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RESUMO 

 

O objeto dessa tese trata-se da elite industrial associada, conceito elaborado com o 

intuito de identificar as peculiaridades desta elite, e tendo a realidade industrial goiana 

como espaço para a verificação de sua aplicabilidade, a partir das políticas públicas de 

incentivos fiscais, em especial o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás 

(PRODUZIR). Optamos ainda, por restringir a influência desta elite apenas a aspectos 

inerentes ao mundo do trabalho. Nosso universo empírico se volta para duas 

importantes associações industriais em Goiás, sendo estas, a Federação das Indústrias 

do Estado de Goiás (FIEG) e a Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Industrial 

(ADIAL). A pesquisa dispõe de análises quantitativas, assim como, ocupa lugar de 

destaque a análise do discurso, na tentativa de conferir complementaridade 

metodológica ao estudo da temática. Ao longo desta pesquisa identificamos o quanto a 

elite industrial associada negocia suas demandas diretamente com o Estado, e tira 

proveito da máquina pública em defesa de seus interesses, assim como, utiliza a mídia 

para fixação no imaginário dos indivíduos sobre a importância destas políticas públicas. 

Ao final desta pesquisa confirmamos a tese da existência da elite industrial associada 

em Goiás a partir do conjunto de instrumentos utilizados para manutenção do seu status 

quo. 

 

 

Palavras-chave: elite, guerra fiscal, associações industriais, trabalho, PRODUZIR, 

análise do discurso. 
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RÉSUMÉ 

 

L’objet de cette thèse est l’étude de l’élite industrielle associée, concept élaboré dans 

l’intention d’identifier les particularités de celle-ci, et ayant la réalité industrielle goiana 

comme espace de vérification de son applicabilité, à partir des politiques publiques 

d’incitations fiscales, en particulier le Programme de Développement Industriel de 

Goiás (PRODUZIR). Nous avons opté également pour restreindre l’influence de cette 

élite aux seuls aspects inhérents au monde du travail. Notre univers empirique se tourne 

vers deux importantes associations industrielles à Goiás, celles-ci étant la Fédération 

des Industries de l’État de Goiás (FIEG) et l’Association Brésilienne Pro-

Développement Industriel (ADIAL). La recherche dispose d’analyses quantitatives, 

ainsi que d’une analyse du discours qui occupe une place de choix, dans la tentative de 

vérifier la complémentarité méthodologique avec l’étude de la thématique. Au long de 

cette recherche, nous avons identifié combien l’élite industrielle associée négocie ses 

demandes directement avec l’État, et tire profit de la machine publique en défense de 

ses intérêts, et combien elle utilise les médias pour la fixation dans l’ímaginaire des 

individus sur l’importance de ces politiques publiques. À la fin de cette recherche, nous 

confirmons la thèse de l’existence de l’élite industrielle associée à Goiás à partir de 

l’ensemble d’instruments utilisés pour la manutention de son statu quo. 

 

Mots-clés : élite, guerre fiscale, associations industrielles, travail, PRODUZIR, analyse 

du discours. 
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ABSTRACT 

 

The object of this thesis is related to the associated industrial elite, concept which was 

developed with the order to identify the peculiarities of this elite, and having the goiana 

industrial reality as a space for the verification of its applicability, from the public 

politics of tax incentives, especially the Programa de Desenvolvimento Industrial de 

Goiás (PRODUZIR). We also opted, to restrict the influence of this elite only to aspects 

related the world of work. Our empiric universe turns to two important industry 

associations in Goiás, which are, the Federação das Indústrias do Estado de Goiás 

(FIEG) and the Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Industrial (ADIAL). The 

research offers quantitative analyses, as well, occupy place of major the analysis of 

speech, in attempt to give methodological complement to the thematic study. 

Throughout this research we identified how the associated industrial elite negotiates its 

demands directly to the State, and takes advantages of the public machine in defense of 

its interests, as well, uses the media to fix in the individuals' imaginary about the 

importance of these public policies. At the end of this research we confirm the thesis of 

the existence of the associated industrial elite in Goiás from the set of tools to 

 maintain the status quo. 

 

Key-Words: elite, tax war, industrial associations, work, PRODUZIR, analysis of 

speech. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento desta pesquisa se justificou pela necessidade de 

conhecermos melhor a temática dos incentivos fiscais em Goiás, apoiada em um aparato 

teórico consistente, que nos permitisse identificar sua relação com a elite goiana. 

Consideramos que a teoria das elites foi importante para a pesquisa, assim como, a 

compressão das elites do poder. Contudo, depois de nos debruçarmos sobre a temática, 

e os conceitos de autores clássicos, foi necessária a elaboração do conceito próprio de 

Elite Industrial Associada, para termos melhores condições de compreender a forma 

como se deu o processo de industrialização em Goiás, e o impacto desta elite não só na 

formulação, como defesa da manutenção das políticas públicas de incentivos fiscais em 

Goiás, em especial, o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás (PRODUZIR). 

Durante muito tempo a teoria das elites foi relegada ao esquecimento, tanto por 

sociólogos quanto cientistas políticos, em virtude de certas limitações teóricas, contudo, 

os estudos contemporâneos das elites, em especial, aqueles atualmente conduzidos junto 

a Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio do Observatório de Elites Políticas 

e Sociais do Brasil, nos mostra a importância de revisitarmos a teoria das elites, pois a 

partir dela podemos compreender melhor o empresariado industrial. 

Ao longo desta pesquisa realizamos um apanhado teórico sobre a teoria das 

elites, com o intuito, principalmente, de criação de um conceito próprio que pudesse 

explicar como os industriais, que compõem a elite econômica e também política do país, 

influenciam na formulação e condução das políticas públicas de incentivos fiscais em 

Goiás. 

Nosso problema de pesquisa se volta para seguinte indagação: existe em Goiás 

uma elite industrial associada? Três hipóteses foram testadas, sendo a primeira, de que 

existe em Goiás uma elite industrial associada, já que os representantes das grandes 

associações de industriais compartilham dos mesmos posicionamentos em relação a 

determinadas demandas, negociam diretamente com o Estado e se utilizam de maneira 

recorrente da máquina pública para alcançarem seus objetivos. A segunda hipótese é de 

que existe uma elite industrial associada que dispõe de interesses comuns, mas ao 

mesmo tempo se distanciam da elite política do Estado e, portanto, não mantém diálogo 

direto com os decisores públicos. A terceira e última hipótese é de que existem 

associações industriais em Goiás, mas estas não dispõem de características da elite 
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industrial associada, já que não se posicionam da mesma forma em relação a demandas 

específicas. 

Consideramos que a influência desta elite industrial se dá nas mais diferentes 

esferas do Estado e diante de tamanha amplitude, optamos por restringi-la a aspectos 

inerentes apenas ao mundo do trabalho. Para tanto, fizemos o resgate histórico de 

importantes acontecimentos no âmbito do mundo do trabalho, com o intuito de 

compreender como o capital, em especial dos grandes industriais, é capaz de pressionar 

e criar agendas de deliberação, em especial, das políticas de incentivos fiscais. 

Através da análise crítica acerca das processo de reestruturação produtiva, 

mostramos que as práticas de guerra fiscal tratam-se de fenômenos mundiais, já que 

manobras como estas, fazem com que os grandes industriais garantam maiores 

percentuais de lucro, sem se preocuparem diretamente com o processo produtivo, já 

que, são agraciados pelo Estado com doações de terrenos, concessão de infraestrutura 

necessária para a produção, e, principalmente, concessões de reduções de pagamentos 

de impostos diversos. Contudo, o ônus da instalação de grandes indústrias, atraídas pelo 

cenário de guerra fiscal instaurado, é da população local, já que uma das consequências 

da renúncia fiscal é a ausência de recursos suficientes para o provimento dos mais 

diversos serviços públicos ligados a áreas prioritárias como saúde, educação, segurança, 

moradia, entre outras. 

A constituição de instituições representativas do empresariado contribuiu para 

que estes grupos buscassem junto ao Estado formas de negociação direta cujo intuito 

principal era utilização da máquina pública para atendimento de demandas específicas. 

Para esta pesquisa elegemos duas instituições que representam os interesses da elite 

industrial, tendo em vista, o quanto ambas dispõem de espaço midiático, e o quanto 

compartilham de discursos comuns. A Federação da Indústrias do Estado de Goiás 

(FIEG) fundada na década de 1950 com o intuito de reunir representantes de sindicatos 

vinculados ao setor industrial, e a Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento 

Industrial (ADIAL), criada em 2011, exclusivamente para a defesa dos interesses dos 

grandes industriais instalados em Goiás, a partir das políticas públicas de incentivos 

fiscais. 

Conforme identificamos ao longo da pesquisa, tanto os líderes da FIEG como os 

da ADIAL, negociam suas demandas diretamente com o Governo do Estado, e ainda 

são frequentemente ouvidos sobre as principais mudanças que os programas de 

incentivos fiscais devem ser submetidos. Tal constatação se dá a partir das mudanças 
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realizadas no PRODUZIR no ano de 2013, que privilegiaram os interesses dos 

industriais em detrimento de mudanças na legislação, principalmente, quanto ao 

atendimento de questões inerentes ao mundo do trabalho. 

O senso comum de que as políticas de incentivos fiscais em Goiás, em especial, 

o PRODUZIR, geram milhares de empregos para a população local, e que muitas das 

vezes é utilizado como estratégia de convencimento sobre sua importância é 

desconstruído ao longo desta pesquisa. A apresentação de dados relativos ao 

quantitativo de empresas beneficiadas pelo programa, assim como aquelas que ainda 

permanecem sendo beneficiadas ao longo dos anos, bem como a quantidade de 

indústrias inadimplentes, e principalmente o custo do emprego para o Estado, em 

termos de renúncia fiscal através do PRODUZIR nos ajuda a desconstruir, a partir de 

dados científicos, a ideia que está fixada no imaginário coletivo sobre o quanto os 

incentivos fiscais são benéficos ao Estado. 

A maior justificativa dada pelo Estado para existência e manutenção das 

políticas de incentivos fiscais trata-se da geração de empregos, porém, como veremos ao 

longo deste trabalho, este quantitativo é reduzido e seu impacto sobre a população local 

é ínfimo, principalmente, na região metropolitana de Goiânia, onde também se 

concentram os maiores números de indústrias beneficiadas pelo PRODUZIR. Ao longo 

desta pesquisa os dados evidenciaram a transferência direta de recursos do Estado para a 

iniciativa privada sob a justificativa da geração de empregos. 

Notamos ainda que as entidades representativas dos industriais em Goiás 

exercem inúmeras formas de pressão sobre o Estado com o intuito de tornar os 

programas de incentivos fiscais ainda mais atrativos, assim como, evitar a qualquer 

custo que estes tenham fim. 

Conforme mencionamos ao longo da pesquisa, desde o ano de 2011 o Supremo 

Tribunal Federal (STF) decretou a inconstitucionalidade dos incentivos fiscais em 

alguns Estados brasileiros, e encontramos neste momento, a oportunidade de evidenciar 

o quanto os industriais, especialmente em Goiás, se mobilizaram, no sentido de 

pressionar o Estado para que medidas fossem tomadas com vistas a evitar o fim dos 

incentivos fiscais. 

Esta mobilização do empresariado, iniciada em 2011, foi analisada até o ano de 

2015 ao longo desta pesquisa, tendo como principal ferramenta metodológica a análise 

do discurso, para tanto foram analisadas matérias veiculadas em jornais de ampla 

circulação em Goiás, em especial: O Popular, Diário da Manhã e Opção. O intuito desta 
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análise foi de identificar a mobilização do empresariado local, a partir as duas 

associações industriais específicas, principalmente no que tange a utilização da máquina 

pública para atendimento das demandas dos industriais. 

Diante dos dados confirmamos a hipótese da existência de uma elite industrial 

associada em Goiás, tendo em vista o posicionamento de líderes das duas entidades 

representativas dos industriais, analisados ao longo desta pesquisa, além de que, 

reunimos elementos que evidenciam o quanto esta elite negocia suas demandas 

diretamente com o Estado, utilizam a máquina pública para alcançar seus objetivos e 

também dispõem de apoio dos jornais locais como ferramenta de convencimento da 

sociedade em relação a suas demandas. 

Ao longo desta pesquisa procuramos compreender um pouco mais sobre a 

importância da elite industrial associada para as políticas de incentivos fiscais, contudo, 

não só apresentamos fatos, mas procuramos fazer provocações que suscitam a reflexão. 

Estas perguntas também são aquelas que deveriam ter sido feitas ao longo das matérias 

jornalísticas que tratavam sobre os incentivos fiscais, mas que simplesmente foram 

esquecidas, ou se podemos dizer, negligenciadas. 

  O caminho de pesquisa foi árduo e a resistência encontrada para divulgação dos 

dados também merece destaque, mesmo depois da criação dos Serviços de Informação 

ao Cidadão (SIC), enfrentamos prazos não cumpridos, informações evasivas, ou 

simplesmente o costumeiro “jogo de empurra”. Diante de tantas adversidades 

acreditamos que cumprimos ao propósito da pesquisa, e provocamos a reflexão dos 

leitores sobre o tema, com o intuito de suscitar outros autores a se debruçarem sobre a 

temática. 

Esta pesquisa se divide em quatro capítulos, sendo que o primeiro aborda 

elementos teóricos, principalmente sobre as elites, bem como as mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho ao longo das últimas décadas. 

O segundo capítulo trata da estrutura empresarial brasileira e sua importância 

para a compreensão da elite industrial goiana. O terceiro capítulo traz os principais 

dados quantitativos relativos ao PRODUZIR, com ênfase naqueles relacionados ao 

mundo do trabalho.  

Por fim, o último capítulo apresenta a importância da elite industrial associada e 

como esta se utiliza de mecanismos de pressão diversos para conseguir alcançar seus 

objetivos, que neste caso se mostrou basicamente, vinculado a manutenção das políticas 

públicas de incentivos fiscais em Goiás, tendo como aliada a imprensa local, 
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principalmente, na divulgação de elementos de convencimento da sociedade sobre a 

importância deste tipo de política pública para os trabalhadores, enquanto constatamos 

que os maiores beneficiados são os grandes industriais. 
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1. TEORIA DAS ELITES: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS MUDANÇAS 

NO MUNDO DO TRABALHO 

 

Inicialmente, este capítulo tem como objetivo apresentar as contribuições 

teóricas sobre a representação política, o associativismo e a Teoria das Elites. 

Realizamos uma breve reconstrução histórica sobre a evolução da democracia ao longo 

dos séculos, até chegarmos à sua configuração atual. A partir daí, foram apresentados e 

discutidos os conceitos de Tocqueville sobre o papel das associações civis para a 

democracia; em seguida, a fundamentação teórica ligada à Teoria das Elites, bem como 

as críticas e a tentativa de superação de certas limitações teóricas.  

Apresentamos também, o conceito de elite industrial associada, com o qual 

trabalhamos ao longo de toda a pesquisa, no sentido de destacar sua importância para a 

configuração industrial local, a partir da consolidação de elementos teóricos que 

contribuem para o seu entendimento. Este suporte teórico nos dará condições de 

estabelecermos as relações existentes entre esse aparato conceitual e os aspectos 

empíricos desta pesquisa. 

Foram apresentadas ainda, as principais mudanças no mundo do trabalho, bem 

como, seu impacto na formulação de políticas públicas, pois a partir daí, reunimos 

elementos para compreendermos o surgimento das práticas de incentivos fiscais. Assim 

como, a importância do neoliberalismo para manutenção deste tipo de política pública, e 

o posicionamento dos sindicatos frente as inúmeras mudanças advindas do processo de 

reestruturação produtiva. 

Por fim, apresentamos a importância de conhecermos como o comércio 

internacional se comportou frente as mudanças advindas do processo de mundialização 

do capital, em especial, aquelas vinculadas ao mundo do trabalho. 

Todos estes esforços se voltaram para a apresentação do aparato conceitual que 

dá sustentação a este trabalho, e principalmente, elementos de análise para o caso 

específico do impacto da elite industrial associada sobre as políticas públicas de 

incentivos fiscais em Goiás. 

 

 

1.1 Representação Política, Associativismo Civil e Elites do Poder: Uma introdução 
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Ao fazermos um resgate histórico sobre a democracia, identificamos que seus 

primeiros traços remontam ao século V a.C, na Grécia antiga (concepção do poder, 

kratos, residindo no povo, demo), e preconizava uma forma de governo que 

representasse a vontade geral dos cidadãos. A democracia denominada “direta” por 

diversos autores tratava-se de uma democracia escravista, já que era direta para uma 

minoria, tais como, homens brancos e com notório poder econômico. Este tipo de 

democracia teve fim com o modo de produção escravista, posteriormente, durante o 

período feudal era desnecessária e somente após a ascensão do capitalismo é que surgiu 

a democracia representativa como forma de autolegitimação da classe capitalista. 

O caminho percorrido entre as primeiras concepções de democracia, na Grécia 

Antiga, até sua versão contemporânea é favorecido por transformações nas estruturas 

sociais que acabaram inviabilizando sua reprodução nos moldes originais, em virtude do 

tamanho dos Estados e seus respectivos contingentes populacionais, além do 

desenvolvimento do individualismo exacerbado como característica da modernidade. 

Hobbes foi o primeiro autor a tratar a representação como componente da teoria 

política e calcada na legitimidade, já que considera um representante aquele que dispõe 

de autorização para agir em nome do outro. Para o autor, o representante não age por si 

mesmo, mas suas ações e palavras devem ser coincidentes com as daqueles que o 

autorizaram a agir, sendo, portanto, inquestionável (HOBBES,2000).  

Hobbes chama atenção para a importância de o Estado dispor de um poder 

soberano e de legitimidade para fazê-lo, através de um homem ou uma assembleia que 

possam coadunar diferentes vontades em uma só. O indivíduo concede ao soberano ou a 

uma assembleia o direito de governar-se a si mesmo autorizando suas ações. Para 

Hobbes, a única forma de deixar o estado de natureza é através de um pacto de 

associação que transfere seus direitos em favor de um soberano, detentor de poderes 

ilimitados - o que, mesmo diante da possibilidade de despotismo, é a única forma 

encontrada por ele de evitar o estado de natureza (HOBBES,2000). 

Rousseau nos oferece um aparato conceitual da representação política, sendo 

que, diante das inúmeras contribuições do autor, estava uma preocupação básica com a 

diferença entre o povo livre, capaz de elaborar suas próprias leis, e o povo que elege 

seus representantes para que estes façam suas próprias leis. Conforme considera 
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Rousseau (2002, p. 13) “[...] No momento em que um povo se dá representantes, não é 

mais livre, não mais existe.” Desse modo, acreditava que a representação política 

implicaria na perda da democracia. 

O contexto histórico das contribuições teóricas de Rousseau diz respeito a um 

momento marcado pelos ideais iluministas e pela instabilidade política e administrativa, 

além de considerável disparidade social entre a nobreza francesa e a pobreza vivida pela 

burguesia. Rousseau baseou-se na democracia radical, cujas raízes remetem a luta de 

classes e a vontade, tanto da burguesia, como da pequena burguesia, de participarem de 

modo efetivo do processo político. 

Voltando o olhar para o contexto norte-americano, temos que a Convenção da 

Filadélfia, em 1787, deu origem à Constituição estadunidense, mostrando para o mundo 

moderno o primeiro exemplo de uma república federal calcada no princípio do governo 

representativo. Hamilton, Jay e Madson constituíram as bases do federalismo, 

participaram da construção dos artigos da Confederação e consideram o governo. Para 

esses autores, a representação é superior à democracia direta, em razão da busca do bem 

público, evitando a predominância de interesses privados ou facções. 

Para os federalistas, o governo representativo garantia a proteção dos direitos 

individuais, preconizando não só a proteção das pessoas, como de suas propriedades, 

fugindo do que eles denominavam de anarquia provocada, por exemplo, em razão de 

assembleias numerosas e tumultuadas, sendo uma ameaça à ordem social. 

Conforme considerou Hamilton (2001, p. 46), “Quando os poderes são 

assumidos pelo povo, total ou parcialmente, só podemos esperar o erro, confusão e 

instabilidade”. Os federalistas apresentam a dificuldade da efetivação da democracia 

direta, assim como os benefícios da democracia representativa. Contudo, há a 

necessidade de se pensar os problemas vinculados à representação, tais como a 

possibilidade de confusão entre interesses públicos e privados. 

A temática dos interesses e sua relação com a democracia também é objeto de 

análise de Mill, que, em sua obra “O Governo Representativo”, acredita que essa forma 

de governo deve preconizar a identificação entre os interesses dos representantes e os da 

sua comunidade. Mill considerava possível, através da rotatividade dos cargos, essa 

sintonia de interesses, demonstrando que os legisladores deveriam estar conscientes de 

que viveriam sob as leis que formulassem. 
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Dahl é outro pensador que se dedica à análise do desenvolvimento da 

democracia na Europa até o século XVIII, identificando que os governos demandavam 

consenso por parte dos governados e estes exigiam representação. Notamos que a ideia 

de representação política é um marco entre a versão original do governo democrático e 

sua configuração atual (DAHL,2002). 

Pitkin reconstruiu o conceito de representação a partir de uma perspectiva mais 

atual. A autora utiliza a análise do significado da palavra representação para contestar 

autores que se dedicaram ao estudo do tema e avança no sentido em que considera que a 

representação consiste na atuação do representante em nome do representado, porém, de 

maneira responsiva (PITKIN, 2005). 

Todo esse esboço sobre o desenvolvimento da democracia ao longo da história 

nos serve para compreender o cenário político atual. Na medida em que a sociedade se 

moderniza, nos séculos XX e XXI, o modelo de democracia representativa, apesar de 

amplamente utilizado, enfrenta problemas como, por exemplo, a capacidade de garantir 

a liberdade e o respeito dos direitos individuais. O advento da mundialização do capital 

acentuou o volume de demandas da sociedade e enfraqueceu os Estados, contribuindo 

com o enfraquecimento do governo representativo, ao ponto de termos o que alguns 

pensadores chamam de crise de representação, que consiste basicamente no fato de que 

os cidadãos não acreditam estar sendo representados, o que pode gerar diferentes formas 

de alheamento.  

Pensando nesse possível afastamento entre representantes e representados, 

buscamos as contribuições de Tocqueville - em especial, a ênfase dada pelo autor às 

associações e à importância que estas dispõem para a democracia. 

Ao apresentar o papel das associações para a democracia, Tocqueville nos serve 

como referencial teórico, mesmo que o contexto histórico da elaboração de suas teorias 

seja da sociedade estadunidense, com menos de cinquenta anos de promulgação de sua 

constituição. O modelo democrático identificado pelo autor na América se assemelhava 

a Atenas no período clássico, em que era atribuída ao povo a responsabilização direta ou 

indireta pela criação das leis. 

Tocqueville (2001) nos fornece elementos de sustentação teórica não só para 

refletirmos sobre a importância do associativismo civil, mas como alerta sobre a 

necessidade de se pensar o risco de que, a partir do aumento do individualismo, 
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houvesse o solapamento do espírito público do povo americano, e, assim, a 

possibilidade de “tirania da maioria”, além de ressaltar a importância da opinião pública 

e seus instrumentos, como jornais locais. 

