em especial para a agricultura, uma vez 
que ocorrem simultaneamente enormes mudanças institucionais em 
nível federal e estadual para dar segurança à produção agrícola e pre-
visibilidade econômica durante toda a cadeia produtiva, por meio de 
subsídios, regras sobre o preço mínimo, garantias governamentais em 
caso de problemas de produção decorrentes de fenômenos naturais, 
taxas de juros diferenciadas para o financiamento, securitizações e 
inúmeros outros incentivos específicos para fomentar a modernização 
da agricultura no estado, como pesquisas aplicadas à agricultura no 
cerrado e o próprio suporte técnico.

Pode-se dizer que a capacidade do Estado passou a expandir-se de 
maneira intensa em áreas em que a presença do governo federal ainda 
era pouco sentida pela população. A própria migração deu-se devido à 
ampliação da ação do Estado em coordenar e sustentar os incentivos 
criados pelas mudanças institucionais empreendidas nesse período 
e que se mantiveram posteriormente através de outros arranjos e 
mesmo pelas medidas de estabilização da economia. Assim, tanto a 
migração motivada quanto os projetos de desenvolvimento dos novos 
municípios estiveram sempre baseados nas estruturas de incentivos 
institucionais oferecidas pelos governos. Se a indústria havia sido o 
centro de interesse e intervenção de governos anteriores, no caso de 
Mato Grosso, foi a agricultura de exportação que se tornou desde esse 
período o objeto de incentivos e suporte do Estado nacional.

Em termos conclusivos, a interpretação social, a partir de pressu-
postos institucionais, demonstrou ser imprescindível para a investi-
gação histórica dos fenômenos de mudança econômica. A delimitação 
da pesquisa, por meio do recorte à história econômica recente de Mato 
Grosso, apenas reflete um princípio metodológico, mas podem-se levar 
os resultados aqui obtidos para outros universos investigativos em 
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que outros loci de desenvolvimento sejam também analisados a par-
tir dos arranjos institucionais semelhantes. Portanto, trata-se de uma 
contribuição importante para os estudos da sociedade e da economia 
brasileira, por demonstrar como as instituições produzem efeitos re-
levantes no comportamento econômico do país. Assim, as estruturas 
de incentivos criadas pelo Estado possuem a capacidade de moldar a 
trajetória socioeconômica das regiões. 
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