Para Tocqueville, a prática do associativismo americano é de fundamental 

importância para a liberdade política, fruto de uma necessidade contínua de associação 

presente em uma sociedade democrática liberal. Para o autor, a partir do momento em 

que há o engajamento do cidadão em nível local, é possível assegurar a democracia no 

nível nacional.  

Ao enfatizar o papel das associações, Tocqueville (2001, p. 135) afirma que 

“Nos países democráticos, a ciência da associação é a ciência-mãe; o progresso de todas 

as outras depende do progresso desta” (TOCQUEVILLE, 2001, p. 135). Desse modo, o 

autor reforça a necessidade de os indivíduos se associarem para que o progresso seja 

alcançado e para que os homens permaneçam ou se tornem civilizados. 

Tocqueville, ao demonstrar o quanto as associações são importantes à 

democracia, as classifica como civis ou políticas. Sendo assim, as associações civis 

facilitariam as associações políticas e fortaleceriam o poder local, o que contribuiria 

para com a democracia, favorecendo a descentralização e evitando a “tirania da 

maioria”. 

Vale ressaltar que, para Tocqueville o poder local não era uma forma de 

aumentar a eficiência administrativa e sim de ensinar ao cidadão a importância e as 

vantagens da liberdade, de modo a garantir o fortalecimento da comunidade local no 

que tange, principalmente, à maturação do corpo eleitoral, fundamental para a 

democracia. 

Tocqueville se preocupa com o declínio da virtude cívica, a partir do 

crescimento intensivo do individualismo na sociedade moderna, o que acaba por se 

tornar um risco à perda de liberdade, necessitando, assim, de um corpo político-social 

cuja solidariedade seja seu pilar de sustentação, aliado à ampla participação da 

população na vida política. Assim como Rousseau, Tocqueville acreditava que o 

processo participativo é de fundamental importância para se alcançar o bem comum.  

Tocqueville alerta para os perigos advindos da tirania da maioria, afirmando que 

“O império moral da maioria baseia-se também no princípio de que os interesses da 

maioria devem ter preferência sobre os da minoria [...] E só sei de um meio para 
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impedir que os homens se degradem: não conceder a ninguém, com a onipotência, o 

poder soberano de aviltá-los”. (TOCQUEVILLE, 2001, p. 291-297). 

Para Tocqueville, o espírito da democracia e a necessidade de liberdade podem 

gerar uma indiferença em relação, por exemplo, à gestão pública, e certos espaços 

podem ser ocupados por tiranos. A criação de associações seria uma forma encontrada 

pelo autor para minimizar essa possibilidade, uma vez que os indivíduos poderiam 

exercitar a democracia a partir do momento em que se associassem. Todavia, mesmo 

que haja essa participação, ainda existe o risco de que a minoria discordante seja 

eliminada. 

Para Tocqueville, o abismo que tende a ser criado entre governantes e 

governados esvazia o processo democrático e somente a experiência e o hábito poderão 

estimular o agir responsável. De acordo com o autor, o exercício da liberdade política 

através da participação e do envolvimento ativo são exercícios de cidadania e podem se 

transformar em um modo de viver cidadão, sendo a criação de identidade coletiva um 

fator imprescindível para se alcançar o bem comum nas sociedades democráticas. 

A grande contradição existente é que a democracia, a partir de um sistema 

representativo, tende a privilegiar a opinião de uma minoria com o intuito de envolver a 

nação, mas acaba criando, no imaginário dos indivíduos, a convicção de que se 

encontram em igualdade de oportunidades. 

Utilizando as contribuições teóricas de Tocqueville e buscando o 

estabelecimento de aproximações e distanciamentos em relação à democracia atual, 

voltemos o olhar para os programas de incentivos fiscais e notemos a importância das 

associações industriais em Goiás, tais como a Federação de Indústrias do Estado de 

Goiás (FIEG) e a Associação Pró-Desenvolvimento Industrial de Goiás (ADIAL), sendo 

estas formadas por grandes industriais, que se mostram engajados politicamente em 

nível local. Uma forma para pensarmos a importância das associações pode ser 

identificada quando comparamos os grandes industriais beneficiados pelas políticas 

públicas de incentivos fiscais em Goiás, que se associam, com o exemplo daqueles que 

utilizam o Banco do Povo
1
, política pública voltada para o atendimento de micro e 

pequenos empresários. Neste sentido, notaremos que os beneficiados pelo Banco do 

Povo, como não são organizados por meio de uma associação, não exercitam o hábito 

                                                           
1
 Utilizamos o exemplo do Banco do Povo em diferentes momentos desta tese, contudo, não se trata de 

um objeto de análise desta pesquisa, sendo o mesmo apenas de caráter ilustrativo-comparativo. 
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da participação política e nem contribuem com a configuração de uma pluralidade dos 

centros de decisão, correndo o risco de se tornarem apáticos, indiferentes ou que suas 

opiniões sejam eliminadas. 

Ao se preocupar com a possibilidade de “tirania da maioria”, Tocqueville 

considera que a subordinação de uma minoria à opinião pública (maioria) possibilita um 

novo poder despótico. Quando o autor expõe esse aspecto inerente à democracia, 

apresenta a seguinte argumentação:  

 

Quando um homem sofre uma injustiça nos Estados Unidos, a quem poderia 

dirigir-se? À opinião pública? É quem forma a maioria; ao corpo legislativo? 

Representa a maioria e lhe obedece cegamente; ao poder executivo? É 

nomeado pela maioria e lhe serve de instrumento passivo (...) os próprios 

juízes, em alguns estados, são eleitos pela maioria (TOQUEVILLE, 2001, p. 

244). 

 

Tomando como base a linha de argumentação do autor, podemos fazer a 

seguinte análise: Quando os beneficiados pelo Banco do Povo identificam que os 

recursos repassados por parte do Estado pelo programa não são insuficientes para 

atendê-los e irrisórios se comparados ao volume de recursos destinados ao provimento 

do PRODUZIR
2
, por exemplo, a quem poderiam dirigir-se? À opinião pública? É quem 

forma a maioria, afirmando que a indústria gera um quantitativo expressivo de 

empregos e omite questões inerentes à automação e à mecanização do processo 

produtivo. Então, os beneficiados pelo Banco do Povo devem recorrer ao Legislativo? 

Representa a maioria e lhe obedece cegamente; ao Poder Executivo? É nomeado pela 

maioria e lhe serve de instrumento passivo. Diante desse cenário percebemos 

novamente o sério risco de que uma minoria, que não se encontra agrupada em uma 

associação, tenha seus interesses desconsiderados.  

É perceptível que o sistema democrático dá a impressão de que a maioria é 

detentora de poder de decisão, gerando aceitação por parte da comunidade. No entanto, 

em certos casos, em especial das minorias discordantes, isso pode gerar desinteresse 

pela coisa pública e dificultar a atuação das associações. 

Observa-se, a partir das contribuições de Tocqueville, o quanto as associações 

são importantes para a democracia. Com o intuito de inserirmos nesta discussão a 

                                                           
2
 Política Pública de incentivo fiscal praticada em Goiás e regulamentada pela lei n. 13.591 de 18 de 

janeiro de 2000. 
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perspectiva de poder, recorreremos à Teoria das Elites, a partir de um breve resgate 

histórico, e, em seguida, apontaremos suas principais limitações, bem como o modelo 

de análise alternativo desenvolvido
3
.  

 Inicialmente apresentaremos as contribuições de Pareto e Mosca da escola 

italiana da “Elite Dominante”, a partir desses autores, apresentamos o quanto Mills 

avança em sua “Teoria da Elite” e as contribuições dadas por ele ao estudar a sociedade 

norte americana, anos após Tocqueville. Por fim, explanamos as considerações de Dahl 

sobre a Teoria das Elites, também estudando a sociedade norte americana, e que traz 

elementos novos à teoria da elite, chegando até mesmo a superar Mills em alguns 

aspectos. 

Pareto (1984) e Mosca (1992), da escola italiana, foram os precursores das 

discussões sobre poder e dominação, na transição entre os séculos XIX e XX, em se 

tratando, especialmente, das elites políticas. Esses autores explicaram, basicamente, 

como alguns grupos de pessoas se destacam dos demais, a partir da ótica do poder.  

Pareto (1984) classificou a sociedade entre elite governante e elite não-

governamental, sendo o poder impelido aos que dirigem, o fator que os distingue dos 

governados, mas cuja lógica não é fixa, ou seja, existe uma circulação na renovação das 

elites. Pareto considera a elite como composta por indivíduos que dispõem de notória 

riqueza e acabam balizando suas ações na compreensão que estes fazem da realidade. 

As concepções de elite dos autores também variam de Pareto para Mosca, já que 

o segundo considera que as sociedades dispõem de duas classes: os dirigentes, como 

classe política, e aqueles que são dirigidos, ou seja, a massa. Os que dirigem são uma 

minoria, portanto, uma elite que dispõe de poder de decisão sobre ações que irão 

impactar diretamente na vida das massas. Ainda para Mosca (1992), a hereditariedade 

acaba sendo um elemento de estabilidade e permanência dessa mesma elite no poder, 

aspecto que não havia sido mencionado por Pareto. 

Para Mosca (1992, p. 307), “[...] é impossível que uma democracia funcione 

bem sem que a ação das massas populares seja coordenada e disciplinada por uma 

minoria organizada, ou seja, também por uma classe dirigente”. Desse modo, o povo 

                                                           
3
 Um ponto nodal desta perspectiva aqui defendida é que, ao tratarmos de representação política, assim 

como sugere Saes (1994), no momento em que as minorias defendem seus interesses, deixam de lado os 

interesses gerais da sociedade. Deste modo, ao utilizarmos, em partes, a Teoria das Elites, não tratamos de 

representação, já que tais minorias não representam a não ser a si próprias, ou seja, buscam vantagens 

decorrentes do fato de terem conquistado poder político. 
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acaba dispondo de um número reduzido de escolhas, já que, durante o sufrágio, os 

candidatos são indicados por uma minoria organizada.  

Tanto Paretto quanto Mosca, diferentemente de Mills, se dedicaram a análise 

composição das elites, identificando nestas, fatores que inviabilizavam o sistema 

democrático. Enquanto isso, Mills utiliza o conceito de elite para problematizar sobre a 

efetivação do governo do povo. 

Mills (1975, p. 11) inicia sua obra afirmando que: “O poder de influência dos 

homens comuns é circunscrito pelo mundo do dia-a-dia em que vivem, e mesmo nesses 

círculos de emprego, família e vizinhança frequentemente parecem impelidos por forças 

que não podem compreender e nem governar”. Procurarei, a partir das concepções de 

Mills, compreender as características inerentes à “Elite do Poder”, lembrando que o 

autor as considera diferentes em se tratando de cada época e estrutura social. 

De acordo com Mills (1975, p. 12), “A elite do poder é composta de homens 

cuja posição permite transcender o ambiente comum dos homens comuns, e tomar 

decisões de grandes consequências.[...] Comandam as grandes companhias. Governam a 

máquina do Estado e reivindicam suas prerrogativas. ” Quando o autor apresenta atores 

como as grandes companhias e o Estado à perspectiva da “Elite do Poder”, devemos 

considerar o quanto se aproxima do objeto desta análise, já que identificamos que os 

homens que comandam grandes companhias em Goiás também governam, em alguma 

medida, a máquina do Estado, como será melhor descrito ao longo desta pesquisa. 

Mills (1975) atenta para o fato de que, no mundo moderno, a economia foi 

dominada por uma ou duas centenas de empresas gigantescas que estão ligadas entre si 

das mais diversas formas, e que não só são capazes, mas controlam as decisões 

econômicas
4
. Conforme Mills (1975, p. 16), “[...] Se há intervenção governamental na 

economia das grandes empresas, há também interferência destas no produto do 

governo”. 

Ao definir aqueles que compõem a elite do poder na América, Mills (1975) 

afirma que, no âmbito econômico, haverá a participação de grandes executivos, 

enquanto, dentro da perspectiva política, estão os membros dos diretórios políticos e, na 

organização militar, há a participação do chamado “escalão superior”. Nesse sentido, à 

                                                           
4
 Juntas criam associações semelhantes à Associação BrasileiraPró-Desenvolvimento Industrial (ADIAL), 

com o intuito de pressionar o Estado a tomar decisões favoráveis. 
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medida que tais domínios coincidem entre si, suas decisões e consequências passam a 

ser totais e, juntas, formam essa elite. 

Sendo assim, a elite é um grupo que dispõe de dinheiro, poder e prestígio, além 

de velar pelos interesses dos pares. De acordo com Mills (1975, p. 19): 

 

Como a riqueza e o poder, o prestígio é cumulativo: quanto mais temos, mais 

podemos conseguir. Também estes valores tendem a se traduzir uns nos 

outros: o rico verifica ser-lhe mais fácil conseguir poder do que o pobre; os 

que têm um status comprovam ser mais fácil controlar as oportunidades de 

adquirir fortuna do que os que não têm. [...] Ser célebre, ser rico, ter poder, 

exige o acesso às principais instituições, pois as posições institucionais 

determinam em grande parte as oportunidades de ter e conservar essas 

experiências a que se atribui tanto valor. 

 

A elite do poder é composta por indivíduos que formam um grupo de 

privilegiados que consideram e são considerados pelos outros como “classes sociais 

superiores”, além de estarem envolvidos através dos negócios. Antes de tomar decisões, 

a “Elite do Poder” leva em consideração as consequências para o grupo e busca 

trabalhar e pensar de forma semelhante para manter a coesão do grupo, uma vez que a 

maioria dos membros dispõe de origens sociais semelhantes.  

Voltando o olhar para a perspectiva local, notamos que a elite do poder também 

está presente neste âmbito e que, de acordo com Mills (1975, p. 49), “em sua cúpula há 

uma série de igrejinhas ou grupos cujos membros julgam e decidem os assuntos 

importantes da comunidade, bem como muitas questões mais amplas do Estado e da 

nação, nas quais a 'comunidade' foi envolvida. ” 

Mills chama atenção para o fato de que a exploração da atividade industrial, por 

exemplo, não dependia apenas dos ricos, mas sim das garantias dadas pelo Estado como 

o direito à propriedade privada. A exemplo disso estão a criação das sociedades 

anônimas ou a concepção de holding, que foram formas que o Estado encontrou para 

beneficiar essa elite. Além, do cancelamento de impostos às indústrias, mencionado 

como uma forma de auxiliar o acúmulo de fortunas particulares.  

De acordo com Mills (1975), o fato de as grandes indústrias se associarem 

contribui para transformar poder econômico em poderes de toda a indústria e toda a 

classe associada à esta. Nesse sentido, pode-se identificar um conjunto de diretorias que 

dispõem de executivos responsáveis por unificar interesses e perspectivas políticas. 
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Deste modo, os executivos podem, ainda, participar dos diretórios políticos e 

abrir então um leque de possibilidades que garantam a manutenção dos seus privilégios 

frente ao Estado. O executivo participa do jogo de poder, ao mesmo passo que tal ação 

já faz parte da carreira da elite administrativa
5
. 

Ao analisar a sociedade norte-americana no século XX, Mills considera os “ricos 

associados” como uma categoria cuja composição não inclui trabalhadores comuns, mas 

empresários, que buscavam não só acumular vantagens, mas se beneficiar destas. De 

acordo com Mills (1975, p. 141), “A empresa é a fonte de riqueza, e a base do poder e 

prestígio estáveis da riqueza. Todos os homens e famílias de grande fortuna se 

identificam hoje com as grandes empresas nas quais seus recursos são empenhados”.  

Para o autor, os “ricos associados” se unem em torno de interesses comuns, tal 

como a redução de impostos ao mínimo
6
. Tais informações circulam entre os membros 

do grupo e dali não saem, para evitar que “qualquer um” tenha acesso - afinal, o grupo 

dos ricos associados é restrito aos privilegiados. 

Mills, ao considerar os aspectos econômicos e políticos, bem como o 

compartilhamento de interesses comuns entre a “Elite do Poder”, assim como a 

constituição dos “ricos associados”, nos ajuda a refletir sobre o nosso objeto de análise, 

uma vez que os empresários vinculados às associações de grandes industriais se 

aproximam desta categoria criada pelo autor, já que buscam, de qualquer forma, uma 

cooperação entre os associados que inclui descontos sobre impostos, visando o bem 

comum do grupo.  

Com o poder de dar ordens e comandar a burocracia, os homens que formam a 

elite do poder ocupam postos estratégicos na sociedade e tomam decisões que podem 

afetar não só a população de um país, mas impactar em vários outros e até no mundo, 

uma vez que podem deliberar sobre temáticas como: elevação de impostos, operações 

de produção, intensificação do comércio exterior e assistência social. 

Mesmo havendo círculos de discussão diferentes, luta pelo poder e 

democratização das mesmas, há de se considerar que “As questões que determinam 

atualmente o destino do homem não são apresentadas ao grande público e nem por estes 

debatidas” (MILLS, 1975, p. 352). 

                                                           
5
 Mais à frente, tal conteúdo irá ao encontro das propostas levantadas pelas associações de grandes 

industriais. 
6
 Exemplo da ADIAL. 
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O grande problema da teoria de Mills foi considerar a unicidade da “Elite do 

Poder”. Dahl, ao criticar Mills, constrói sua teoria a partir das premissas de que não 

existe apenas uma elite do poder e que a condição para identificação de uma elite 

dirigente reside na alternância de poder, isto é, se há uma alternância, de tempos em 

tempos, nos grupos que estão no poder é possível verificar se há ou não a presença de 

uma elite. 

A partir do que Dahl designa como “grupos de controle”, o autor elabora uma 

análise complexa, no sentido de refutar os argumentos de Mills no que tange à Teoria 

das Elites. Para Dahl, as elites dirigentes muitas vezes são confundidas com um grupo 

com alto potencial de controle, acreditando não haver uma relação causal entre estas 

duas variáveis, já que nem sempre as elites dirigentes dispõem de grande poder de 

controle. 

Para o autor, a influência de uma elite dirigente sobre um setor pode ou não 

conseguir impactar em outros setores. Deste modo, Dahl apresenta uma outra forma de 

argumentação, baseada em um pequeno grupo, enquanto Mills considera a elite em um 

sentido mais amplo. Mills defende a necessidade do poder através das elites militar, 

econômica e política, enfatizando que a influência de uma elite dirigente em 

determinado setor não significa que esta se estende aos demais. 

 

Resumindo: a hipótese da existência de uma elite dirigente pode ser 

estritamente testada somente se: 

1. A elite dirigente hipotética é um grupo bem definido. 

2. Há uma quantidade razoável de casos envolvendo decisões políticas 

fundamentais nos quais as preferências da elite dirigente hipotética se 

chocam com as preferências de qualquer outro grupo provável que possa ser 

sugerido. 

3. Em tais casos, as preferências da elite regularmente prevalecem. (DAHL, 

2002, p. 96) 

 

Ao fundar as bases do pluralismo, Dahl alega a existência não de uma minoria, 

mas de diversas minorias, pertencentes a classes sociais definidas, temos como exemplo 

as eleições, que evidenciam a concorrência pelo poder de diferentes grupos, de diversos 

tamanhos, mas cujo processo eleitoral dispõe da vantagem de garantir a participação dos 

cidadãos comuns no processo democrático.  
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As minorias, para Dahl, são classificadas como ativas ou não, e o autor afirma 

que o poder político das minorias ativas deve ser considerado, uma vez que acredita que 

estas modelam a democracia. Nesse sentido, refuta a ideia de tirania da maioria, 

afirmando que em uma poliarquia há o aumento no número, tamanho e diversidade de 

minorias, cujas demandas influenciam as decisões governamentais. 

No caso dos grupos inativos ou que não dispõem de legitimidade, estes podem 

ser excluídos do processo democrático, em contraposição ao princípio de que em uma 

democracia todos os grupos são ouvidos durante a tomada de decisões. 

A pluralidade de grupos envolvidos com a disputa pelo poder, ressaltada por 

Dahl, pode ser melhor analisada se observarmos os comportamentos políticos, com 

vistas ao que de concreto foi realizado em um determinado período, e não com o olhar 

dos postos estratégicos. 

Para o autor, se a sociedade caminha no sentido poliárquico, consequentemente 

haverá uma maior participação não só dos cidadãos, mas dos grupos de interesses, em 

se tratando de decisões políticas, havendo um leque de escolhas oferecidas à população. 

Recentemente, Dahl reexaminou o conceito de poliarquia, a partir do contexto 

atual, e considera que: 

 

A mudança de escala e suas consequências – o governo representativo, maior 

diversidade, um aumento nas cisões e conflitos – contribuiu para o 

desenvolvimento de um conjunto de instituições políticas que, como um todo, 

distinguem a democracia representativa moderna de todos os outros sistemas 

políticos, sejam eles não democráticos ou sistemas democráticos mais 

antigos. Denominou-se esse tipo de sistema político de poliarquia (DAHL, 

2012, p. 346). 

 

Para Dahl, a poliarquia é facilitada por um conjunto de situações, como a eleição 

de funcionários por sufrágio, direito ao voto, possibilidade de os cidadãos concorrerem 

a cargos eletivos, busca por informações alternativas e facilidades no que tange à 

formação de associações. 

Dahl (2002, p. 13) avança em relação à descentralização e à importância do 

poder local para problematizarmos questões que envolvem poder e influência, 

aprimorando o conceito de sistema político a partir de Aristóteles, e apresenta seu 

conceito de sistema político como “[...] qualquer estrutura persistente de relações 
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humanas que envolve controle, influência, poder ou autoridade em medida 

significativa”.  

A política é inevitável na vida do homem, seja em qualquer momento de sua 

vida. Além disso, a análise política contribui para compreensão do mundo, de modo a 

oferecer as melhores escolhas entre as alternativas dadas. A política é capaz de fornecer 

uma conduta capaz de nos levar do ponto onde nos encontramos até onde desejamos 

chegar. 

Sendo assim, para Dahl (2002, p. 129), “[...] uma política é uma ponte entre a 

situação que existe e existirá se não atuarmos e a que acreditamos que deve existir. É 

um caminho para a melhor alternativa que a pessoa pode conseguir, ao custo que está 

disposto a pagar, e implica um esforço tanto de análise empírica como de análise 

normativa”.  

A ligação íntima entre autonomia e influência é exemplificada por Dahl (2002, 

p. 43), quando afirma que “O complemento lógico da influência é a autonomia. Na 

medida em que A influencia B a respeito de um assunto X, B perde autonomia com 

relação a A, no que diz respeito a X, na medida em que A não influencia a conduta ou 

as intenções de B, no tocante àquele ponto.” Notamos, a partir daí a complexidade dos 

sistemas hierárquicos. 

A persuasão também deve ser levada em consideração em se tratando de 

política. De acordo com Dahl, esta pode ser racional ou manipulativa e ambas 

interessam a este estudo. A persuasão racional se faz mediante o processo de 

comunicação e veracidade por parte de quem transmite a informação, além da 

necessidade de dispor de conhecimento para tal. Já a persuasão manipulativa envolve 

distorção, manipulação, uso de informações falsas e omissão para afetar os indivíduos 

durante o processo de tomada de decisão. 

Dahl nos fornece um esquema fundamental para compreensão da participação 

política dos indivíduos, dividindo-os em grupos: o estrato apolítico; o estrato político; 

os que buscam o poder e os poderosos. 

Do estrato apolítico, fazem parte aqueles desinteressados pela política e 

relativamente inativos. Segundo o autor, as razões para não participar vinculam-se à 

atribuição de valor reduzido aos prêmios desta participação, quando comparados aos 

benefícios da realização de outras atividades.  



30 
 

Enquanto isso, as vantagens especiais obtidas por meio da participação podem 

servir de incentivo suficiente para alguns. Se pensarmos a ADIAL, podemos constatar 

que, dentre as vantagens da representação de grandes industriais do Estado, estão a 

tributação diferenciada aos grupos beneficiados pelo PRODUZIR, conforme 

constataremos ao longo desta pesquisa. Enquanto isso, se compararmos com os 

beneficiados pelo Banco do Povo identificaremos a tendência desses, a se envolver 

menos, por acreditarem num resultado relativamente satisfatório sem o seu 

envolvimento e considerando que tal decisão será de qualquer forma vantajosa.  

Ao pensarmos a mudança nas taxas de juros de um programa do governo, como 

o Banco do Povo, a participação política dos beneficiados pode ficar comprometida se o 

indivíduo crê que, independentemente de sua participação, a taxa de juros desta 

instituição será sempre mais atrativa que as oferecidas por bancos privados; além do 

que, pode acreditar que seu conhecimento é limitado para tratar de tal questão. 

Aplicando as considerações de Dahl a este caso em particular, identificamos que esse 

desconhecimento também é um fator inibidor da participação.  

Dahl, ao analisar a sociedade norte-americana no século XX, nos oferece 

elementos que auxiliam na compreensão do nosso objeto de análise. Quando este autor 

considera as elites como minorias, pertencentes a classes sociais definidas, podemos 

compreender o quanto as associações de grandes industriais se aproximam destes 

conceitos. Além disso, elementos como as características das políticas ativas e a forma 

como as elites utilizam a persuasão também são importantes para o nosso entendimento 

sobre as elites e a definição do conceito de elite industrial associada. 

Por meio da análise da configuração de entidades como FIEG e ADIAL, é 

possível identificar a alternância de poder através dos seus presidentes, mostrando que 

existem várias elites e que estas assumem diferentes potenciais de controle. 

Retomando o início deste capítulo, saliento o quanto as ideias e concepções de 

democracia, a partir do momento em que a democracia direta deixa de ser viável, fez-se 

necessário pensar em formas de representação política. 

Tocqueville nos mostra a importância das associações para a consolidação da 

democracia na sociedade norte-americana, ou seja, como as estruturas podem favorecer 

a participação política e evitar a tirania da maioria. Nesse sentido, optamos por incluir à 

análise as perspectivas de poder e utilizamos a Teoria das Elites, desde os seus 
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precursores até chegarmos à Dahl, sem deixar de lado suas limitações e buscando a 

formulação de um novo modelo de análise. 

Por meio das contribuições de Pareto e Mosca, conseguimos identificar o quanto 

uma minoria é capaz de manipular a maioria. Mills nos foi de grande valia, ao atribuir 

aspectos militares, políticos e econômicos, assim como ao identificar a existência dos 

“ricos associados”. Contudo, recebeu inúmeras críticas, inclusive de Dahl, por 

considerar a elite como única. 

Através das contribuições teóricas de Dahl, no que tange à Teoria das Elites, 

pretendemos, a partir dos próximos capítulos, identificar a existência do que 

denominaremos de “elite do poder associada” em Goiás, tanto por parte dos grandes 

industriais associados à FIEG e ADIAL como por parte dos gestores públicos ligados às 

principais secretarias do Estado de Goiás e sua relação com a formulação, execução e 

reformulação de políticas públicas de incentivo à atividade industrial. 

Em seguida, procuraremos esclarecer um pouco sobre as limitações conceituais 

da Teoria das Elites, apresentando uma forma alternativa que tente superar seus 

problemas, sem, contudo, deixar de lado seus aspectos positivos. Além disso, será 

apresentado, ainda neste capítulo, o contexto no qual as elites industriais locais estão 

inseridas: as mudanças no mundo do trabalho, os problemas estruturais do Estado 

capitalista e o neoliberalismo, bem como o papel do sindicalismo frente a estas 

mudanças. Por fim, será constatada a importância da expansão do comércio 

internacional para o estabelecimento das elites industriais. 

 

 

1.2 Críticas à Teoria das Elites: breves reflexões 

 

Este trabalho tem como foco um estudo sobre o empresariado industrial e como 

esse grupo se organiza para influenciar as políticas de Estado, buscando identificar a 

localização dos interesses das associações de grandes industriais em Goiás. 

Ao longo desta tese, utilizaremos o termo elite, advertindo sobre a coerência 

com seu sistema teórico. Durante muito tempo, acreditou-se que a Teoria clássica das 
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Elites estava mais que superada, e que esta jamais conseguiria dar respostas, tendo em 

vista o contexto neoliberal. 

Considerando a ênfase dada à Teoria das Elites, não podemos deixar de lado as 

inúmeras críticas realizadas por diversos autores no que tange às limitações dessa 

abordagem. Dentre as críticas voltadas para a Teoria das Elites está sua subjetividade, 

isto é, a dificuldade empírica de análise. Como analisar aqueles que formam essa elite 

sem considerar aspectos subjetivos? Este é um elemento identificado por Poulantzas 

(1971), um dos principais críticos da teoria elitista. De acordo com este mesmo autor, 

enquanto os elitistas dão demasiada importância a “quem governa” e “quem decide”, 

fundamental é considerar quais relações sociais de dominação o Estado reproduz. 

Uma das principais perguntas que deve se feita é: A classe que domina 

politicamente é a mesma que domina economicamente? 

Para os elitistas clássicos, a burocracia formada por funcionários do alto escalão 

é independente do contexto econômico. Deste modo, ao longo desta tese, faremos a 

defesa de alguns elementos da Teoria das Elites para compreender nosso objeto de 

análise. Contudo, não consideramos de forma alguma que as elites são independentes da 

perspectiva econômica – ao contrário, propomos uma relação de complementaridade 

teórica, mesmo que aparentemente isso pareça impossível.
7
 

Ao nos voltarmos para as principais críticas ao elitismo, observamos que estas 

basicamente se fundamentam em duas perspectivas: o estruturalismo marxista; e o 

institucionalismo da escolha racional. 

No primeiro caso, notamos a rejeição categórica da incorporação das elites 

políticas pelo estruturalismo marxista, principalmente no que diz respeito ao caráter de 

classe existente na sociedade capitalista; o posicionamento do aparelho estatal 

burocrático independente dos “desejos das elites”; e por fim, a questão central da 

corrente marxista de teor estruturalista, que, finalisticamente, diz respeito às relações 

sociais que o Estado reproduz e não se interessa por “quem governa” ou “quem decide” 

ou “quem influencia” politicamente uma nação. Mesmo assim, acreditamos e 

defendemos a importância da Teoria das Elites políticas para a explicação de fenômenos 

políticos, apesar das inúmeras críticas. 

                                                           
7
 Poulantzas acreditava ser impossível esta complementaridade, contudo, autores como Miliband, 

Bottomore e Damhoff reconheciam a importância destas elites. 
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Outra vertente de crítica à Teoria das Elites é oriunda do institucionalismo de 

escolha racional dos elitistas. De acordo com Tsebelis (1998), os indivíduos agem da 

mesma maneira porque procuram, racionalmente, maximizar seus objetivos. Contudo, o 

fato de o institucionalismo de escolha racional não abordar a formação de gostos e 

preferências dos atores também o torna passível de críticas, uma vez que o mesmo não 

problematiza sobre o que motiva os atores a agir em uma ou em outra direção, já que, 

antes de tudo, estes são historicamente situados. 

Deixaremos claro que, ao revisitarmos a Teoria das Elites, utilizaremos o 

conceito central de “minoria politicamente ativa”, sendo esta responsável pelo controle 

do processo de tomada de decisões políticas de grande impacto e estando presente em 

diferentes momentos históricos. 

O que não podemos perder de vista são os efeitos das ações e das opções 

estratégicas das minorias politicamente ativas sobre o sistema social. De acordo com 

Codatto e Perissinoto (2009, p. 151), “[...] as opções feitas pelas elites políticas podem 

nos ajudar a entender a configuração e a evolução de uma dada formação política, assim 

como os processos de conservação ou desestabilização da ordem social. ” 

Consideramos que a Teoria das Elites refuta a correlação direta entre o exercício 

do poder econômico e o poder político. Contudo, ela não nega que em uma sociedade 

pode ser que haja uma classe economicamente dominante que, “coincidentemente”, seja 

o grupo politicamente dirigente. 

De acordo com Perissinoto e Codatto (2009, p. 247), “[...] É justo pensar que 

uma classe poderia estar ‘representada’ na cena política por meio de uma minoria 

politicamente ativa (uma ‘elite’), que agiria em seu nome, ainda que não a seu mando 

[...]”. 

Interessa a esta tese não só quem governa ou quem decide, mas defendemos a 

importância de alguns elementos da Teoria das Elites e tentamos coadunar estas 

contribuições teóricas com a perspectiva da classe economicamente superior e o grupo 

politicamente dirigente. 

A Teoria das Elites também considera o fato de que a minoria, em alguma 

medida, monopoliza a técnica política, garantindo sua organização política. A exemplo 

do que acontece em relação às associações de grandes industriais em Goiás, interessa-

nos não somente saber quem governa, mas também identificar se a minoria 
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politicamente ativa dispõe de técnica e de política para atingir os interesses da elite 

industrial por ela representada. 

Não podemos deixar de lado o papel do aparato burocrático do Estado quando 

tratamos da Teoria das Elites. Defendemos, aqui, que a burocracia estatal (no âmbito 

macroeconômico) pode estar a serviço da elite política (neste caso, a elite industrial 

associada), mas não podemos deixar de considerar que a tomada de decisões macro 

políticas está nas mãos da elite política da qual podem participar membros da burocracia 

estatal.
8
 

Não só nos interessa quem governa, quem decide ou quem influencia, mas, 

também, em que medida determinados grupos, a exemplo dos grandes industriais 

associados, decidem em função de seus interesses ou qual a influência direta e os 

benefícios concedidos, em se tratando de homens de negócios, sobre os dirigentes 

políticos. 

Concordamos com as contribuições de Codatto e Perissinoto (2009, p. 261) 

também no que tange à seguinte afirmação: “[...] ‘Elites Políticas de Classe’ podem ser 

formadas para atuar nas mais diversas dimensões da política: dentro do Estado (no 

Poder Executivo, nas agências regulatórias, nos ministérios, no Banco Central etc.), no 

Parlamento ou simplesmente como ‘grupos de pressão’ sobre os principais decisores”. 

A partir do delineamento da fundamentação teórica desta tese, faz-se necessário 

apresentarmos, brevemente, o caminho metodológico que será utilizado ao longo desta 

pesquisa. Inicialmente, serão analisados o comportamento efetivo desta elite industrial 

associada, a análise manifestada em seu “discurso”, bem como, o estabelecimento de 

relações entre a representação de uma classe e uma “elite de classe” (na forma de elites 

industriais). 

Antes de iniciarmos nossa trajetória frente à análise da realidade goiana das 

políticas públicas de incentivos fiscais, apresentaremos um breve resgate histórico, no 

sentido de contextualizar a realidade local, para, então, analisá-la à luz de uma Teoria 

das Elites revisitada. 

 

 

 

                                                           
8
 Ver intelectuais venais em Viana (2009). 
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1.3 Elite Industrial Associada: o conceito 

 

Destacamos a importância da utilização da Teoria das Elites para a construção 

do conceito de elite industrial associada, no sentido de identificarmos “quem governa” 

ou “quem decide” no âmbito industrial local. Para tanto, tomamos como elementos 

norteadores as considerações a seguir, resultado do acúmulo teórico de diferentes 

autores. 

Elite industrial associada trata-se de uma minoria politicamente ativa, detentora 

de poder oriundo também da esfera econômica e que dispõe, em alguma medida, do 

aparato burocrático estatal que se associa para melhor defesa de seus interesses. Além 

de que tomam decisões que podem afetar não só a população local, mas sim, todo o 

país. 

Consideramos que existem diferentes elites em épocas distintas, contudo, 

defendemos a tese da manutenção dessas elites, uma vez que existem eventuais 

alternâncias nos nomes que representam seus interesses, mas sempre oriundos de 

grandes indústrias. Deste modo, temos um grupo com alto potencial de controle, uma 

vez que o processo decisório sobre políticas públicas industriais, em alguma medida, 

está vinculado a essa elite. Admitimos, ainda, a influência de uma elite sobre outras, no 

entanto, não defendemos aqui que há impacto direto das decisões da elite industrial 

sobre as demais elites. 

Partimos do pressuposto que a elite trata-se de um grupo que dispõe de dinheiro, 

poder e prestígio e consideramos a elite industrial associada, como aquela formada por 

grandes industriais, representados por associações como a ADIAL e a FIEG, e que, se 

valem de seu poder econômico e político para terem a máquina pública a sua 

disposição, ou seja, voltada diretamente para o atendimento de suas demandas. De 

modo que, a ligação entre esta elite industrial associada e o Estado é tão íntima que os 

líderes deste último falam em nome da elite e defendem seus interesses publicamente, e, 

na verdade, fazendo questão de deixar clara esta relação. 

Ao longo desta pesquisa, pretendemos apresentar em que medida o caso goiano 

das políticas públicas de incentivos fiscais serve para demonstrar a existência de uma 

“elite industrial associada”. Para tanto, recorremos à retomada de aspectos históricos 
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fundamentais para compreendermos o atual contexto econômico que favoreceu o 

estabelecimento dessa elite industrial associada em Goiás. 

 

 

1.4 Mudanças no mundo do trabalho e seu impacto na formulação de políticas 

públicas: a reestruturação produtiva 

 

As políticas públicas de incentivos fiscais ganharam maior notoriedade a partir 

da década de 1980 através do discurso da necessidade de atração de grandes indústrias, 

com vistas a geração de trabalho, emprego e renda para a população local. Porém são 

muitas as contradições que envolvem esta temática, uma delas é defendida por Bresser-

Pereira (2002) quando afirma que: 

 

Essas políticas estão impregnadas de um populismo econômico: a ideia de 

que os pobres podem e devem contar com os investimentos estrangeiros para 

obter o próprio crescimento. Ora, até o momento, na história, nenhum país 

conseguiu desenvolver-se a não ser por seus próprios recursos. A 

mundialização do capital cria a impressão falsa e perigosa de que os Estados-

Nação perdem hoje sua pertinência. Isso é uma bobagem.[...] (BRESSER-

PEREIRA, 2002, p.05) 

  

Ao voltar o olhar para as políticas públicas de incentivos fiscais, se torna 

imprescindível tratar as mudanças ocorridas no mundo do trabalho e que serviram não 

só a economia mundial globalizada, mas principalmente, aos interesses do capital. 

Desde o fordismo notamos a preocupação da elite industrial com a redução dos 

tempos de trabalho, no sentido de aumentar a produção e os lucros. As características 

inerentes ao fordismo eram a produção e consumo de massa com vistas a favorecer as 

condições de consumo. 

De acordo com Antunes (1999), o modelo fordista contribuiu com o 

disciplinamento fabril, que era um dos interesses dos grandes industriais e tinha como 

resultado o controle dos trabalhadores organizados por meio da subordinação dos 

mesmos durante o processo de trabalho, de modo que seu papel durante o fordismo é 

totalmente reconfigurado no âmbito do processo de acumulação flexível
9
. 

                                                           
9
 Ver que o tema foi problematizado por Viana (2009). 
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Antunes (1999, p. 41) chama atenção para o fato de que: “[...] se o operário 

massa foi a base social para a expansão do compromisso social democrático anterior, ele 

foi também seu principal elemento de transbordamento, ruptura e confrontação da qual 

foram forte expressão os movimentos pelo controle social da produção ocorrido no final 

dos anos 60”. 

Aliado ao keynesianismo, o fordismo se expandiu pelo mundo, porém, de forma 

desigual, dando origem ao que Lipietz (1988) denominou de “fordismo periférico”
10

. 

Nas décadas posteriores a 1960 identificamos as Políticas de Substituição de 

Importações (PSI) em muitos países de Terceiro Mundo, como o direcionamento das 

empresas multinacionais para estes, resguardando um modelo de industrialização 

fordista em ambientes que nem ao menos dispunham de contrato social, ou, quando 

acontecia, este era enfraquecido. 

Para contrapor os ideais fordistas, surgiu e começou a ganhar espaço, o processo 

de acumulação flexível, apoiado na flexibilização dos processos de trabalho, mercado 

de trabalho, produtos e padrões de consumo. 

De acordo com Harvey (2003, p. 140), trata-se do confronto direto com a rigidez 

do fordismo, prevendo não só a flexibilização dos processos, mas também dos mercados 

de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. Destaca-se, ainda, a incorporação 

de novas tecnologias que abrangiam o setor produtivo, assim como aspectos ligados ao 

comercial e ao organizacional (notando-se, principalmente, o estreitamento entre 

decisões privadas e decisões públicas). Além destas mudanças observadas na 

compreensão das transformações econômicas e políticas do capital, Notamos, de acordo 

com Harvey (2003), uma nova maneira de compreender a relação “espaço-tempo”. 

De acordo com Castells (1999), durante o processo de acumulação flexível, as 

atividades industriais relacionadas à fabricação e à montagem estão cada vez mais 

localizadas nos países que dispõem de mão de obra barata, onde se busca uma força de 

trabalho facilmente recrutável e que pode ser demitida sem custos, quando necessário. 

Até mesmo o espaço também é modificado a partir da perspectiva da precariedade do 

trabalho, e que podem ser denominados de “territórios de precariedade”
11

. 

                                                           
10

 Ver Lipietz (1998). 

 
11

 Ver Castells (2009) 
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Harvey (2003) chama atenção para o retrocesso do poder sindical, ou seja, 

notamos também neste momento histórico a incapacidade dos sindicatos de representar 

os interesses de uma classe e conseguir negociar garantias para esta. Deste modo, o foco 

deixa de ser o coletivo, sendo que, para alguns teóricos, alguns sindicatos passam a se 

tornar um meio de manipulação por parte da elite dominante. Observa-se, portanto, os 

sindicatos patronais se sobressaindo sobre os sindicatos de trabalhadores, uma vez que 

os primeiros, mesmo dispondo de fragmentação, ainda conseguem se unir em prol de 

seus “bens comuns”, enquanto os sindicatos dos trabalhadores estão tão fragmentados 

que não conseguem êxito. 

Ao contrário do que ocorria no fordismo, durante o processo de acumulação 

flexível a produção não é mais em série, visto que os bens são produzidos em pequenos 

lotes, a preços baixos, ou seja, há nichos de mercado altamente individualizados e em 

pequena escala. 

A individualização também é percebida nas relações de emprego, sendo 

verificada através da realidade do trabalho informal, precarizado, flexível, no qual, 

mesmo havendo convivência diária entre os trabalhadores, é perceptível a ausência de 

uma identidade coletiva, sendo que a individualização do trabalho faz com que aumente 

até mesmo a concorrência entre os próprios trabalhadores, fato que enfraquece o 

sindicalismo e reduz o poder de negociação coletiva dos trabalhadores. 

A flexibilização do mercado de trabalho trouxe consigo o solapamento do 

trabalho organizado, havendo a redução do emprego regular, em detrimento do maior 

uso do trabalho em tempo parcial, temporário ou subcontratado. 

De acordo com Harvey (2003), a partir do momento em que se tem um grande 

mercado volátil, os patrões passam a tirar proveito do enfraquecimento do poder 

sindical, em detrimento da redução do emprego regular, em favor do crescimento do uso 

do trabalho em tempo parcial, temporário ou subcontratado. 

Ao chegarmos a análise do processo de acumulação flexível, temos que, este 

favoreceu a redução dos postos de trabalho e, portanto, que o cenário no mercado de 

trabalho a nível mundial se configurasse da seguinte forma, segundo Chesnais: 

 

A destruição de postos de trabalho, muito superior à criação de novos 

empregos, não é só uma espécie de fatalidade atribuída “à tecnologia” em si 

mesma. Ela resulta, pelo menos em igual medida, da mobilidade de ação 

quase total que o capital industrial recuperou, para investir e desinvestir à 
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vontade, “em casa” ou no estrangeiro, bem como da liberalização do 

comércio internacional [...]. A influência da mundialização do capital sobre o 

consumo doméstico efetua-se por dois canais principais. O primeiro canal é a 

queda dos rendimentos do trabalho assalariado. O montante da destruição de 

empregos, nitidamente superior à criação de novos, conjugado com forte 

destruição no sentido de rebaixamento salarial, que pesam sobre os empregos 

que sobraram, ou sobre os novos (sendo que a significativa ampliação do 

leque de salários, em número crescente de países, não recompensa a 

tendência de conjunto) exerce marcante influência depressiva sobre a 

conjuntura. (CHESNAIS, 1996, p.304-306) 

 

A fim de corroborar com a análise a partir deste ponto de vista, temos, com o 

advento da acumulação flexível, a chamada “flexploração” que, de acordo com 

Bourdieu (1998), envolve não só a gestão racional do trabalho, mas também da 

insegurança no espaço da produção. Além disso, observamos a flexibilização até mesmo 

das conquistas sociais em países em desenvolvimento e que estão sendo ameaçadas, 

conforme mencionado anteriormente. Enquanto isso os Estados enfrentam tal situação a 

partir da cumplicidade (explícita ou não) dos poderes políticos, ou seja, novamente é 

perceptível a influência das elites industriais nas relações econômicas que envolvem o 

capital. 

Fica claro que, o poder político acaba sobrecarregado de influências diretas desta 

elite industrial, uma vez que o Estado acaba em uma situação emblemática onde: 

 

[...] É chamado a regular as atividades do capital corporativo no interesse da 

nação e é forçado, ao mesmo tempo, também no interesse nacional, a criar 

um “bom clima de negócios”, para atrair o capital financeiro transnacional e 

global e conter ( por meios distintos do controle de câmbio) a fuga de capital 

para pastagens mais verdes e lucrativas. (HARVEY,2003, p.160) 

 

 Notamos, então, que o Estado, a partir do discurso na necessidade de inserção 

em uma economia globalizada, justificado pela geração de empregos, pressiona a 

agenda no sentido favorecer o capital industrial. Além de que: 

 

Na prática, as pressões coletivas exercidas pelo Estado ou por outras 

instituições (religiosas, políticas, sindicais, patronais e culturais), aliadas ao 

exercício do poder de domínio do mercado pelas grandes corporações e 

outras instituições poderosas, afetam de modo vital a dinâmica do 

capitalismo. (HARVEY, 2003, p.118) 
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A partir das considerações de Harvey (2003) é perceptível a forma como a elite 

industrial se manifesta no sentido de pressionar a criação de agenda para deliberar sobre 

um assunto sobrecarregado de senso comum. Na verdade, há a fixação no imaginário da 

sociedade, de que há geração maciça de empregos por parte da indústria na atualidade 

enquanto uma análise mais cuidadosa permite afirmar que existe uma grande 

contradição, uma vez que conforme considera Harvey (2003, p.74): 

 

A atual tendência dos mercados de trabalho é reduzir o número de 

trabalhadores “centrais” e empregar cada vez mais uma força de trabalho que 

entra facilmente e é demitida sem custos quando as coisas ficam ruins. ” 

(HARVEY, 2003, p.144) 

 

Corroborando com este posicionamento está Huws que afirma que em virtude da 

inserção de novas tecnologias durante o processo produtivo, [...] “cada trabalhador 

tornou-se mais facilmente dispensável, mais facilmente substituível; portanto, as novas 

oportunidades também constituem novas ameaças” (HUWS, 2009, p.49) 

Sendo assim, [...] “os capitais conseguem em níveis antes desconhecidos, 

internalizar a capacidade de desorganizar a sociedade, punindo com a falta de 

investimentos os espaços mais organizados, e premiando, por outro lado, com recursos, 

os espaços menos organizados” (BEZERRA, 2009, p.05). Dando origem as mais 

diversas políticas de incentivos fiscais que não se restringem apenas ao Brasil e que são 

utilizadas pelos países na atração e retenção de indústrias para seus territórios. 

Harvey (2003) sugere, diferentemente do que Offe (1994) acreditava, que o 

capitalismo não está ficando mais desorganizado, uma vez que a dispersão e a 

mobilidade geográfica fazem com que este se torne cada vez mais organizado, já que 

tem conseguido dar respostas flexíveis às mudanças do mercado, a exemplo do acesso e 

do controle da informação. Notamos uma capacidade de análise instantânea de dados 

que é de extrema relevância para tomadas de decisão no mercado corporativo. A gestão 

da informação permitiu inclusive, o lucro a partir do acesso privilegiado às informações, 

a exemplo dos robôs que atuam no mercado de capitais. 

A década de 1970 foi marcada pela introdução de novas tecnologias, como a 

robótica e as telecomunicações, no processo produtivo, além das inovações no campo 

dos estudos organizacionais, objetivando a maior flexibilidade na organização do 
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processo de trabalho, superando a rigidez fordista e abrindo espaço para a flexibilização 

da produção, contribuindo com a maior produtividade do trabalho (LEITE, 1994). 

O desenvolvimento da tecnologia da informação (TI) e das mais diversas formas 

de inovações tecnológicas voltadas para o mercado de trabalho fez com que houvesse a 

necessidade da qualificação permanente dos trabalhadores, uma vez que a redução dos 

postos de trabalho era uma realidade e que muitas atividades do processo produtivo 

passaram a ser desempenhadas pelos consumidores, a exemplo do que acontecera nos 

bancos (a operação dos caixas eletrônicos passou a ser realizada pelos consumidores, o 

que contribuiu para a redução dos postos de trabalho). 

No intuito de traçar um panorama em relação à flexibilização do processo 

produtivo, amparemo-nos no que Castells (1999) denominou de “tendências de 

evolução organizacional”. 

A primeira das tendências indicadas por Castells (1999) trata da substituição da 

produção em massa pela produção flexível, fazendo com que a estrutura industrial 

rígida fosse substituída por sistemas flexíveis de produção, associada à demanda de 

certos produtos através da personalização da produção. A segunda tendência descrita 

por este autor consiste na predominância de pequenas e médias empresas sob controle 

das grandes empresas. A terceira tendência se volta para os métodos de organização, 

com ênfase no modelo japonês de gerenciamento de empresas, em busca da 

flexibilidade da produção, trabalho, máquinas e organização. A quarta tendência se 

vincula ao modelo de “redes multidirecionais” em empresas de pequeno e médio porte, 

que preveem relações com grandes empresas, objetivando o atendimento de certos 

nichos de mercado. 

A quinta tendência aborda o “modelo de licenciamento e subcontratação de 

produção” sob o controle de uma grande empresa, o que passou a ser frequente em 

países em desenvolvimento, ou seja, a dependência das pequenas e médias empresas em 

relação a grandes indústrias transnacionais.  

Por fim, a última tendência identificada por Castells trata-se da criação de 

“alianças estratégicas” entre os setores de alta tecnologia, no sentido de aperfeiçoar 

novas tecnologias para que estas pudessem ser inseridas nas empresas de grande porte. 
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Todas estas tendências conduzem ao estabelecimento de diferentes redes de 

empresas dotadas de aparatos tecnológicos, objetivando a intensa conexão tanto entre 

empresas como entre gerência e trabalhadores, sempre apoiada pelo Estado. 

Ao voltarmos o olhar para a situação vivenciada pelos trabalhadores no âmbito 

da reestruturação produtiva e apoiados nas tendências identificadas por Castells (1999), 

notamos o enfraquecimento das regulamentações de trabalho e a flexibilização das 

mesmas, de modo que o comprometimento com o trabalho não dispõe de importância se 

comparado com a satisfação dos acionistas, que passa a ser prioridade. 

As transformações tecnológicas serviram para poupar mão de obra e buscar 

sempre o aumento da produtividade do trabalho, limitando aos trabalhadores a 

execução, a operação e a manutenção das máquinas. Desse modo, notamos os níveis 

crescentes de desemprego estrutural e a precarização do trabalho a partir de novas 

modalidades de contrato de trabalho, tais como terceirizados, temporários e 

subcontratados. Sendo assim, é recorrente, por parte das grandes indústrias, a 

flexibilização de salários e o uso de mecanismos para driblar as legislações sociais e 

trabalhistas, objetivando o lucro não só durante o processo de trabalho, mas para além 

deste, favorecendo sua fragmentação. 

No final da década de 1980, além das novas condições dos trabalhadores a partir 

do processo de reestruturação produtiva, observamos ainda os impactos da 

mundialização financeira, com ênfase no atendimento ao capital rentista. Grandes 

empresas passaram a procurar formas mais vantajosas no âmbito do mercado financeiro, 

sendo possível notar a busca desenfreada por taxas de juros mais atrativas não só no 

país de origem, mas em toda parte do globo, sendo uma das prioridades do Estado 

transformar seu mercado financeiro nacional em atrativo para o mercado mundial. 

A “organização” do capital fez com que emergisse a “contabilidade criativa”, 

sendo esta uma temática que muito contribui para pensarmos as políticas públicas de 

incentivos fiscais, já que Harvey (2003) chama atenção para a necessidade da 

descoberta dos mecanismos de obtenção de lucros externos ao processo produtivo em si. 

Deste modo, temos as políticas públicas de incentivos fiscais, como estratégias 

desenvolvidas para o aumento dos lucros sem nenhum tipo de incorporação de novas 

tecnologias ou aumento do mercado consumidor. Simplesmente as manobras fiscais 

garantem aumento nos percentuais de lucro, sem que os empresários se preocupem 

diretamente com o processo produtivo. 



43 
 

De acordo com Harvey (2003, p. 158), “[...] a austeridade, as reduções fiscais e a 

erosão do compromisso social entre o grande trabalho e o grande governo se tornaram 

lemas de todos os Estados no mundo capitalista avançado. ” 

A reestruturação produtiva foi responsável não só pela mundialização da 

produção, do comércio e dos mercados, como buscou a flexibilização das formas de 

trabalho, no intuito de proporcionar um espaço favorável à produção industrial. 

O grande capital mundial passou a adotar uma conduta que previa a integração 

dos meios de produção, das forças produtivas, das tecnologias e das formas de trabalho, 

intentando o atendimento ao mercado mundial. Contudo, vale lembrar que tais condutas 

não favoreceram a integração de países em desenvolvimento, mas contribuíram para a 

relação de dependência e de exploração destas nações. 

De acordo com Chesnais (1996), o grande capital industrial buscou 

oportunidades de deslocalização, com a instalação de unidades de produção em locais 

onde as condições de valorização do capital eram mais vantajosas. Desse modo, as 

desigualdades entre países não diminuíram, mas apenas acentuou-se, uma vez que, além 

de todos os problemas do processo de reestruturação produtiva, notamos o Estado 

intervindo na economia, na busca da criação de um cenário favorável para políticas 

monetárias e financeiras. Nesse sentido, o ônus, por exemplo, da renúncia fiscal acaba 

sendo sentido pela população. 

Como bem lembra Harvey (2003, p. 160),  

[...] Hoje, o Estado está numa posição muito mais problemática. É chamado a 

regular as atividades do capital corporativo no interesse da nação e é forçado, 

ao mesmo tempo, também no interesse nacional, a criar um ‘bom clima de 

negócios’, para atrair o capital financeiro transnacional e global e conter (por 

meios distintos de controle de câmbio) a fuga de capital para pastagens mais 

verdes e mais lucrativas. 

 

Desse modo, foi inevitável a participação de grupos financeiros industriais 

realizando inúmeros acordos de subcontratação com vistas à exploração das vantagens 

do mercado único, em se tratando não só da perspectiva local, mas regional e também 

nacional e internacional.  

De acordo com Harvey (2003, p.118), “Na prática as pressões coletivas 

exercidas pelo Estado ou por outras instituições (religiosas, políticas, sindicais, 

patronais e culturais), aliadas ao exercício do poder de domínio do mercado pelas 
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grandes corporações e outras instituições poderosas, afetam de modo vital a dinâmica 

do capitalismo. Essas pressões podem ser diretas (como a imposição de controles de 

salários e preços) ou indiretas (como a propaganda subliminar que nos persuade a 

incorporar novos conceitos sobre as nossas necessidades e desejos básicos na vida), mas 

o efeito líquido é moldar a trajetória e a forma do desenvolvimento capitalista de modo 

cuja compreensão vai além da análise das transações de mercado”. 

Nesse sentido, consideramos a propaganda subliminar como também uma forma 

de fixação no imaginário da população de que, por exemplo, as políticas de auxílio a 

grandes empresários são uma boa forma para a geração de trabalho, emprego e renda 

para a população, e, conforme veremos a seguir, tal afirmação será totalmente 

desconstruída a partir dos principais resultados do PRODUZIR. 

Harvey (2003) chama atenção para o fato de que o disciplinamento da força de 

trabalho envolve a produção de ideologias dominantes, cultivadas através dos meios de 

comunicação de massa e por vários setores do aparelho estatal. Nesse sentido, ao 

considerarmos que a fixação no imaginário dos indivíduos sobre a indústria ser o 

“lócus” do trabalho e este como sendo “protegido”, notamos que as indústrias se 

instalam em determinados territórios e, com elas, tem-se a proliferação de ideias 

dominantes de que a indústria é a responsável pela geração de empregos, sendo que, 

desde a Revolução Industrial, a incorporação da automação e da mecanização faz com 

que haja uma redução da oferta de postos de trabalho. 

 

1.5 Os problemas estruturais do Estado capitalista 

 

Apesar de ter trazido contribuições de Harvey (2003) para a apresentação de 

certos aspectos que demonstram a organização do capitalismo durante o processo de 

acumulação flexível, consideramos de suma importância a identificação dos problemas 

estruturais do Estado capitalista, como defendido por Offe (1994). 

No intuito de melhor compreender a relação entre o Estado e os grandes 

industriais, concordamos com Offe (1994, p.13), ao detectar uma relação funcional 

entre a atividade Estatal e os problemas estruturais da formação, sendo necessário que 

façamos a seguinte pergunta: “[...] como surge a política estatal a partir dos problemas 

específicos de uma estrutura econômica de classes, baseada na valorização privada do 
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capital e no trabalho assalariado livre, e quais as funções que lhe competem, 

considerando-se essas estruturas?” 

De maneira análoga ao que Offe (1994) desenvolve em relação às políticas 

sociais, buscando a função das instituições fiscais para explicar alguns dos seus 

problemas, a primeira reflexão que proponho é: As políticas públicas de incentivos 

fiscais são formas pelas quais o Estado tenta resolver o problema do desemprego? 

Podemos considerar as políticas fiscais – em especial as políticas públicas de 

incentivos fiscais – como políticas ativas
12

 de geração de empregos. Contudo, a simples 

crença nesse automatismo, buscando uma solução sociológica para um caso “geral”, nos 

conduz a perdermos de vista a estrutura existente para que este caso geral venha a 

ocorrer. Desse modo, a configuração do processo de estruturação industrial será 

fundamental para compreendermos como as políticas públicas de incentivos fiscais 

contribuem para a geração passiva de trabalho, emprego e renda. 

Ainda no âmbito desta reflexão, devemos nos perguntar quais as estruturas da 

sociedade teriam agido funcionalmente para a solução de problemas estruturais de 

ordem fiscal. De um lado, já observamos que a incorporação tecnológica impacta no 

mercado de trabalho, fazendo com que suas oportunidades de participação no mercado 

formal se deteriorem. Notamos a existência de uma estrutura industrial em busca de, 

cada vez mais, automatizar e mecanizar, amparando-se no Estado para conseguir seus 

objetivos, principalmente através da institucionalização de políticas públicas benéficas 

às suas atividades. 

A explicação de que o desenvolvimento dessas políticas industriais é motivado 

por fatores como necessidades, interesses e exigências também se trata de um 

importante tema de reflexão – afinal, não podemos nos limitar apenas a estas 

explicações, mas devemos considerar ainda as estruturas internas de organização do 

sistema político, sendo estas estruturas definidoras no sentido de considerar que 

necessidades, interesses ou exigências podem ou não ser admitidos como temas que 
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 De acordo com Azeredo e Ramos (1995), as políticas públicas de emprego se classificam em duas 

modalidades, sendo estas passivas ou ativas. As primeiras dizem respeito à redução do excesso de oferta 

de trabalho, a exemplo das políticas de adiantamento de aposentadorias ou de expulsão de imigrantes. Já 

as políticas ativas buscam exercer um efeito positivo sobre a demanda de trabalho, a exemplo da criação 

de empregos diretos através do setor público. De acordo com Pochman (1998), as políticas ativas se 

vinculam à elevação da quantidade de postos de trabalho. Desse modo, consideramos as políticas públicas 

de incentivos fiscais como políticas ativas de emprego, uma vez que visam o aumento da quantidade de 

postos de trabalho. 
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mereçam elaboração. Desse modo, devemos nos voltar, não só para as exigências das 

classes trabalhadoras de geração de trabalho, emprego e renda, mas também para a 

exigência funcional da estrutura capitalista, que precisa criar condições favoráveis aos 

grandes industriais para se instalarem no país. 

Para Offe (1994, p.37), [...] “a política estatal não está a ‘serviço’ das 

necessidades ou exigências de qualquer grupo ou classe social, mas reage a problemas 

estruturais do aparelho estatal de dominação e de prestação de serviços”.  

O que fazer quando são observados problemas estruturais e o Estado se põe a 

serviço de suas resoluções para favorecer grupos específicos? 

As políticas públicas de incentivos fiscais não são meras reações do Estado às 

demandas dos industriais, contudo, estas são justificadas por uma estrutura industrial. 

Deste modo, o capitalismo obriga o Estado a ser competitivo, o que justifica a 

formulação de políticas públicas que beneficiam os grandes industriais. 

Quando nos voltamos para a análise das práticas associativas do trabalho e do 

capital, Offe (1994, p. 62) nos mostra a importância de se analisar “[...] as diferentes 

funções que a prática comum da associação formal desempenha em relação ao trabalho 

e ao capital, e, mais especificamente, descobre de que maneira cada uma das duas 

consegue alcançar o poder através da organização”. 

Nesse sentido, devemos analisar as diferenças das práticas associativas quando 

consideramos, por exemplo, uma associação de trabalhadores e uma associação de 

grandes industriais. Assim, é fundamental considerarmos que as diferenças na posição 

de poder de ambos lhes permitem a busca de estratégias, considerando as possibilidades 

de êxito. 

Se analisarmos tal perspectiva através das contribuições da lógica da ação 

coletiva de Olson (1999), perceberemos que uma associação de grandes industriais é 

menos numerosa, e que dificilmente estes se colocam uns contra os outros, mas contam 

com uma visão mais clara do que desejam defender, dispondo de maiores recursos para 

agir, e, portanto, alcançar êxito em relação às suas demandas.  

Outro aspecto interessante trata-se das sanções que podem oferecer as 

associações de trabalhadores e de grandes industriais. No caso das primeiras, estes 

podem organizar greves e piquetes, na tentativa de chamar atenção para a necessidade 

de atendimento às suas demandas. Por outro lado, as associações de grandes industriais 
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podem propor como sanções o encerramento de suas atividades em determinada 

localidade, em função do não atendimento de suas demandas, e se instalarem em outra 

localidade que lhe ofereça tais benesses. 

De acordo com Offe (1994), o capital goza de uma posição de controle indireto 

sobre os assuntos públicos. Nesse sentido, as associações industriais estão em uma 

posição de poder privilegiada, já que, no âmbito de uma sociedade capitalista, o Estado 

depende do bom desempenho desses industriais frente à estrutura para seu atendimento. 

Conforme considera Offe (1994), dentro deste contexto, o governo dispensa 

atenção especial ao que os homens de negócios têm a dizer, tanto individualmente como 

no âmbito das associações, sendo que estes homens não devem “bater na porta do 

sistema político”, mas devem, sim, ser “convidados a participar”. 

De acordo com Offe (1994, p.80), “[...] Todo o relacionamento entre capital e 

Estado está montado não em torno do que o capital pode fazer politicamente, via suas 

associações como é confirmado pela teoria crítica do elitismo, mas sobre o que o capital 

pode recusar-se a fazer, em termos de investimentos controlados pela empresa 

individualmente”. 

Quanto à comunicação entre as associações de grandes industriais e o Estado, 

Offe (1994) considera que a mesma acontece de maneira técnica, ou seja, conta com o 

parecer de especialistas como elemento de convencimento de suas demandas; é 

universal, ou seja, pode falar em nome daqueles interesses do ponto de vista do capital. 

Contudo, o autor considera tais associações como publicamente menos visíveis, e, 

conforme demonstraremos ao longo desta pesquisa, o caso das associações industriais 

goianas mostra que estas são publicamente visíveis e que conseguem utilizar os mais 

diversos recursos midiáticos ao seu favor. 

As associações industriais, ao defenderem seus interesses junto ao Estado, 

dispõem de situação favorável, uma vez que: a) a busca desses interesses é considerada 

legítima; b) é apoiada por diferentes setores institucionais da sociedade, incluindo o 

aparato estatal e c) o interesse comum faz com que o capitalista individual não precise, 

necessariamente, dialogar com seus pares para o entendimento comum de seus 

interesses. 

Conforme pontua Antunes (1999), estamos diante de uma crise estrutural do 

capital e que, dentre suas tendências, estão: a) substituição do modelo taylorista-fordista 
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por formas mais flexíveis, o que chamamos de acumulação flexível; b) solapamento do 

estado de bem-estar social (nos países em que existiu) a partir de ondas de privatizações 

e flexibilização de ganhos sociais, prevendo a intervenção mínima do Estado na 

economia, conforme prevê o neoliberalismo. 

Todos esses problemas estruturais do Estado capitalista conseguem terreno 

favorável para seu fortalecimento a partir do contexto neoliberal. Em seguida, faremos 

não só uma abordagem sobre a perspectiva neoliberal, como apresentaremos seus 

impactos sobre o sindicalismo.  

 

1.6 Neoliberalismo 

 

Antes de iniciarmos a discussão sobre o surgimento das políticas públicas de 

incentivos fiscais, faz-se necessária a compreensão de características históricas 

fundamentais e que alicerçam a constituição das mesmas, sendo esta discussão de suma 

importância para o desenvolvimento da tese apresentada. 

A década de 1980 foi marcada pela reestruturação capitalista, com destaque, 

principalmente, para a dependência por parte dos países em desenvolvimento de 

investimentos estrangeiros. 

No Brasil, a transição do regime político ditatorial para a democracia colocou 

em evidência o quanto os grandes industriais dispunham de organização e mobilização, 

uma vez que passaram a utilizar não só a imprensa, mas buscaram a defesa de seus 

interesses através do Legislativo. Adotando postura semelhante, as entidades de defesa 

da elite industrial passaram a fazer uma intensa defesa, das mais diversas formas. Assim 

como considera Dreifuss (1985), a partir da democracia, no âmbito do modelo 

neoliberal, na década de 1980, os grandes industriais brasileiros deixaram os bastidores 

para ocuparem o “centro do palco”. 

Conforme vimos anteriormente, Chesnais (1996) chama atenção para o fato de 

que a mundialização do capital dispõe de elevada “liberalização” dos mercados, assim 

como das finanças. Ou seja, a mundialização do capital contempla um “regime de 

acumulação com dominação financeira”, com vistas à apropriação das rendas 

financeiras em nível mundial. 
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O neoliberalismo criou condições favoráveis para a mundialização do capital, 

uma vez que garantiu liberdade e poder ao processo produtivo, contemplando ainda o 

aspecto do comércio. Era possível, a partir do neoliberalismo, consumir um produto 

fabricado do outro lado do mundo e comercializar com diferentes nações do globo, 

buscando aquelas mais atrativas do ponto de vista econômico. 

Desta forma, a mobilidade do capital fez com que houvesse o maciço 

deslocamento de investimentos para regiões que dispunham de mão de obra barata, 

recursos naturais abundantes e, claro, políticas fiscais e tributárias favoráveis. Assim, 

foi possível notar que a mobilidade do capital fez com que os espaços locais se 

modificassem, com vistas a se tornar mais atrativos aos olhos do capital, fomentando a 

competitividade ou o canibalismo fiscal.
13

 

O panorama econômico que precedeu o neoliberalismo compreende as décadas 

de 1940 e 1960, com destaque para a hegemonia estadunidense, sendo este resultado de 

um conjunto de condições estruturais, tais como os acordos de Ialta e de Bretton 

Woods, o Plano Marshall, a expansão do modelo fordista, a aceleração das inovações 

tecnológicas e, por fim, o keynesianismo como forma de financiamento público da 

economia capitalista (MANDEL, 1982). 

Contudo, a partir do final da década de 1960 e do início de 1970, frente à 

expansão econômica, derivada dos motivos mencionadas anteriormente, o mundo 

passou por uma profunda crise, traduzida não somente a partir da queda nas taxas de 

lucros como, também, a partir da inflação acentuada pela crise do petróleo, em 1973. 

Acrescenta-se, ainda, a esse cenário o fato do fordismo, ter se tornado incapaz, 

através de sua estrutura rígida, de dar respostas à organização de trabalho, 

principalmente no que diz respeito à insatisfação dos trabalhadores em relação ao 

disciplinamento e à exploração intensiva da força de trabalho (MANDEL, 1982), de 

modo que a consequência foi a resistência do movimento operário, em especial nos 

países capitalistas centrais. 

O modelo fordista foi utilizado pelas indústrias norte-americanas no início do 

século XX e se espalhou para os países capitalistas antes da Segunda Guerra Mundial, 

por ser um modelo de racionalização do trabalho, a partir da otimização dos tempos e 

dos movimentos, que previa a produção em massa de bens padronizados, ou seja, 
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 Ver termo cunhado por Nascimento (2008). 
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homogêneos, com produção em grande escala e formação de estoques. Todavia, no final 

da década de 1960, esta forma de produção capitalista não era mais compatível com a 

perspectiva política e ideológica do processo de acumulação flexível. 

Tendo em vista esse cenário, os interesses do capital se tornaram incompatíveis 

com a intervenção estatal. Lembrando que, no período posterior à Segunda Guerra 

Mundial, a intervenção estatal teve grande importância nos países capitalistas, no 

sentido de favorecer políticas financeiras, monetárias, de comércio exterior e de 

desenvolvimento econômico e tecnológico. Com ênfase para a criação de políticas de 

crédito para grandes indústrias, diante do financiamento público da economia, não 

demorou muito para que tal situação se tornasse insustentável e favorecesse a crise. 

O pós Segunda Guerra Mundial e a progressiva internacionalização da economia 

favoreceram a incompatibilidade do fordismo com o modo vigente de acumulação 

flexível, sendo imprescindível a reestruturação do modo de produção capitalista. 

Como mencionado anteriormente, a reestruturação produtiva, sustentada na 

flexibilidade dos processos de trabalho, da produção, dos produtos, do consumo e, 

acima de tudo, do trabalho, foi marcada pela ênfase na economia financeira e na 

mundialização do capital, a partir de uma política neoliberal. 

Tendo em vista tal contexto histórico, o principal teórico a problematizar sobre o 

neoliberalismo foi Friedrich Von Hayek (1983), que defendia que, após a Segunda 

Guerra Mundial, o novo mercado deveria funcionar sem qualquer intervenção do 

Estado, sendo que este deveria apenas prever a oferta de serviços que não pudessem ser 

oferecidos pela iniciativa privada. No cerne desta teoria está a necessidade de 

concorrência de mercado, relegando ao Estado o provimento de atividades que não 

fossem de interesse do mercado. 

Na década de 1960, o neoliberalismo recebeu contribuições de Friedman (2002), 

referência na defesa do capital competitivo, que preconizava a organização econômica 

voltada para a atuação de grandes empresas privadas no âmbito do livre mercado. A 

defesa da economia de mercado tem sido o norte daqueles que compartilham das ideias 

neoliberais, atreladas à máxima redução do estado de bem-estar social. Dentro dessa 

perspectiva, notamos que a crise do capitalismo, no início da década de 1970, contribuiu 

para a proliferação e a adoção de perspectivas neoliberais por parte dos Estados, uma 

vez que atribuíam aos sindicatos e ao movimento operário a responsabilidade sobre a 
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crise, pois não apenas reivindicavam altos salários como buscavam, cada vez mais, o 

aumento dos gastos sociais. 

De acordo com a perspectiva neoliberal, o Estado impunha ao capital altas taxas 

tributárias, consideradas prejudiciais ao sistema econômico, e propunham, como 

solução para a crise, a redução das políticas de bem estar social ao máximo e, 

principalmente, a elaboração de uma reforma tributária, com o intuito de incentivar os 

agentes econômicos. 

Os primeiros governos de orientação neoliberal foram Thatcher (Inglaterra) e 

Reagan (EUA), que fomentaram as reformas do Estado capitalista, se espalhando por 

todo o globo. 

Conforme dito anteriormente, a concorrência preconizada no ambiente 

neoliberal foi favorecida pelo processo de reestruturação produtiva, que contava com a 

competição para o sucesso da mundialização do capital econômica, a partir da 

financeirização empresarial. É diante deste contexto que observamos, a partir da década 

de 1980, o deslocamento de grandes industriais para diversos países do mundo, no 

intuito de aproveitar o terreno favorável para sua instalação, no âmbito da perspectiva 

da reestruturação produtiva e dos preceitos neoliberais que trouxeram consigo o 

crescimento da dívida pública e, principalmente, o aumento do desemprego e a 

subordinação dessas nações ao capital financeiro. Notamos que a concorrência 

intercapitais, aumentada com o advento do neoliberalismo, apresenta consequências 

nefastas. 

De acordo com Antunes (1999), o neoliberalismo se espalhou pelo globo através 

da reestruturação produtiva, das ondas de privatizações e do enxugamento do Estado, 

além da elaboração de políticas fiscais e monetárias, em sintonia com a hegemonia do 

capital. Ainda de acordo com Antunes (2001, p.43), “ [...] Estas mutações criaram, 

portanto, uma classe trabalhadora mais heterogênea, mais fragmentada e mais 

complexificada, dividida entre trabalhadores qualificados e desqualificados, do mercado 

formal e informal, jovens e velhos, homens e mulheres, estáveis e precários, imigrantes 

e nacionais, brancos e negros etc, sem falar nas divisões que decorrem da inserção 

diferenciada dos países e de seus trabalhadores na nova divisão internacional do 

trabalho”. 
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Diante desse cenário, apresentaremos em seguida o impacto da reestruturação 

produtiva em uma economia neoliberal, a partir do sindicalismo, no sentido de oferecer 

elementos para pensarmos o atual contexto da criação e da manutenção de políticas 

públicas de incentivos fiscais em Goiás. 

 

 

1.6.1 O papel do sindicalismo frente ao processo de reestruturação produtiva em 

uma economia neoliberal 

 

Apesar da temática do sindicalismo não ser objeto direto de estudo desta 

pesquisa, não há como prosseguir sem que seja feita uma breve reflexão sobre o 

comportamento dos movimentos sindicais, em relação ao associativismo de grandes 

industriais, a partir do processo de mundialização do capital. 

De acordo com Antunes (2001, p. 35) “[...] O neoliberalismo e a reestruturação 

produtiva da era da acumulação flexível, dotadas de forte caráter destrutivo, têm 

acarretado, entre tantos outros aspectos nefastos, um monumental desemprego, uma 

enorme precarização do trabalho e uma degradação crescente, na relação metabólica 

entre homem e natureza, conduzida pela lógica societal voltada prioritariamente para a 

produção de mercadorias que destroem o ambiente em escala globalizada. ” 

O ritmo acelerado das mudanças advindas do processo de mundialização do 

capital fez com que a competição entre nações e o desenvolvimento de tecnologias 

acarretassem na desmontagem de parques industriais e, como consequência, um volume 

considerável de força de trabalho sofresse seus impactos, seja através do desemprego ou 

da precarização oriunda do trabalho subcontratado, terceirizado ou informal. 

Se nos atermos à complexidade das relações de trabalho, instauradas a partir do 

processo de reestruturação produtiva, em uma economia neoliberal, notamos que as 

novas formas envolvem não só o trabalho formal, mas incluem os terceirizados, os 

trabalhadores por tempo determinado e a grande massa de trabalhadores informais. A 

esse respeito, nos indagamos sobre o novo papel do movimento operário no âmbito dos 

estudos do trabalho. 
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Ao nos amparamos nas reflexões de Silver (2005) buscamos problematizar 

frente a duas perspectivas, sendo uma delas pessimista e a outra otimista, sobre o papel 

dos movimentos operários, a partir do século XX, frente à mundialização do capital e ao 

processo de reestruturação produtiva. 

Notamos que a literatura vinculada aos estudos sobre trabalho considera que, a 

partir da década de 1980, houve o consenso nas Ciências Sociais de que o movimento 

operário passava por uma crise generalizada, que mesmo particularmente intensa na 

América do Norte e na Europa Ocidental, teve seus efeitos espalhados por todo o globo. 

Castells (1999) já chamava atenção para o fato de que a era da informação trouxe 

consigo efeitos nefastos no que tange à coesão social e à representação dos 

trabalhadores.  

 Conforme mencionamos, devemos considerar a crise pela qual passam os 

movimentos operários a partir de uma perspectiva de que há, na modernidade, a 

redefinição da classe trabalhadora e do espaço no qual os movimentos devem operar. Na 

mesma perspectiva, devemos analisar a possibilidade de que esta seja apenas mais uma 

crise do capital, se considerarmos a perspectiva histórica, e que esta pode ser uma 

oportunidade para que os movimentos operários passem a adquirir novas roupagens. 

Nosso interesse em trazer à tona parte desta discussão reside no fato de que, a 

partir do momento em que há o deslocamento de indústrias para as diferentes partes do 

mundo, os trabalhadores se submetem a uma pressão competitiva, o que, de certo modo, 

enfraquece o poder de barganha dos mesmos. Como nosso objeto de estudo se volta 

para a influência das associações de grandes industriais na formulação de políticas 

públicas de incentivos fiscais em Goiás, não poderíamos deixar de fora desta análise o 

papel dos movimentos de trabalhadores nesse contexto. 

As práticas neoliberais de âmbito mundial, atreladas ao processo de 

reestruturação produtiva, criaram o que Mazur (2000) denominou de “massa de 

trabalhadores desorganizados”, fato que provocou competição em termos de salários e 

condições de trabalho por parte das indústrias, que cada vez mais buscaram se instalar 

em espaços onde pudessem auferir mão de obra barata e que dispusessem de virgindade 

sindical. 

Neste sentido, os Estados que insistem na manutenção de pactos sociais 

dispendiosos podem ser “abandonados” por investidores que buscam terrenos mais 
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favoráveis à maximização dos lucros. Markoff (1996) chama atenção para o fato de que 

os Estados democráticos acabam por balizar suas decisões com vistas ao capital 

multinacional e, do outro lado, ao eleitorado. Defendemos a tese de que os Estados, em 

parceria com grandes industriais, conseguiram solucionar este dilema, na medida em 

que atenderam ao capital a partir da instalação de transnacionais em seus territórios, 

convencendo o eleitorado dos benefícios trazidos pelas mesmas e ganhando a simpatia 

dos eleitores, na medida em que, por meio do discurso, atrelaram a indústria à geração 

de trabalho para a população local – enquanto sabemos que, desde o início do 

capitalismo, Marx chamava atenção para a substituição do trabalho vivo em proveito do 

trabalho morto, conforme veremos ao longo dos próximos capítulos. 

Tendo em vista esse cenário de precarização global, observamos pressões 

competitivas realizadas pelas grandes indústrias, no sentido de não só garantir benesses 

por parte do Estado, como de tornar o sistema de produção flexível em redes de relações 

superficiais e favorecer a consolidação de uma classe trabalhadora desagregada.  

Contudo, não poderíamos deixar de lado o fato de que Silver (2005) mostra que 

grande parte dos fluxos de investimentos estrangeiros diretos ainda permanece em 

países desenvolvidos e dispõe de altos salários, de modo a criar, nestes, classes 

trabalhadoras fortalecidas. Os cidadãos trabalhadores, nesses países, dispõem de uma 

posição privilegiada em relação àqueles que estão em países em desenvolvimento, em 

se tratando de poder de barganha. Desse modo, devo enfatizar que, como o objeto de 

análise deste trabalho se volta para o Brasil, em especial para o Estado de Goiás, a 

competição e a degradação do movimento operário é mais que notável diante da 

fragmentação da classe operária. 

Não há como analisar os movimentos de trabalhadores sem considerar o caso da 

indústria automobilística ao longo dos anos, bem como sua importância na estruturação 

de movimentos trabalhistas fortes em todos os lugares em que o modelo de produção 

fordista se desenvolveu, ou seja, mesmo em países em desenvolvimento. Nesse sentido, 

a estratégia encontrada pelos grandes industriais, toda vez que se deparassem com um 

movimento trabalhista forte, foi o deslocamento da produção para locais em que a mão 

de obra fosse não somente barata, como também dócil (SILVER, 2005). 

Contudo, espera-se que haveria o enfraquecimento dos trabalhadores nos locais 

que haviam sofrido desinvestimento e que, portanto, haveria o fortalecimento do 

trabalho nos novos locais de expansão – o que não aconteceu em Goiás, por exemplo. 
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Além disso, a intensa automação e mecanização do processo produtivo fizeram com que 

as indústrias automobilísticas pudessem se fixar em qualquer parte do mundo, de 

preferência longe dos centros de poder dos sindicatos. 

 

 

1.7 A expansão do comércio internacional frente à reestruturação produtiva 

 

Novamente, utilizamos uma reconstrução histórica para melhor 

compreendermos como a “mundialização do capital” proporciona condições favoráveis 

à proliferação de políticas públicas de incentivos fiscais, tendo em vista as pressões da 

elite industrial e os impactos no mundo do trabalho. 

Ao pensarmos a trajetória do processo de mundialização do capital, notamos que 

a internacionalização da economia tem seu início com a expansão marítima no século 

XV, perpassando a Revolução Industrial, até se consolidar com a mundialização do 

capital, a partir da perspectiva neoliberal, no século XX. 

De acordo com Krugman (1994, p.106): 

 

Às vésperas da tormenta, a economia internacional estava globalizada, como 

jamais fora. Gozava de novas tecnologias que permitiam a mobilidade 

mundial dos produtos e das comunicações. Mas o principal vínculo da 

mundialização do capital era uma convicção econômica comum: a liberdade 

de mercado garantia o progresso, cada nação que desejasse progredir adotava 

a liberdade do comércio e dos investidores estrangeiros. Sob essa ideologia 

foram realizadas inúmeras transferências de capitais ocidentais e de 

tecnologias, sem precedente histórico, para os países emergentes ou em 

desenvolvimento. Foram punidos aqueles que não aceitaram os princípios da 

economia livre. 

  

Sendo assim, podemos imaginar que o autor faz referência à atual economia 

globalizada, enquanto, na realidade, remonta a uma explicação sobre a economia 

mundial e europeia no ano de 1913. Desse modo, o fenômeno da mundialização do 

capital dispõe atualmente de características próprias do momento histórico atual, mas, 

de longe, não é algo recente na constituição da economia mundial.  

A partir de uma análise política, tem-se que a internacionalização da economia 

no século XV mobilizou recursos das monarquias absolutistas para alcançar e 
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conquistar novas rotas e regiões estratégicas. Já no momento em que aconteceu a 

Revolução Industrial, houve não só o favorecimento ao aumento da produtividade, 

como a necessidade de escoamento da produção, de modo que se fez necessário o 

estímulo ao consumo massificado e a busca incessante das indústrias por novos 

mercados produtores e consumidores. 

Foi só uma questão de tempo para, a partir desse contexto, se configurar a 

mundialização do capital neoliberal atual. De acordo com Santos (2002), o grande 

marco desta mundialização do capital foi o Consenso de Washington, que representava 

os interesses do capital. Conforme considera o mesmo autor (2002, p.28): “[...] as 

rivalidades imperialistas entre os países hegemônicos, que no século XX provocaram 

duas guerras mundiais, desapareceram, dando origem à interdependência entre as 

grandes potências, à cooperação e à integração regionais”. 

Nesse mesmo intento, inúmeros autores têm se debruçado sobre a temática da 

mundialização do capital, na tentativa de melhor conhecer suas mais diversas 

configurações e buscar saídas para seus efeitos perversos. Porém, deve-se deixar claro 

que, para esta análise, foram utilizados aqueles que se posicionam de maneira crítica e 

que fomentam o debate sobre a temática. O posicionamento peculiar de Vergopoulos 

(2005, p. 53) é de que: [...] “A mundialização do capital, tão invocada pelos governos, é 

no momento uma expressão ideológica e hipotética adversa no plano social e incapaz de 

se mostrar eficaz no plano econômico e social”. 

O autor ainda sustenta seus argumentos sobre a instabilidade internacional, a 

partir da mundialização do capital, a partir de sua constatação de que, mesmo com a 

mobilidade internacional de grandes indústrias, os países atingidos pelo desemprego não 

atraem o volume de investimento necessário para estabilizar os mercados locais e 

igualar os níveis de emprego e remuneração. Além disso, há de se considerar, ainda, as 

disparidades no mundo em termos de geração de empregos, se compararmos países 

como EUA, França, África do Sul e Brasil. 

Outras constatações sobre a mundialização do capital feitas por Vergopoulos 

(2005) residem no fato de que a fixação, no imaginário dos cidadãos, da imagem da 

mundialização do capital como fomentadora de mobilidade social é uma grande falácia. 

O autor identifica o exemplo de que menos de 1% dos trabalhadores europeus se 

desloca, hoje, para outros países em busca de emprego, ou seja, esta mobilidade é 

inferior quando comparada à do início do século XX. Além disso, empresas 



57 
 

multinacionais, mesmo as ditas “globalizadas”, concentram mais de 50% de sua 

produção e do número de trabalhadores no país de origem. Conforme considera 

Vergopoulos (2005, p. 207), “A mundialização do capital funciona hoje como uma 

profissão de fé”. Não existem, portanto, níveis satisfatórios de compensação. Tal 

consideração favorece uma reflexão crítica, no sentido de que as políticas públicas de 

incentivos fiscais são justificadas pela atração das mais diversas empresas para 

territórios específicos, com vistas à geração de emprego. 

Algo ainda mais problemático é o fato de as políticas contemporâneas de 

mundialização do capital não passarem por avaliações de instituições superiores, ou 

instâncias democráticas, mas serem aplicadas “às cegas”, impactando a vida de milhares 

de indivíduos. Tal fato se torna ainda mais claro quando Vergopoulos (2005, p. 214) 

afirma que: “[...] O capital, sob o pretexto falacioso de mundialização do capital, está 

liquidando noções fundamentais como Estado, nação, sociedade, Estado Social, 

democracia, sistema político. Ora, essas noções não pertencem exclusivamente ao 

capital”. 

Pode-se pensar na forma como as elites industriais buscam garantir formas de 

exploração de mão de obra barata e incentivos fiscais, tendo suas ações legitimadas pelo 

Estado, com vistas a fazer parte de uma “globalização imaginária”. É a partir desse 

contexto que surgem, no ambiente globalizado, as receitas de desenvolvimento 

econômico que são disseminadas pelo globo através da necessidade de inserção dos 

países em uma economia globalizada.  

Cabe ainda salientar que, apesar de os países hoje desenvolvidos pregarem a 

liberalização do comércio como alternativa para que sejam consideradas “boas” suas 

políticas e suas instituições, existem evidências históricas contraditórias, ao analisar, por 

exemplo, a trajetória dos países do ponto de vista do comércio internacional. Tal 

discussão é incitada por Chang (2004), que aponta o quanto é falacioso o discurso das 

grandes potências mundiais sobre a necessidade de liberalização do comércio 

internacional em países em via de desenvolvimento, enquanto os países desenvolvidos 

não seguiram historicamente esta receita. A tese defendida pelo autor é de que os 

conselhos dados pelos países desenvolvidos às demais nações é uma forma de “chutar a 

escada”, ou seja, alcançando o desenvolvimento, é necessário chegar ao topo e chutar a 

escada para evitar o êxito na escalada por parte dos “concorrentes”. Destarte, notamos 

que o advento da mundialização do capital não é um fenômeno recente, como aponta o 
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senso comum: sua forma atual dispõe de elementos essencialmente atuais, mas o 

objetivo de integração de economia no âmbito do comércio internacional surgiu há mais 

de cinco séculos. 

A forma como se configura o atual processo de mundialização do capital 

impacta diariamente na vida de milhares de pessoas espalhadas pelas mais diversas 

nações. A forma como a mundialização do capital fomenta necessidades nos indivíduos 

e cria cada vez mais mercados consumidores também deve ser levada em 

consideração
14

, porém, não é objeto desta análise. 

A intenção de realização de um breve panorama histórico do processo de 

mundialização do capital intenciona o estabelecimento de correlação com as temáticas 

que virão a seguir, principalmente quando se analisa o fato de que existe uma maior 

mobilidade do capital, ou seja, indústrias podem entrar e sair de países em busca de 

vantagens fiscais em um pequeno espaço de tempo. 

A produção fragmentada e dispersa em diferentes países favorece o capital, na 

medida em que este busca recrutar, nos países em desenvolvimento, mão de obra barata 

e com baixo vínculo sindical, além de recursos naturais. Nesse sentido, indagações que 

podem ser feitas são: Quais os impactos do processo de mundialização do capital sobre 

os trabalhadores? Quais as vantagens e as desvantagens para estes trabalhadores? Existe 

uma normatização que venha a garantir o mínimo de direitos sociais para estes 

trabalhadores?  

 

 

1.7.1 Mundialização do capital e comércio internacional: as cláusulas sociais  

 

Com o intuito de melhor explorar a questão da geração de trabalho por parte dos 

grandes industriais na atualidade, faz-se necessária uma reflexão sobre como é realizada 

a regulação do trabalho internacional nos países que abrigam empresas transnacionais. 

Afinal, uma das motivações dos grupos industriais para se fixar em outros territórios é, 

também, a mão de obra barata. 

                                                           
14

 Ver termo “globalização contra hegemônica”, cunhado por Santos (2002). 
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As normas trabalhistas têm sido objeto de discussão, em se tratando de comércio 

internacional, de modo a tentar minimizar a competição internacional espúria ou até 

mesmo o dumping social. De acordo com Gonçalves (2003, p. 51), “As cláusulas sociais 

tratam de princípios, leis, normas, regras, procedimentos e práticas que afetam as 

condições de trabalho e as relações de trabalho humano”. Sendo assim, são normas 

fundamentais do trabalho no âmbito do comércio internacional “liberdade de associação 

e direito de negociação coletiva, proibição de trabalho forçado, discriminação no 

emprego e trabalho infantil”. 

É certo que as condições de trabalho dos indivíduos após o processo de 

acumulação flexível é peculiar, por suas características de precarização, não sendo 

necessário empreender grande esforço intelectual para notar que, a partir do advento da 

mundialização do capital, os trabalhadores dos países em desenvolvimento são os que 

mais sofrem as consequências das ações predatórias do capital. Desse modo, muito tem 

se indagado no campo das relações internacionais sobre a necessidade de melhoria das 

normas trabalhistas, no sentido de garantir ao trabalhador, no exercício de suas 

atividades, o mínimo de dignidade. Outra ponderação a partir da regulação do comércio 

internacional se vincula ao fato de que melhores condições de trabalho favorecem o 

melhor desempenho produtivo. 

Porém, dentre estes aspectos levantados por Gonçalves (2003, p. 52), o chamado 

“efeito contaminação” fornece subsídios para pensar o comércio internacional e consiste 

no fato de que: 

 

[...] considerando a existência de mobilidade internacional do capital e de 

tecnologia, o governo de um país com melhores condições trabalhistas seria 

pressionado pelas empresas a adotar condições inferiores, semelhante as de 

países que se constituem em local alternativo para investimentos. 

 

Tal consideração remonta às discussões que têm sido levantadas nos últimos 

anos em torno das pressões das elites industriais no sentido de modificar e flexibilizar a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) no Brasil. Porém, estas têm sido objeto de 

inúmeras críticas, tendo em vista a baixa expressividade do impacto dessas mudanças 

no que tange ao incentivo à geração de empregos. 

Os custos do trabalho aparecem nos discursos das elites industriais e de alguns 

governos como a única variável de competitividade e de ajuste internacional, enquanto 
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não é necessário muito esforço para problematizar sobre o fato de que o aspecto do 

custo do trabalho está dentro de uma lógica microeconômica e que o cenário 

internacional é composto de múltiplas determinações no contexto macroeconômico. A 

variável ”trabalho”, isolada, não é representativa enquanto fator de ajuste internacional, 

mas sim de crises internacionais, mudanças no mercado financeiro, entre outras. 

Deste modo, fazendo um exercício de abstração, caso houvessem mudanças na 

CLT e estas fossem justificadas pela necessidade de ajuste internacional, pode-se dizer 

que haveriam sacrifícios unilaterais tão somente por parte dos trabalhadores. 

De acordo com Gonçalves (2003, p. 56), “a existência de diferentes normas 

trabalhistas em países-membros distorce os preços relativos, cria segmentação de 

mercado e provoca problemas econômicos, políticos e sociais em decorrência das 

pressões dos fluxos migratórios”.  

A proposição de normas trabalhistas no contexto do comércio internacional 

trata-se, portanto, de formas para proteger os cidadãos dos inúmeros riscos inerentes à 

mundialização do capital e poderá reduzir as desigualdades na distribuição de renda 

entre os países, mas o detalhe é: Tais transformações são de interesse de nações como 

Estados Unidos, Alemanha ou Japão? 

Ao mesmo passo, há de se pensar ainda que o uso da política comercial com 

vistas à melhoria das condições trabalhistas incita os seguintes problemas: Qual 

instituição faria tal papel? A Organização Mundial do Comércio (OMC) deveria 

incorporar cláusulas sociais ou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) deveria 

abranger cláusulas comerciais? 

Muitas são as limitações do ponto de vista dos objetivos de cada uma destas 

organizações. A OIT preconiza as questões trabalhistas e sociais e, portanto, teria que 

incorporar as cláusulas comerciais – o que dependeria de dois terços dos votos. Já a 

OMC, apesar de prever a necessidade de consenso, tem poucos mecanismos para 

pressionar Estados que não queiram obedecer às suas decisões, a não ser por medidas 

extremas de suspensão de concessões. 

 Notamos, portanto, a necessidade de inserção das cláusulas sociais no âmbito do 

comércio internacional, ao mesmo passo que é questionável sua adesão por parte de 

países que se encontram em situação favorável, bem como sua real possibilidade de 

efetivação. 
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Observa-se, assim, mais uma nuance da complexa teia do comércio 

internacional, ou seja, a necessidade de “proteger” os trabalhadores dos efeitos 

devastadores da mundialização do capital. Neste sentido, faz-se necessária a análise das 

mudanças no mundo do trabalho com vistas a melhor explicitar o surgimento das 

políticas públicas de incentivos fiscais em nível mundial. 

No próximo capítulo, traremos a reflexão sobre a estrutura empresarial brasileira 

e como esta contribui para o surgimento da elite industrial associada, especialmente no 

Estado de Goiás. 
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2. ESTRUTURA INDUSTRIAL E O EMPRESARIADO BRASILEIRO 

 

 Ao longo deste capítulo analisaremos aspectos inerentes a estruturação do 

empresariado nacional, principalmente, a partir da perspectiva histórica, no sentido de 

conhecermos como se constituíram as elites empresariais no Brasil. 

 Abordamos ainda, o impacto da mundialização do capital no setor industrial 

brasileiro, com foco, principalmente, nas políticas públicas de incentivos fiscais, a 

prática da “Guerra Fiscal” no Brasil e como esta contribuiu para a configuração 

industrial brasileira. 

 Analisamos assim, a relação entre a elite industrial e o Estado, a partir do resgate 

histórico, que ilustra o quanto os empresários, ao longo das últimas décadas, tem se 

dedicado também a vida política, principalmente ocupando espaços no Senado e na 

Câmara Federal. 

 Por fim, apresentamos as características básicas dos incentivos fiscais praticados 

em Goiás, desde a década de 1980, no intuito de compreendermos a forma como estes 

impactaram na consolidação do parque industrial do Estado, assim como, a importância 

da elite industrial associada, para a manutenção destas políticas em Goiás. 

 

2.1 O Estado brasileiro e o empresariado  

 

O empresariado enquanto objeto de estudo sociológico não é algo recente no 

Brasil, os autores pioneiros da temática foram Mattos (1958) e Sodré (1958), o primeiro 

buscava analisar os problemas enfrentados pela burguesia industrial na década de 1960, 

diante da transição de subdesenvolvimento para desenvolvimento. Diferente deste autor, 

Sodré apresenta a importância da burguesia brasileira para o seu desenvolvimento 

histórico, de modo que, conseguiu identificar que o Estado, na década de 1960 estava 

sob posse da burguesia.  

Mattos (1958) e Sodré (1958) chamavam atenção para o empresariado industrial 

instalado no Brasil como sendo um ator político forte e que se juntasse aos 

trabalhadores, poderiam alcançar uma revolução nacional e democrática contra o 

latifúndio. Contudo, estes autores foram fortemente criticados por seus sucessores, que 

ao estudarem o empresariado brasileiro no mesmo período, o considerava fraco, além de 
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que, não intencionava nenhuma parceria política com o proletário, e não era contrário ao 

latifúndio. 

Dentre os autores que também se debruçaram sobre esta temática estavam 

Fernando Henrique Cardoso (1972), Luciano Martins (1968) e Bresser-Pereira (1974) 

que buscavam a compreensão das principais características do empresariado industrial, 

suas origens, e seu potencial de pressão e influência na esfera política. Estes autores se 

voltam para a análise do empresariado a partir das décadas de 1960 e 1970 e fazem suas 

reflexões a partir de grandes industriais brasileiros e suas relações com o Estado, sendo 

que, Bresser-Pereira chega até mesmo a realizar o levantamento sobre a trajetória 

familiar e social dos grandes industriais brasileiros, os comparando com os agricultores. 

Ao analisar o perfil dos dirigentes de grandes empresas em São Paulo, Fernando 

Henrique Cardoso mostrou a importância do empresariado para o desenvolvimento 

econômico do país. Sua intenção era identificar a participação dos industriais para o 

desenvolvimento econômico, destacando que, o grupo que ele denominou como “elite 

dirigente da economia” transformou-se nas “elites políticas”. Já Martins analisou o 

perfil dos dirigentes dos cinquenta maiores grupos empresariais do eixo Rio de Janeiro 

– São Paulo no que tange também a ocupação de seus pais e avós. 

Bresser-Pereira voltou seu olhar não só para compreensão do papel dos 

empresários na industrialização e no desenvolvimento econômico e político brasileiro, 

mas, principalmente, suas origens sociais, cargos ocupados e as redes pessoais, além das 

profissões de pais e avós, a fim de traçar um perfil detalhado destas elites. A biografia 

destes empresários muito revela não só sobre a constituição desta elite, mas 

principalmente, sua reprodução. Ele também destaca o papel dos empresários industriais 

brasileiros para o processo de industrialização e desenvolvimento econômico e político 

do país.  

Para Bresser-Pereira, os industriais brasileiros eram a continuação da oligarquia 

agrário-comercial, o que explicava a existência de conflito entre estes grupos, apesar de 

tratarem-se de elites distintas. Notamos então, que tanto Bresser-Pereira quanto Cardoso 

se interessaram pelo levantamento de informações sobre a trajetória social e familiar do 

empresariado. 

Outra vertente de autores no Brasil se dedicou ao estudo da representação 

política do empresariado, foram, Eli Diniz (1996), Boschi (2000), Leopoldi (1984) e 
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Costa (2003). Eli Diniz e Boschi destacaram a importância da elite industrial brasileira, 

durante o processo de industrialização, favorecendo a representação de seus interesses. 

Também contribuem com as reflexões sobre elites empresariais no Brasil, os estudos 

contemporâneos de Codato (1997) e Perissinoto (2009), além de Costa (2003).  

Eli Diniz, ao estudar as elites empresariais no Brasil, oferece-nos subsídios para 

pensarmos a relação entre o empresariado industrial e o Estado. Ao longo da trajetória 

histórica do país, o setor industrial passou por inúmeras transformações, principalmente 

no que diz respeito à intermediação dos seus interesses junto ao Estado. Já o enfoque 

dado por Boschi está nos dirigentes das grandes indústrias, e nos representantes de 

associações industriais e o papel dos mesmos na defesa de seus interesses junto aos 

decisores políticos. Este autor se preocupa com a participação da burguesia diante do 

Estado e a construção do Estado-Nação, principalmente, no que tange os valores e 

posições da elite industrial. 

Tanto Diniz como Boschi se voltam para o empresariado enquanto ator político 

e as relações corporativas entre burguesia e Estado, através do que Diniz denomina de 

“burguesia industrial”, além da importância dos pronunciamentos da liderança 

empresarial no que tange a política econômica. 

Schneider (1997), Weyland (1998), Kingstone (2001) e Doctor (2002) se 

atentam para a dificuldade encontrada pelo empresariado em constituir ações coletivas 

unificantes, sendo que muitas vezes os mesmos se organizam em torno de um setor 

econômico, a exemplo da indústria e da agricultura, dificultando a ação coletiva.  

 Ao analisarmos a elite industrial e voltarmos nosso olhar para o cenário 

brasileiro, ao realizarmos este apanhado teórico sobre a temática, notamos a 

preocupação exacerbada na relação entre empresariado e economia, contudo, as 

instituições políticas e o impacto exercido pela elite dispõem de pouca atenção dos 

estudos sociológicos. Contudo, trata-se de uma temática extremamente importante e que 

merece ser estudada. 

No intuito de melhor compreender a atual estrutura industrial brasileira, foi 

realizado um breve resgate histórico, no sentido de identificar os pilares que deram 

sustentação à sua consolidação, perpassando desde o início da industrialização no Brasil 

até o fenômeno da “Guerra Fiscal”. 
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Apresentaremos as principais mudanças na política econômica brasileira a partir 

de 1930, bem como, a relação de determinados períodos com o fortalecimento gradual 

do empresariado como ator político, além de fazer referência a momentos históricos 

relevantes para a consolidação da estrutura industrial goiana, tal como a implantação de 

diferentes políticas públicas não só por parte do Governo Federal, mas também 

estadual. 

Ao contextualizarmos a economia agroexportadora até a década de 1930, 

notamos que esta ocupa papel de destaque na configuração do Estado brasileiro, sendo 

as bases da economia calcadas na produção de café, açúcar, borracha, algodão e outros 

produtos que compuseram os ciclos da economia brasileira. Destinados ao mercado 

internacional
15

, esses produtos renderam altas taxas de rentabilidade aos seus 

produtores, gerando, assim, concentração de renda e favorecendo o surgimento do que 

Diniz (1996) denomina de “Elites Empresariais”, especialmente em São Paulo. 

A crise do setor cafeeiro, a partir da queda da Bolsa de Nova York em 1930, 

favoreceu o deslocamento do centro dinâmico do país, sendo necessária a exploração de 

atividades econômicas em outras regiões que não a Sudeste. Nesse momento histórico, 

de acordo com Estevam (2004), Goiás era o segundo maior vazio nacional, depois da 

Amazônia, fazendo com que, no Governo Vargas, fosse lançada a “Marcha para o 

Oeste”, com o intuito de interiorizar a economia a partir da integração ao mercado 

nacional. Vale ressaltar que, nesse mesmo período, a construção de Goiânia também foi 

um marco na transformação das estruturas socioeconômicas de Goiás. 

No período compreendido entre 1930 e 1945, o Brasil vivenciou o fomento à 

industrialização, por meio do Processo de Substituição de Importações (PSI). De acordo 

com Gremaud (2006), a industrialização durante o PSI foi pensada em etapas, ou seja, 

inicialmente o incentivo foi dado às indústrias de bens de consumo não duráveis 

(têxteis, alimentos, bebidas etc.), bens de consumo duráveis (automóveis, 

eletrodomésticos etc.), bens intermediários (aço, ferro, cimento, petróleo etc.) e, 

finalmente, bens de capital (máquinas, equipamentos etc.). 

Até a década de 1930, os grupos econômicos dominantes estavam vinculados ao 

setor agroexportador, sendo possível, por meio do PSI, a consolidação do espaço 

econômico do empresariado industrial. 

                                                           
15

 Ver “Modelo de Desenvolvimento Voltado para Fora” (TAVARES, 1975).  
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Não demorou muito para que os empresários recorressem à formação de 

associações para deliberar sobre uma agenda própria e passassem a pressionar o Estado 

para ocupar espaços dentro do aparelho estatal. Dessa forma, como considera Diniz 

(1996), observamos, no primeiro governo Vargas, o empresariado articulando seus 

interesses diretamente no interior de agências governamentais. 

A partir deste contexto histórico, identificamos há quanto tempo a elite industrial 

trata dos assuntos de seu interesse diretamente com o Estado. Ainda no primeiro 

governo Vargas, temos uma avalanche de conselhos técnicos e comissões consultivas, 

em que lideranças empresariais não só estavam presentes, mas eram extremamente 

atuantes, como no Conselho Técnico de Economia e Finanças, no Conselho Federal de 

Comércio Exterior, na Comissão de Planejamento Econômico, no Conselho de Política 

Industrial e Comercial e na Comissão de Política Aduaneira. 

Conforme considera Diniz (1996), esses órgãos abriram um espaço para 

representação de interesses privados no que diz respeito, principalmente, à área de 

política econômica. As elites industriais enquanto atores políticos inauguraram uma 

forma de negociação que previa sua participação junto a diversos segmentos do 

aparelho do Estado, e tal situação só se acentuou ao longo da história. 

O PSI buscava a autonomia e o desenvolvimento da industrialização, com o 

intuito de superar restrições externas, uma vez que haveria a tendência à diminuição das 

importações. Contudo, dentre as principais dificuldades de implantação do PSI estava a 

concentração de renda na região Sudeste, especialmente em São Paulo, além das 

deficiências relacionadas às fontes de financiamento. 

Enquanto isso, na década de 1940, mesmo com a “Marcha para o Oeste”, Goiás 

ainda necessitava de estratégias de ocupação por parte do Governo Federal. Nesse 

sentido, foi implantada a Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG). De acordo com 

Estevam (2004), os maiores beneficiados pela CANG foram os grandes cerealistas de 

Anápolis, porém, o escoamento da produção era dificultado, uma vez que o transporte 

ferroviário era privilégio de Anápolis e só chegou a Goiânia em 1950. Nesse mesmo 

ano, o Governo Federal abriu uma rodovia com o intuito de interligar o norte goiano 

(futura Belém-Brasília), contudo, a CANG entrou em decadência, em virtude da falta de 

crédito aos pequenos produtores e das grandes distâncias dos centros urbanos. 
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O governo de Juscelino Kubitschek (JK), por meio do Plano de Metas, buscava 

ir além do PSI e sistematizar investimentos em infraestrutura, em especial nos setores 

de transportes e energia elétrica, bem como no estímulo à produção de bens 

intermediários. 

Um grande marco do Governo JK foi a construção de Brasília e sua constituição 

como a nova capital do país em 1960, objetivando, assim, a reorganização 

socioeconômica do Planalto Central brasileiro. 

Em se tratando do Plano de Metas e seus reflexos em Goiás, Estevam afirma 

que: 

 

Embora o Plano de Metas não tenha contemplado a agricultura de forma 

efetiva na sua programação, a expansão rodoviária permitiu e acelerou a 

efetiva integração de Goiás à dinâmica do mercado interno brasileiro, assim 

como possibilitou a montagem de um sistema comercial vigoroso no eixo 

Anápolis-Goiânia. (ESTEVAM, 2004, p. 142) 

 

Ainda analisando o contexto goiano, tivemos no período compreendido entre 

1961 e 1965 a implantação do Plano de Desenvolvimento Econômico de Goiás, que 

visava a integração de áreas menos desenvolvidas do Estado, o aumento da produção 

agropecuária e o desenvolvimento de outras atividades econômicas. 

No ano de 1963, o Brasil vivenciou a substituição do Plano de Metas pelo Plano 

Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, objetivando o crescimento do PIB. 

Em 1964, o país vivenciou o golpe militar e, no Governo Castello Branco, houve a 

implantação do Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), que objetivava não só 

o desenvolvimento econômico do país, mas a amenização dos desequilíbrios regionais, 

principalmente através da dinamização da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) e da criação da Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM), da Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de 

Manaus (SUFRAMA), da Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul 

(SUDESUL) e, finalmente, da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste 

(SUDECO). 
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A criação dessas Superintendências evidencia a preocupação do Governo 

Federal em promover o desenvolvimento econômico nas mais diversas regiões do país. 

Contudo, muitas delas não conseguiram atender a este objetivo e acabaram extintas
16

.  

Durante o período da ditadura militar houveram significativos avanços no 

processo de industrialização, porém, por se tratar de um sistema político autoritário, a 

classe trabalhadora acabou excluída das negociações com o Estado e o segmento 

industrial. Em outras palavras, o Estado estreitou seus vínculos com os atores centrais 

da ordem industrial em formação (DINIZ, 1996). 

A relação entre o empresariado e o Estado, nesse momento histórico, contribui 

para refletirmos sobre a compreensão das contradições dessa relação: 

 

Para o empresariado brasileiro, esse estilo de incorporação via estruturas 

estatais teve ganhos e custos. Do ponto de vista dos ganhos, o empresariado 

obteve acesso a arenas estratégicas, principalmente para a defesa de certos 

interesses setoriais, ligados à proteção tarifária, às políticas de incentivos e 

subsídios, de fomento à industrialização, dentre outras. Por outro lado, esse 

arranjo acarretou alguns custos, sobretudo a perda da oportunidade de 

consolidar um sistema autônomo de representação de interesses, na medida 

em que a tutela do Estado foi desde logo consagrada nesse modelo. (DINIZ, 

1996, p. 60). 

 

Notamos nas palavras de Diniz a relação de dependência que se estabeleceu 

entre o empresariado brasileiro e o Estado, já que, se por um lado o primeiro foi 

beneficiado com a defesa de certos interesses, por outro, não conseguiu se estabelecer 

como um sistema autônomo, uma vez que se rendia às demandas do Estado. 

Em 1968, no Governo Costa e Silva, foi criado o Programa Estratégico de 

Desenvolvimento (PED), que visava a correção dos problemas dos governos anteriores 

e a geração de crescimento econômico. O contexto econômico nesse período remetia ao 

esgotamento de oportunidades de substituição de importações, sendo necessária a 

renovação dos setores dinâmicos da economia, a consolidação da infraestrutura e o 

incentivo às políticas de distribuição de renda. 

No período compreendido entre 1968 e 1973, o país vivenciou o “Milagre 

Econômico”, uma vez que o PIB esteve acima de 10% a.a., em virtude dos 

investimentos públicos em infraestrutura, aumento de investimentos em estatais, 
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 Após 21 anos de sua extinção, a SUDECO foi recriada no ano de 2011, mantendo os objetivos 

vinculados ao desenvolvimento do Centro-Oeste. 
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expansão do crédito ao consumidor e expansão do crédito do Sistema Financeiro de 

Habitação (GREMAUD, 2003). 

No ano de 1970, o rompimento dos Estados Unidos com o “Acordo de Bretton 

Woods” acarretou em flutuações nas taxas de juros e câmbio, além da crise do petróleo, 

fazendo com que fosse necessário, em 1971, o lançamento do I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), que objetivava que o país se tornasse desenvolvido: 

duplicação da renda per capita, expansão do PIB, realização de investimento em áreas 

como siderurgia, transportes, construção naval, energia elétrica, mineração, entre outros. 

Goiás foi beneficiado durante o I PND com o Programa de Redistribuição de 

Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (Proterra) e pelo 

PRODOESTE, com o intuito de favorecer não só os grandes, mas os pequenos 

produtores rurais. 

No ano de 1974, houve a implementação do primeiro programa de incentivo 

fiscal de Goiás, o Fundo de Expansão da Indústria e Comércio do Estado de Goiás 

(FEINCOM), que objetivava o incentivo à instalação de indústrias no Estado e previa 

não só descontos sobre o ICMS como a isenção sobre o consumo de água, energia e 

telefone por um período de até 5 anos. 

Em paralelo à instituição do FEINCOM foram regulamentados os Distritos 

Agroindustriais, pela lei n. 776, que preconizava a disponibilização de infraestrutura, 

cessão de terrenos, serviços de água, esgoto e telecomunicações, além de pavimentação 

e integração intermodal de transportes. 

Em 1974, foi lançado o II PND, que indicava a preservação do modelo de 

desenvolvimento com vistas a ampliar a base do sistema industrial e inserir a economia 

no sistema de Divisão Internacional do Trabalho. 

A década de 1980 foi marcada por sucessivos Planos Econômicos que buscaram 

a diminuição das taxas de inflação que assolavam o país. No início de 1986, houve o 

lançamento do Plano Cruzado, que teve como principais ações o abono salarial de 8% 

para o salário mínimo; introdução do gatilho salarial; congelamento de preços na data 

do plano (com exceção da energia elétrica) e fixação da taxa de câmbio. Diante do 

fracasso deste plano, em novembro desse mesmo ano, após as eleições, lançou-se o 

Plano Cruzado II, cujo objetivo era controlar o déficit público pelo aumento da receita, 

através do aumento de tarifas e impostos (GREMAUD, 2003). 
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Em junho de 1987, lançou-se o Plano Bresser, com o objetivo de evitar a 

hiperinflação, sendo suas principais ações o congelamento de salários e preços por três 

meses, a desvalorização cambial de 9,5% e o não congelamento da taxa de câmbio. A 

partir do Plano Bresser, houve queda na produção industrial, o que fez com que o 

mesmo tivesse que ser substituído (GREMAUD, 2003). 

A nova Constituição Federal, promulgada 1988, foi um marco também no 

sentido econômico, uma vez que provocou alterações nas relações entre os poderes dos 

legisladores da União e dos Estados, já que deu aos Estados autonomia em relação à 

tributação e à arrecadação do ICMS. 

Nesse sentido, a partir de 1988, os Estados passaram a buscar estratégias de 

desenvolvimento econômico, a partir da atração de indústrias aos seus territórios por 

meio das políticas de incentivos fiscais, não demorando muito tempo para se estabelecer 

um cenário de “Guerra Fiscal”, ou seja, os Estados passaram a competir entre si pela 

atração e retenção de indústrias para seus respectivos territórios. Uma vez que, grande 

parte das Superintendências de Desenvolvimento das regiões haviam sido extintas, ou 

seja, não havia mais, naquele momento, a preocupação com o desenvolvimento 

econômico nacional, fazendo com que cada Estado buscasse suas próprias alternativas 

para se desenvolverem economicamente. 

As alterações na constituição de 1988, trouxeram mudanças no que tange a 

organização do empresariado, sendo de suma importância a distinção entre sindicatos 

federações e confederações. O sindicato patronal é aquele que dispõe de poder legítimo 

para representar os interesses de empresas de atividade econômica idêntica. As 

federações abrigam os sindicatos de empresas que atuam no mesmo setor. Já as 

confederações reúnem as federações empresariais. Lembrando que a filiação a 

sindicatos patronais é voluntária. Como forma de manutenção destas instituições estas 

são garantidas pelo imposto sindical. Deste modo, tal configuração acaba por dificultar 

a ação coletiva em torno de demandas unificantes entre diferentes setores da economia. 

Neste sentido, destacamos os trabalhos de Oliveira e Mancuso, que apontam para a 

incapacidade de ação coletiva do empresariado brasileiro em virtude, principalmente, do 

corporativismo. 

 A década de 1990 foi peculiar para a economia brasileira, e, em especial para 

seu empresariado. Era o início da avalanche neoliberal que fomentou a instalação de 

inúmeras empresas estrangeiras no país. Além do que, ganhou destaque a necessidade 
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de redução do Custo Brasil
17

 passando a ser este um lema do empresariado nacional, ao 

ponto de ser constituída a Coalisão Empresarial Brasileira (CEB), cujo objetivo era 

acompanhar processos de integração comercial envolvendo o Brasil, e influenciar nas 

estratégias de integração interacional. Lembrando que a Confederação Nacional das 

Indústrias (CNI) contribui também para a constituição da CEB, dispondo de grande 

relevância no que diz respeito a organização e mobilização do empresariado nacional 

frente ao Custo Brasil. 

 

2.2  O impacto da mundialização do capital no setor industrial brasileiro nas 

últimas décadas 

 

Assim como mencionamos no primeiro capítulo, a criação das mais diversas 

políticas públicas de incentivos fiscais e a competição entre os países ficou conhecida 

como “guerra fiscal”, fenômeno que se tornou mais visível em países em processo de 

desenvolvimento e sem uma política a nível nacional para este fim. 

Para Ramalho (2008), a chamada “guerra fiscal” e o fato de as indústrias 

deixarem grandes distritos industrias tradicionais e se deslocarem para outras regiões, 

leva consigo uma carga significativa de expectativa de desenvolvimento econômico. 

Levando em consideração o fato de como os Estados lidam com a guerra fiscal é 

possível observar, conforme considera Ramalho (2008, p. 232) que, “as localidades 

reinventam-se a partir das exigências colocadas pelas novas atividades econômicas, 

pelas crises oriundas do processo de reestruturação[...]” (RAMALHO, 2008, p. 232). 

Porém, ao voltar o olhar para o caso brasileiro, Arbix (2002) chama atenção para o fato 

de que, as atividades desenvolvidas por grandes empresas transnacionais no país não 

são capazes de gerar empregos significativos na indústria. 

De acordo com Arbix (2002) a melhoria da infraestrutura de diversas regiões do 

país fez com que somado à necessidade de se aproximar de novos mercados, estes 

fossem considerados como estímulos para investimentos. Ou seja, diante da 
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 Trata-se de um conjunto de fatores que influenciam negativamente na competitividade das empresas 

nacionais frente aos internacionais. O Custo Brasil foi objeto de análise de Mancuso. Ver Mancuso 

(2004). 
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reestruturação produtiva, os Estados são obrigados a se reinventar para atrair empresas 

para o seu território. 

A condição de corte dos recursos destinados ao provimento de políticas públicas 

industriais no Brasil, associado a flexibilização do mercado de trabalho e a desregulação 

destas mesmas políticas, fez com que houvesse a fragilização do mercado de trabalho 

brasileiro. 

Associado a este contexto brasileiro os programas de incentivos fiscais acabaram 

se tornando políticas ativas
18

 de geração de empregos, sendo visível em território 

nacional, a crescente a disputa dos Estados, incentivando as empresas se instalarem em 

seus territórios, na incessante busca pela geração de empregos e desenvolvimento 

econômico local. 

As práticas de “guerra fiscal” se tornaram comuns em países em processo de 

desenvolvimento e sem uma política a nível nacional para este fim e no Brasil não foi 

diferente. De acordo com Bacelar (2003, p.4): “[...] um grande conglomerado 

multinacional, atualmente, pode ter centenas de fábricas espalhadas em centenas de 

países, pode controlar tudo em tempo real, porque a revolução das telecomunicações 

assim o permite. ” 

Este processo de reestruturação produtiva, assim como mencionado no capítulo 

anterior, trata-se de uma tendência mundial e que se faz presente cada dia mais na vida 

da população. Inúmeras são as empresas que se instalam nos diversos Estados 

brasileiros buscando mão de obra barata e grandes incentivos por parte dos governos. 

Contudo, a forma com que o Estado reage as pressões da elite industrial será analisada 

com mais cuidado nos capítulos posteriores. 

Conforme considera Polanyi (2000) estamos diante de um processo de 

canibalização dos Estados e municípios. O resultado desta disputa pode até mesmo ser 

considerada como de soma-zero
19

, uma vez que estudos recentes constatam o aumento 

do bem-estar-local alcançado às custas do bem-estar de outras regiões. 

Como afirma Arbix (2002), a guerra fiscal não se restringe apenas a arrecadação 

de impostos como o ICMS, mas também envolve taxas de financiamento para a elite 

industrial, além da criação, através do setor público, de malhas de comunicação, 
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 Conforme considera Pochman (1998), as políticas ativas são voltadas para a ampliação do nível 

ocupacional. Trata-se do conjunto de medidas com o intuito de elevar a quantidade de postos de trabalho.  
19

 Para algumas pessoas ganharem outras têm necessariamente de perder. 
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terminais rodoviários, ferroviários e portuários. Este não se trata de um tema carregado 

de simplismo, muito pelo contrário, existe uma sofisticada teia que vai desde a 

utilização de diferentes instrumentos de pressão por parte das elites industriais até a 

existência de cidades fantasmas
20

 a partir do momento que certas indústrias deixam o 

território onde estavam e migram para outras localidades. 

De acordo com Arbix (2002, p.110) “As regras do jogo, as armas e o território 

da guerra fiscal favorecem, em primeira instância, as grandes montadoras que, de fato, 

comandam as negociações. O setor público, fragilizado e despreparado, teve seu espaço 

reduzido, ao mesmo tempo em que o espaço privado foi sendo gradativamente 

ampliado”. 

Há de se considerar ainda, que, no caso da indústria automobilística brasileira, 

novos investimentos tiveram início na década de 1990 com vários Estados disputando o 

“grande privilégio” de ter em seu território uma indústria transnacional instalada. 

Porém, conforme afirma Arbix (2002, p.13, grifo nosso) “[...] Na maior parte dos casos, 

os custos envolvidos são excessivamente altos, sendo que a contraparte das empresas, 

além de indefinida e incerta, é geralmente SUPERDIMENSIONADA pelos órgãos 

governamentais envolvidos. ” 

Alguns Estados brasileiros chegam a oferecer: doação de terrenos para 

instalação da planta industrial; fornecimento da infraestrutura necessária; isenção de 

impostos estaduais e até mesmo municipais por períodos que variam entre 10 e 20 anos; 

concessão de empréstimos a taxas inferiores à de mercado entre outras (ARBIX, 2002). 

Não é preciso muito esforço para constatar que esta competição entre Estados 

para atração de indústrias indica perdas para o conjunto do país. Além de que, de acordo 

com Campolina Diniz (1993) há uma tendência de as grandes indústrias se instalarem 

no “polígono mais industrializado e rico do país”. 

Ao realizar um recorte e focar no Estado de Goiás, é possível ter uma ideia do 

quanto o processo de mundialização do capital, atrelado a mudanças no mundo do 

trabalho, impactam em realidades locais. Além disso, cabe ainda salientar o quanto o 

poder da elite industrial influencia não só na economia goiana, como tem seus efeitos 
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 Ver a consideração de Arbix (2002) sobre a possibilidade de surgimento de “cidades fantasmas” 

quando uma empresa deixa um território com vistas a se instalar em locais mais atrativos do ponto de 

vista econômico. 
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perversos impregnados no cotidiano da população local, através principalmente, do 

problema do desemprego. 

 

2.3 A Guerra Fiscal no Brasil 

 

A constituição de 1988 deixou a cargo dos Estados, um dos principais impostos 

pagos pela indústria: o ICMS. Deste modo, Estados passaram a competir entre si, das 

mais diversas formas, para atrair grandes empreendimentos industriais para seus 

territórios lançando mão de diferentes incentivos, gerando o chamado “canibalismo 

fiscal”
21

. Deixamos claro que ao longo desta tese iremos nos voltar para as políticas 

públicas de incentivos fiscais, bem como, o impacto da guerra fiscal, a partir, 

principalmente, da relação entre a elite industrial associada e a dimensão do trabalho. 

A Constituição deixou claro os impostos que ficariam sob a responsabilidade da 

União, Estado e municípios, a exemplo do Imposto de Renda (IR) que ficava a cargo do 

Governo Federal, o ICMS passou a ser administrado pelo Estado, e impostos como 

Imposto sobre Predial e Territorial Urbano (IPTU) ficou sob responsabilidade do 

município
22

. 

Em consonância com a mudança na Constituição brasileira, notamos, a partir da 

década de 1980, os impactos do processo de reestruturação produtiva e mundialização 

do capital. O Brasil, a partir desta década, teve início a intensa “guerra” entre os Estados 

pela instalação de plantas industriais do setor automobilístico em seu território. Ao 

realizarmos um breve resgate histórico identificaremos neste momento o início da 

“Guerra Fiscal” no Brasil e que não tinha apenas o ICMS como instrumento de 

barganha, mas também contemplava a oferta de infraestrutura (vias de acesso, portos, 

rodovias e ferrovias) serviços de energia elétrica, água e telefone, além de taxas de juros 

atrativas e financiamento de capital de giro. 
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 Termo utilizado por Polanyi (2000). 
22

 Contudo, um fato que chama atenção em relação a legislação diz respeito a lei complementar n. 24 de 7 

de janeiro de 1975, que tem sua existência ignorada, uma vez que, o fenômeno da guerra fiscal ocorre a 

revelia da mesma. Esta lei complementar impõe a condição de que a aprovação da concessão de um 

benefício dependa da decisão unânime dos demais Estados e prevê penalidades caso não haja o 

cumprimento de seus dispositivos. Caso a lei complementar fosse cumprida não teríamos a guerra fiscal, 

ou seja, uma vez que uma indústria não se instalasse em um determinado Estado, não poderia fazê-lo em 

outro, deste modo, teríamos evitados contenciosos envolvendo diferentes Estados brasileiros, como 

veremos ao longo deste trabalho. 
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A guerra fiscal trata-se de uma disputa, entre Estados brasileiros pela atração de 

novas plantas industriais para seus territórios. Os impostos que estão em jogo nesta 

guerra são o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto 

Sobre Serviços (ISS), contudo, ao longo deste trabalho, serão discutidos aspectos 

concernentes só ao primeiro imposto, que está sob tutela do Estado, servindo de 

instrumento de barganha no que tange a atração de indústrias para estes territórios. 

Além de que, devemos levar em consideração a renúncia fiscal, ou seja, os montantes 

dos quais os Estados abrem mão ao incentivar a instalação de grandes plantas 

industriais. 

A “Guerra Fiscal” sobre o ICMS no Brasil tem sido responsável não só por 

distorcer a economia, assim como tem causado instabilidade jurídica, o que de certo 

modo prejudica os investimentos no país. No caso das políticas de incentivos fiscais, os 

programas, em sua maioria, optam por ofertar benefícios superiores a dez anos, contudo 

a possibilidade de reforma tributária faz com que o ambiente para novos investimentos 

seja considerado instável.  

Ao partirmos do pressuposto que integramos um país que prevê a cooperação 

entre os governos estaduais, notamos o quanto a guerra fiscal acaba por beneficiar um 

ente federado em detrimento dos demais. Ou seja, no geral a situação de guerra fiscal 

não tem como perdedor apenas os Estados que deixam de receber novas plantas 

industriais em seus territórios, mas quem mais perde é o país, ainda mais com o 

aprofundamento da disputa que faz com que cada vez maiores reduções de impostos, 

contribuindo para o aprofundamento da renúncia de receitas como um todo. 

Considerando ainda que a renúncia fiscal deveria estar prevista na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), porém, a maioria dos Estados não apresenta esta 

informação
23

. 

Vale lembrar que mesmo sendo este tema amplamente discutido entre 

empresários e entre gestores públicos, é a população local que sofre diretamente o 

impacto dessa guerra fiscal, já que a mesma influencia diretamente na alocação de 

recursos, fazendo com que a sociedade sofra diretamente com seus custos.  

Tal situação pode ser melhor compreendida quando utilizamos um exemplo. 

Suponhamos que uma grande indústria tenha interesse em se instalar em Goiás, e, 
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 De acordo com pesquisas realizadas no orçamento do Estado de Goiás nenhuma menção foi feita em 

relação à renúncia fiscal. 
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depois de inúmeras negociações esta tenha sido beneficiada pelo Novo PRODUZIR, 

neste cenário, a empresa instalada deverá cumprir com suas obrigações tributárias, tanto 

com o Estado, município e União. O principal tributo estadual e objeto da guerra fiscal 

trata-se do ICMS. Atualmente o Novo PRODUZIR prevê desconto de 73% do saldo 

devedor e recolhimento aos cofres públicos de 27% restantes. Deste modo, se esta 

indústria tivesse que pagar mensalmente o valor de R$ 1.000.000,00, quando recolhido 

estes valores seriam convertidos nas mais diversas políticas públicas (a exemplo de 

creches, praças, escolas, hospitais entre outros bens públicos), porém o advento do 

incentivo fiscal faz com que o Estado arrecade apenas R$ 270.000,00. Ou seja, uma vez 

que o recolhimento deste imposto é menor, a conversão dos mesmos em políticas 

públicas também fica comprometida. Novamente deixamos claro que sabemos do 

quanto o Estado depende o capital, contudo, nossa crítica se concentra no volume 

exacerbado de renúncia fiscal de que o Estado abre mão. Na verdade, defendemos 

ainda, a existência de patamares máximos de renúncia, a fim de que a arrecadação não 

ficasse comprometida, e assim, a oferta de serviços e bens público. 

Lembrando que na maioria dos casos, o Estado ainda dispõe de gastos com 

infraestrutura para conseguir viabilizar a instalação destas indústrias, ou seja, há todo 

um dispêndio público para a implementação destas políticas públicas. Varsano (2009, 

p.09) ilustra bem a necessidade de renúncia de receita quando afirma: 

[...] Só faz sentido utilizar recursos públicos para estimular empreendimentos 

que venham a gerar uma adição – que não existiria na ausência de incentivo – 

à renda futura dos residentes, a qual seja maior que o valor por eles atribuído 

ao bem cuja provisão pública se reduziu ou deixou de existir. 

 

Contudo, apesar da afirmação de Varsano (2009) os gestores públicos não 

realizam tais análises, na verdade, muitas das vezes, nem procedem a avaliação destas 

políticas públicas. 

O que temos presenciado nas últimas décadas trata-se da guerra entre Estados 

para atração de plantas industriais para seus territórios, sendo possível identificar 

indústrias que deixam seu país de origem em busca de condições favoráveis vinculadas 

a mão de obra barata e virgindade sindical, que associadas a busca destas condições 

também impõem como condicionantes para instalação a redução de diversos impostos, 

sendo o ICMS o principal deles.  
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Outro exemplo que podemos utilizar trata-se de indústrias já instaladas em 

Estados brasileiros e que decidem realocar suas unidades, saindo de um Estado e 

procurando vantagens fiscais nos vizinhos. Se considerarmos os custos dos Estados para 

instalação da planta industrial no Estado e após um período a mesma decide se transferir 

para outros ainda dentro do mesmo país, identificamos o desperdício de recursos 

públicos, não só pela renúncia fiscal, mas também, a ineficiência alocativa. 

Recursos que poderiam ser utilizados para aumentar o bem estar da população 

local são dados em troca de “nada”
24

 para indústrias cujo capital na maioria das vezes é 

transnacional. A renúncia de receita implica que o Estado pode abrir mão de recursos 

para provimento de serviços como educação, saúde e infraestrutura.  

Quando uma indústria anuncia a intenção de se instalar no país, há todo um 

“cortejo”, de modo que os Estados se apresentam como os “melhores pretendentes” para 

um matrimônio que certamente enfrentará problemas como infidelidade e cujo 

casamento certamente não tende a durar por muito tempo. 

O fato para o qual poucos se atentam é que muitas das vezes, por fatores como 

mão de obra barata, virgindade sindical e localização, as indústrias já sabem o Estado 

em que desejam se instalar e só utilizam do “cortejo” para receber benefícios adicionais, 

pressionando por vantagens fiscais na busca de incentivos a outros Estados. 

A sangria de recursos públicos aumenta, na medida em que Estados com menor 

potencial financeiro são incapazes de oferecer a infraestrutura de que necessitam 

grandes plantas industriais transnacionais. Demonstrando que a “Guerra Fiscal” não 

reduz as desigualdades econômicas entre Estados e nem ao menos promovem o 

desenvolvimento da Nação, na verdade fazem o oposto, acentuam as disparidades 

regionais, sangram os Estados e prejudicam o país como um todo. 

O argumento do desenvolvimento regional durante certo tempo foi utilizado para 

justificar a existência e manutenção da “Guerra Fiscal” na medida em que vendia a ideia 

da “desconcentração industrial” provocada por este fenômeno. Contudo, como 

apresentaremos ao longo desta tese, as grandes plantas industriais acabam se instalando 

em municípios que já dispõem de infraestrutura para recebê-las, seja nas capitais dos 
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 Quando utilizo a expressão “nada” diz respeito a benefícios para a população local, enquanto é sabido 

que muitas das vezes os financiadores de campanha para Governo dos Estados dispõem de valores 

significativos de doações realizadas “coincidentemente” por indústrias beneficiadas por políticas públicas 

de incentivos fiscais. 
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Estados ou em sua região metropolitana, ilustrando que a “desconcentração industrial” 

na verdade tratou-se da distribuição das plantas industriais para municípios que dispõem 

de potencialidades. 

Quando nos perguntamos então quem ganha com esta “Guerra Fiscal” 

identificamos os governantes dos Estados como homens públicos que se voltam para 

sua carreira política e que vê na instalação de novas plantas industriais motivos de 

orgulho para seus mandatos, uma vez que afirmam reiteradamente a geração de grandes 

quantitativos de empregos para a população local, enquanto sabemos, conforme 

mencionamos no primeiro capítulo, que o processo de reestruturação produtiva faz com 

que a indústria deixe de ser o lócus de empregos e passa a dispor cada vez mais de 

mecanização e automação do processo produtivo. Notamos a “Guerra Fiscal” como uma 

forma de renúncia de receita e que não dispõe de efeito estimulador (VARSANO, 

2009)
25

. 

Quando se analisa a instalação de uma indústria em uma determinada localidade, 

também impactam diretamente nas lideranças locais, que tem seu prestígio aumentado, 

quando consegue atrair uma grande planta industrial. Outra peculiaridade é que nem 

sempre o empresariado irá optar por benefícios mais duradouros que independente das 

mudanças no cenário político estadual teriam os descontos sobre ICMS garantidos. O 

que pouco se discute é que boa parte dos incentivos fiscais são concedidos as indústrias 

que se instalariam naquela localidade, mesmo sem nenhum tipo de vantagem fiscal. Em 

virtude principalmente, da proximidade em relação a matéria prima e o fato do Estado 

dispor de mão-de-obra barata ou que apresente virgindade sindical, ou seja, um 

greenfield. Além de que, as generalizações dos incentivos fiscais levam a redução do 

seu poder de estímulo. 

Não há como tratar da guerra fiscal no Brasil sem mencionar o caso das 

montadoras de veículos. As primeiras indústrias automobilísticas a se instalar no Brasil 

foram a Ford, GM, Mercedes, Scania e VW no ano de 1957 em São Paulo, 

posteriormente, no ano de 1959 foi instalada a fábrica da Toyota também em São Paulo 
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 Conforme iremos abordar ao longo desta tese, a legislação do PRODUZIR dispunha da exigência de 

inúmeras contrapartidas vinculadas ao mundo do trabalho, uma vez que seus percentuais de desconto 

sobre o ICMS devido se vinculava por exemplo a criação de creches para os filhos dos funcionários, ou 

contratação de pessoas idosas, que em certa medida tinha um efeito multiplicador. Porém, na medida e 

que passou a vigorar o NOVO PRODUZIR, sua legislação prevê a concessão de incentivos fiscais 

(renúncia fiscal) sem efeitos estimuladores relevantes. 
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e em 1976 a Fiat se instalou no Estado de Minas Gerais e em 1979 a Volvo se instalou 

no Paraná. 

Na década de 1990 diversas montadoras se instalaram nos mais diversos Estados 

do país, deixando o Estado de São Paulo, que era o tradicional centro industrial 

brasileiro. A VW se instalou no ano de 1996 no Rio de Janeiro e a Ford em 2002 

montou sua fábrica na Bahia e até mesmo Goiás, não tendo nenhuma tradição com 

indústrias automobilísticas, recebeu a fábrica da Mitsubishi no município de Catalão-

GO. 

Rodríguez-Pose e Arbix (2001) tratam dos resultados locais e globais da 

competição territorial considerando que esta pode ser positiva, quando consegue 

promover o crescimento e o bem estar econômico não só a nível local mas também 

nacional. Os resultados podem também serem considerados negativos, ou seja, quando 

são classificados como soma zero ou puro desperdício. O primeiro deles trata-se do 

aumento do bem-estar local a partir de outras regiões, ou seja, enquanto um Estado 

ganha os demais perdem com a competição territorial. Já a condição de puro desperdício 

está vinculada a simples dilapidação dos recursos, Notamos ínfimas melhorias do bem-

estar local no longo prazo e acarretam consequências desastrosas para outras regiões. 

Neste sentido, Arbix (2002) trata a “Guerra Fiscal” praticada entre os Estados 

brasileiros como resultados locais e globais da competição territorial como de puro 

desperdício, tanto a nível local quanto global. Deste modo, podemos nos perguntar o 

porque da indústria automobilística escolher o Brasil para se instalar, e conforme 

mencionamos anteriormente, o processo de reestruturação produtiva e mundialização do 

capital fizeram com que a partir da abertura comercial, o Brasil fosse visto como um 

país cujos salários são baixos, se comparados a países norte-americanos e europeus, 

além da fragilidade dos movimentos dos trabalhadores. 

Porém, ao se instalar em São Paulo as montadoras enfrentaram não só os 

movimentos sindicais na década de 1980, mas tiveram que garantir inúmeros direitos 

trabalhistas e pagar salários que apesar de baixos ainda eram bem mais atrativos que os 

praticados em seus países de origem. Neste sentido, outras regiões do país passaram a 

ser atrativas aos olhos da indústria automobilística, uma vez que os demais Estados não 

tinham esta tradição e, portanto, dispunham de mão de obra barata e não sindicalizada. 

Além de disporem de malha rodoviária para o escoamento da produção, as montadoras 
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de automóveis privilegiavam o país também pelas previsões otimistas em relação ao 

Mercosul (ARBIX, 2002). 

Se fizermos uma análise fria deste cenário, iremos notar que, de qualquer forma 

a indústria automobilística iria se deslocar do Estado de São Paulo para outras regiões 

do país, mesmo se não fosse dada a elas nenhum tipo de incentivo fiscal, já que as 

condições oferecidas pelos demais estados do país já as colocavam em situação 

favorável. Atrelado a estes fatores ainda temos o lançamento no ano de 1995 do Novo 

Regime Automotivo (ARBIX, 2002) para que montadoras de diferentes pontos do globo 

considerassem compensatório se instalar no Brasil. Enquanto isso, o cenário econômico 

brasileiro era de estabilização da inflação, em 1994, e a constituição de uma economia 

estável; a relação habitante/veículo era promissora tendo em vista o contingente 

populacional do país, além do real crescimento do mercado doméstico de veículos, ou 

seja, tínhamos todas as condições favoráveis para que as montadoras aqui se 

instalassem. Arbix (2002) chama atenção para o fato de que as montadoras decidiram 

por reinserir a América Latina, em especial o Brasil, no mapa de novos investimentos, 

bem antes do início da guerra fiscal. 

Foi depois da escolha do Brasil como país que iria abrigar diversas montadoras 

de automóveis que os Estados, diante da ausência de políticas regionais e nacionais de 

desenvolvimento tomou a “Guerra Fiscal” como instrumento de desenvolvimento 

econômico local, sendo esta uma forma distorcida e que acaba por acarretar prejuízos a 

nível local. 

A partir do advento da guerra fiscal os Estados passaram a oferecer as 

montadoras, como forma de atrair os investimentos para sua região, terreno para 

instalação de novas plantas industriais, infraestrutura para preparação da área, 

empréstimos através de agentes estatais subsidiados a taxas inferiores ao mercado, e 

isenção de impostos diversos por períodos superiores a dez anos, sendo o principal 

destes impostos o ICMS. Ou seja, as condições que antes da “Guerra Fiscal” já eram 

favoráveis às indústrias a partir da competição entre os Estados ficou ainda melhor. 

Contudo, devemos nos perguntar até que ponto os Estados podem abrir mão de suas 

receitas e os impactos para a população local que, conforme mencionamos 

anteriormente, a renúncia de receita leva a sacrifícios coletivos no que tange ao 

oferecimento de bens públicos. 



81 
 

Com o intuito de ilustrar como se deu a guerra fiscal no Brasil, iremos utilizar 

um caso que ganhou visibilidade midiática na década de 1990 e até hoje é lembrando 

em se tratando de “Guerra Fiscal”. 

O caso da GM no Rio Grande do Sul (RS) é extremamente peculiar, já que na 

década de 1990 o então governador Antônio de Brito ofereceu a esta montadora o 

montante de US$ 310 milhões, para fins de capital de giro e infraestrutura
26

, sendo que 

destes, US$ 225 milhões foram repassados no ato da assinatura do acordo (dois anos 

antes da fábrica iniciar sua produção). Não demorou muito para que tanta generosidade 

atraísse os olhares da Ford, contudo, o Estado do RS já não dispunha fôlego financeiro 

para tamanho investimento e resolveu dar a esta empresa os mesmos recursos só que os 

repasses seriam em seis vezes. Porém, neste período houve a substituição do antigo 

governador por Olívio Dutra, crítico dos acordos com montadoras, desde a campanha 

eleitoral. Diante deste cenário houve o cancelamento dos repasses à Ford por parte do 

governo do RS com a justificativa da instabilidade financeira pela qual passava o país. 

Não demorou muito para que a Ford buscasse um local mais atrativo para se instalar. 

Porém, antes mesmo do rompimento definitivo entre a Ford e governo do RS, o Estado 

da Bahia entrou na disputa para atrair a montadora para seu território. As ofertas de 

terrenos, infraestrutura, financiamento de capital de giro, isenção de ICMS, mão de obra 

barata, não sindicalizada e localização privilegiada não foram suficientes. O governo da 

Bahia ainda buscou sua influência no senado, através de Antônio Carlos Magalhães, 

para retomar o então vencido, regime especial, para oferecer ainda isenção de impostos 

federais à Ford. Através deste exemplo identificamos a “Guerra Fiscal” em seu ápice. 

Ao realizarmos uma análise do custo do emprego, também percebemos as 

distorções provocadas pela guerra fiscal. De acordo com Arbix (2002) na década de 

1980, a instalação da Honda, Nissan e Mazda/Ford nos Estados Unidos custou menos de 

US$ 100 milhões no total, sendo capazes de gerar 8.800 empregos diretos e cuja relação 

incentivo/emprego, no caso destas montadoras foi de US$ 4.000,00; US$ 25.384,00 e 

US$ 13.857,00 respectivamente. No Brasil o investimento público para a instalação da 

GM, Ford e Mercedes juntas foi superior a US$ 750
27

 milhões, os empregos diretos 
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 Nesta soma não foram acrescentadas as renúncias de ICMS também preconizadas durante o acordo. 
27

 Não incluem isenção fiscal estadual e municipal, somente investimentos em infraestrutura e capital de 

giro. Se voltarmos o olhar para Goiás notaremos que o custo do emprego chegou a R$ 500.000,00 (ver 

LAURIAS, 2011). 
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somaram 4.300 e o incentivo/emprego foi superior a US$ 150.000,000 em cada um dos 

três casos, ou seja, superior em 10 vezes o valor nos EUA (ARBIX, 2002). 

Diante deste cenário, como podemos considerar que a atração de plantas 

industriais automobilísticas para diversos Estados brasileiros, a partir da “Guerra 

Fiscal”, foi uma alternativa de desenvolvimento econômico local? Lembrando, que de 

acordo com Campolina Diniz (1993), com exceção da Ford, as demais montadoras se 

instalaram, a partir da década de 1980, no país, concentraram-se no polígono mais 

industrializado e rico do país. Deste modo, concordamos com Arbix (2002, p.123) 

quando este afirma que “ [...] não há um curso natural que faça coincidir os interesses 

das multinacionais e os interesses de um país, região ou sociedade”. 

O discurso da geração de empresas por parte das indústrias transnacionais 

instaladas no país serve de elemento de convencimento da opinião pública sobre a 

importância da instalação de novas plantas industriais nos Estados. 

Vamos recorrer a mais um exemplo para mostrar a superestimação do volume de 

empregos diretos e indiretos. Ao voltarmos o olhar para a GM no Rio Grande do Sul 

que conforme mencionamos anteriormente, ofereceu a montadora US$ 310 milhões em 

infraestrutura e capital de giro notamos que dentre algumas estimativas estava a criação 

de 6.000 empregos diretos e mais de 100.000 empregos indiretos
28

. Contudo, a 

Federação da Indústria do RS (FIERGS) indicou que a GM era capaz de gerar apenas 

1.300 empregos diretos e 200.000 novos empregos. Quando o debate se acentuou a 

FIERGS voltou atrás e reduziu as expectativas para 100.000 novos postos de trabalho 

(diretos e indiretos). Por fim, em novo estudo feito diminuíram a expectativa para 

40.000 empregos. Fica difícil até mesmo identificar se este trata-se de um número real, 

haja vista que a montadora não revela o saldo entre admitidos e desligados, além da 

impossibilidade de mensurarmos os empregos indiretos criados a partir da instalação da 

montadora. Ou seja, pode ser que esta última expectativa não tenha nem ao menos se 

confirmado. 

Na verdade, como mencionamos anteriormente, o processo de reestruturação 

produtiva, a mecanização e a automação industrial fizeram com que a indústria deixasse 

de ser o lócus de geração de emprego. Principalmente o setor automobilístico, que 

emprega alta tecnologia, o uso do trabalho humano é cada vez menor, a partir do 
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 Considerar aqui a dificuldade de se mensurar o quantitativo de empregos indiretos. 
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advento da robótica. Ou seja, se voltarmos a Marx, este já chamava a atenção, no início 

da revolução industrial, sobre a tendência para a substituição do trabalho vivo (pessoas) 

por trabalho morto (máquinas). Ou seja, não é nenhuma novidade o fato da indústria 

não conseguir gerar números expressivos de empregos, contudo, este ainda tem sido o 

maior elemento de convencimento, por parte do poder público e da elite industrial 

associada para justificar o grande volume de recursos do setor público para a iniciativa 

privada. 

Conforme considera Dulci (2002, p. 99) no período compreendido entre 1996 e 

2001, quatorze (14) empresas automotivas se instalaram no Brasil, apenas 3 destas se 

fixaram em São Paulo, enquanto as demais se instalaram em diferentes Estados. 

 

Quadro 1 – Indústrias Automotivas Instaladas no Brasil (1996-2001) 

Estado  Indústrias Automotivas 

Bahia Ford 

Goiás Mitsubishi 

Minas Gerais Mercedes Benz e Fiat Iveco 

Paraná Chrysler, Renault e Audi-VW 

Rio de Janeiro VW e Peugeot-Citroen 

Rio Grande do Sul General Motors e Navistar 

São Paulo Honda, Toyota e Land-Rover 

Fonte: Adaptado de Dulci (2002). 

 

Todavia não são apenas as montadoras de automóveis que merecem atenção 

frente ao cenário de guerra fiscal, mas também as indústrias de alta tecnologia. O caso 

da Embraer também merece destaque. Ao planejar a construção de uma nova fábrica, os 

Estados do Paraná e Minas Gerais ofereceram diferentes propostas. Sendo a proposta de 

MG de R$ 25 milhões para infraestrutura, contudo, o Estado de SP foi capaz de oferecer 

R$ 27,7 milhões para infraestrutura e R$ 109,2 milhões para o financiamento de 

pesquisas (ARBIX, 2002). 
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 Ainda considerando o setor de alta tecnologia não podemos deixar de lado a 

Zona Franca de Manaus, que consolidou um parque industrial sob a égide dos 

incentivos fiscais. Porém, apesar de ter sido criado para ser referência mundial no setor 

de alta tecnologia, a Zona Franca de Manaus se limitou a apenas linha de montagem 

alimentada pelos incentivos fiscais. 

 Ainda no que tange ao setor de alta-tecnologia, o eixo Ilhéus-Itabuna também 

tornou-se referência no setor de informática. Porém, a região, neste período, nem ao 

menos dispunha de faculdade de Engenharia. Mesmo diante deste cenário, as vantagens 

fiscais oferecidas pelo Estado da Bahia fizeram com que houvesse a migração de 

indústrias situadas no sul de Minas Gerais (Vale da Eletrônica) para o Estado da Bahia, 

causando impactos neste primeiro Estado. 

 A agroindústria também é outro setor que merece destaque quando se trata de 

incentivos fiscais, durante a década de 1980 o Estado de Minas Gerais detinha tradição 

a produção de leite e seus derivados sendo responsável por cerca de 30% da produção 

total. A Itambé Cooperativa Central dos Produtores Rurais de MG, situada neste mesmo 

Estado, no ano 2000 anunciou a transferência desta planta industrial para o Estado de 

Goiás, onde já contava com mais duas fábricas. O lançamento desta informação nada 

mais foi que uma pressão sobre o Governo de MG para conseguir incentivos fiscais 

iguais aos praticados por Goiás. Já a Parmalat também instalada em MG acabou 

transferindo sua fábrica para o Estado de SP com vistas nos incentivos fiscais. Além da 

Parmalat, a Nestlé e a Catochés se instalaram em Goiás na busca por vantagens fiscais 

relacionadas a ICMS. 

 O setor de carnes e couros foram beneficiados pela guerra fiscal nos Estados de 

SP, BA, GO, MS, ES e CE praticamente eliminaram o ICMS para este tipo de atividade 

industrial. 

 De acordo com Dulci (2002) foram fechados cerca de 65% dos abatedouros 

instalados em MG em virtude da Guerra Fiscal, trazendo os mais diversos impactos para 

a população local. 

 No setor avícola também não foi diferente, na medida em que as indústrias 

instaladas em MG buscaram vantagens fiscais em outros Estados. A exemplo deste 

cenário observamos a desistência da Perdigão em se instalar em MG e sua fixação em 

Goiás. 
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 Nos casos em que se trata da Agroindústria, notamos que Estados como Goiás e 

Minas Gerais dispõem de tradição na oferta de matérias primas. Deste modo, estes 

Estados não só oferecem mão de obra barata, como dispõem de proximidade com os 

fornecedores, ausência de sindicalismo organizado, sendo estas condições favoráveis 

para qualquer indústria se instalar nestes Estados, contudo, o fenômeno da guerra fiscal 

fez que estes ainda ofertassem infraestrutura, capital de giro, e incentivos relacionados a 

ICMS, ao ponto de Goiás tentar atrair indústrias de Minas gerais para o seu território. 

Goiás foi capaz de atrair diferentes indústrias para o seu território, as custas de outros 

Estados, como veremos nos próximos capítulos, porém esta situação não só impacta 

negativamente nas contas públicas, mas também traz prejuízos para todo país, 

contribuindo para o acirramento das tensões nas relações entre os Estados, ocasionando 

o enfraquecimento país como um todo. Notem que os contenciosos entre os Estados, 

trazem prejuízos a sociedade, já que, uma indústria quando deixa um Estado para se 

instalar em outro, leva consigo os empregos gerados naquele território, impactando 

diretamente na vida dos trabalhadores. 

 Pouco, ou quase nada, se fala sobre a renúncia fiscal causada pela instalação de 

indústrias nos Estados a partir da concessão de incentivos fiscais diversos, ou seja, 

mesmo sendo necessário constar no orçamento estadual o montante de recursos 

inerentes a renúncia fiscal, a maior parte dos Estados não deixam visível tal informação. 

De acordo com Arbix (2002, p.124): 

 [...] Os principais contratos assinados entre Estados e montadoras não 

contém referências precisas do impacto sobre a arrecadação de impostos, à 

geração de empregos, aos processos de aprendizagem, à políticas salariais, 

qualificação, à recapacitação de empresas, adensamento da malha industrial e 

à transferência de tecnologia.  

 

  

No que tange a quantificação da renúncia, alguns autores obtiveram êxito, 

contudo, este ainda é um tema cujas informações são obscuras. De acordo com Almeida 

e Silva (2013) no ano de 1998, coincidentemente, o mesmo ano de instalação das 

montadoras de automóveis, houve renúncia de 42% de recolhimento de ICMS em São 

Paulo, ou seja, aproximadamente 50% de recursos que poderiam ser utilizados na oferta 

de serviços públicos de saúde, educação, segurança, transporte, moradia, entre outras, 
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para a população local, demonstrando assim o sacrifício gerado pelas políticas públicas 

de incentivos ficais. 

Nesta “Guerra Fiscal”, os Estados que mais perdem são os mais pobres, já que 

são aqueles que concedem incentivos mais significativos, enquanto tal situação leva a 

sacrifícios coletivos, principalmente, no que tange, por exemplo a possibilidade de 

menor oferta de serviços públicos. Considerando ainda, que a maioria das indústrias que 

recebem incentivos fiscais são grandes e dispõem de capital transnacional, uma vez que, 

os custos para se conseguir a concessão de incentivos não são elevados. 

Um outro aspecto da “Guerra Fiscal” que não pode ser deixado de lado trata-se 

da possibilidade de concentração industrial e formação de monopólios e oligopólios. O 

exemplo dado por Nascimento (2008) ilustra bem a competitividade, em se tratando de 

uma análise comparativa entre uma empresa que recebe incentivo fiscal e outra que não 

dispõe do benefício. Em 2008, de acordo com este mesmo autor, o custo do produto 

seria aproximadamente 6% menor, o que dificulta a concorrência com outras empresas. 

Outro aspecto que não deve ser deixado de lado trata-se dos impactos do 

fechamento de fábricas, beneficiadas com o fenômeno da “Guerra Fiscal”, a exemplo da 

Chrysler no Paraná, e, novamente percebemos que os interesses das grandes 

corporações e o interesse público nem sempre são coincidentes. Alguns estudos, como 

de Polanyi (2000) tratam do surgimento de cidades fantasmas, a partir do deslocamento 

de indústrias destes territórios para outros mais atrativos, a exemplo do que acontecera 

em Detroit
29

 nos EUA, e em menor medida, na cidade de Resende-RJ
30

. 

Diante do exposto, notamos a guerra fiscal como a competição pela alocação de 

investimentos privados que causam efeitos econômicos perversos para o Estado. Não se 

limitando apenas a indústria automobilística, mas também atingindo importantes 

segmentos como o da informática e da agroindústria. Faltam meios para regulamentar e 

diminuir os impactos negativos sobre os demais Estados, bem como o País, 

principalmente o desequilíbrio entre regiões. 
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 Ver EVANGELISTA, Rafael. As ruínas de Detroit. ComCiência [online]. 2010, n.118. Disponível em: 

<http://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
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desenvolvimento. Dados [online]. 2005, vol.48, n.3, pp. 491-523. ISSN 1678-4588. 
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De acordo com Diniz (2000) a guerra fiscal contribui com a corrosão das 

finanças públicas, comprometendo não só receitas passadas, mas também as presentes e 

as futuras, fomentando assim, o agravamento das desigualdades regionais. Lembrando 

que os maiores beneficiados pela guerra fiscal são empresas transnacionais, enquanto as 

empresas nacionais, por não dispor de tamanhos incentivos, acabam perdendo 

competitividade. 

A Guerra Fiscal é característica presente em países que dispõem de 

desigualdades regionais específicas, sendo resultado não só da descentralização política 

e institucional a partir da Constituição Federal de 1988, assim como a extinção de 

políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento regional, além é claro, da 

abertura da economia a nível mundial. Porém a decisão de uma indústria se instalar em 

um determinado território envolve não só a concessão de incentivos fiscais, mas 

também se vincula a condições logísticas, estruturas de custos, mão de obra, qualidade 

dos serviços públicos e acesso aos mercados consumidores ( LIMA E RODRIGUES 

LIMA, 2010). Neste sentido, a decisão locacional das empresas está vinculada 

diretamente à perspectivas de longo prazo. Ou seja, não só os incentivos fiscais são 

levados em consideração, mas um conjunto de fatores. 

 Defendemos a hipótese de que em grande medida, os incentivos fiscais são 

concedidos a indústrias que se instalariam naquela localidade, independente dos 

mesmos, lembrando que os Estados mais desenvolvidos dispõem de condições 

locacionais e financeiras mais atrativas. Em seguida, apresentaremos a relação entre as 

elites empresariais e a concessão de incentivos fiscais, por meio de diferentes políticas 

públicas. 

 

2.4 Empresariado enquanto elite e sua relação com o Estado 

 

Esta pesquisa se volta para o processo de constituição e organização política do 

empresariado goiano enquanto elite, assim como as relações estabelecidas entre este 

grupo e o Estado. Estudos sobre as relações entre empresariado e o Legislativo já 

ocupam o cenário acadêmico há alguns anos, não sendo novidade, no campo de estudos 

em Ciência Política, principalmente no que tange a relação entre empresariado e 

política.  
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Não é difícil encontrarmos empresários brasileiros ocupando postos no 

Legislativo. Contudo, enquanto alguns estudiosos investigam como os empresários 

lançam seus representantes no Legislativo ou como constroem suas carreiras por meio 

dos partidos ou instituições políticas, nosso enfoque é outro, uma vez que buscamos 

compreender os empresários enquanto elite econômica e política. 

A presença dos empresários no Legislativo no Brasil remonta ao império, tanto 

que serve de análise para José Murilo de Carvalho (2003), que aponta não só a 

importância da origem social familiar, assim como as ocupações e visões de mundo dos 

tomadores de decisões em se tratando do Estado brasileiro. Contudo, ao considerarmos 

o império, não podemos perder de vista o fato de que a composição familiar era 

extremamente importante, uma vez que as forças ou interesses empresariais ou 

oligárquicos enfrentavam certos reveses como a decadência de famílias de senhores de 

engenho, por exemplo, além disso, de acordo com Carvalho (2003) os ocupantes do alto 

escalão imperial, em especial o Senado, foi o espaço que dispôs de maior representação 

imperial, sendo esta de 30% a 45% composta por empresários. Deste modo, observamos 

os estreitos laços que a Câmara Alta no Brasil estabeleceu com o empresariado. 

Se tomarmos como base a República Velha, temos cerca de 40% da elite política 

oriunda das ocupações empresariais (LOVE; BERICKMAN, 2006). No período 

compreendido entre 1930 e 1945 a elite política tinha critérios econômicos, uma vez que 

o PSD privilegiou as lideranças industriais emergentes, enquanto a UDN buscou 

alianças com grupos financeiros do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. 

De acordo com Braga (1998) se pensarmos a constituinte de 1946, cerca de 29% 

dos parlamentares já haviam sido empresários. Já durante a Ditadura Militar o 

percentual de legislaturas exercidas por empresários rurais e urbanos foi superior a 10% 

até o final deste período histórico. 

Durante o período de redemocratização pós-1985, assim como na constituinte de 

1988, foi notável a participação de empresários compondo partidos e participando de 

diversos processos decisórios. Na década de 1990 a Câmara dos Deputados era 

composta por cerca de 38% dos eleitos, como indivíduos que haviam sido empresários. 

Todo este resgate histórico confirma a tese de Costa, Costa e Nunes (2014) de que a 

composição ocupacional do parlamento brasileiro dispôs de presença significativa de 

empresários. 
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Deste modo, esta pesquisa mostra mais uma vez sua importância, uma vez que 

objetivamos ainda, estabelecer conexões entre a elite industrial associada e a ocupação 

de cadeiras no Legislativo, tendo em vista a importância deste grupo social, além de 

considerar ainda, aqueles que mesmo fazendo parte da elite industrial associada, ainda 

ocupam cargos de gestão no setor público, em especial no Governo do Estado de Goiás. 

Conforme considera o NUSP (UFPR, 2014) a quantidade de Senadores que 

foram empresários, no período compreendido entre 1986 e 2010 no Brasil sempre foi 

maior que 20%, chegando a 38,7%, assim como ilustra a tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Percentual de Senadores empresários (1986-2010) 

Ano  

% de Senadores que foram 

empresários 

1986 28,60% 

1990 38,70% 

1994 31,50% 

1998 33,30% 

2002 24,10% 

2006 33,30% 

2010 25,9%% 

Fonte: COSTA, COSTA E NUNES (2014) 

 

Tendo em vista a análise da Tabela 1, notamos o quanto os empresários são 

maioria em se tratando de ocupações prévias de Senadores no Brasil no período 

compreendido entre 1986 e 2010. O estudo de Costa, Costa e Nunes (2014) ainda 

categoriza o número de empresários e sua vinculação com os partidos políticos e 

apresenta que a maioria destes é do PMDB, sendo o percentual de 35,6%, seguido do 

DEM que tem 17,8% e o PSDB com 15,1% demonstrando assim que são os partidos 



90 
 

como PMDB, DEM e PSDB são os que mais dispõem de senadores cuja ocupação 

prévia era de empresário
31

.  

 Diniz e Boschi (2004) ao se debruçaram sobre a elite empresarial, chamam a 

atenção para a importância da representação empresarial a partir de entidades como a 

Federação de Indústrias. Neste sentido, os autores identificaram que nem todos os 

dirigentes de entidades de representação empresarial são empresários, haja visto que 

existem casos em que tais profissionais são contratados pela entidade. Estes autores 

ainda se voltam para os presidentes de entidades industriais com maior visibilidade 

através dos veículos de comunicação e que eram citados de maneira recorrente nos 

documentos elaborados pela entidade. Ao longo dos próximos capítulos identificaremos 

em Goiás os representantes de entidades empresariais são de fato empresários que 

contribuem com a formulação de políticas públicas de incentivos fiscais. 

 Devemos nos ater as diferenças existentes no interior desta elite, ou seja, aquela 

que se caracteriza como detentora do capital, portanto, elite econômica e aquela que se 

volta para a representação política e que se vincula diretamente a representação da elite 

industrial através de diferentes entidades. Notamos ao longo desta pesquisa que tanto a 

FIEG quanto a ADIAL compõem esta elite, formada a partir daqueles que dispõem de 

poder econômico e também político, a exemplo dos empresários que também são 

parlamentares e fazem parte destas instituições representativas. 

É importante analisar a diferenciação entre elite econômica e elite empresarial, 

porém nosso foco principal está naqueles que dirigem as entidades de representação do 

setor industrial, principalmente, sob a perspectiva da representação política e a forma 

como estes articulam os interesses dos representados. 

 Compartilhamos das mesmas convicções de Costa e Engler (2008, p. 12) 

[...] o conceito de elite empresarial e a forma como ele é aqui 

operacionalizado caracterizam-se pelos seguintes aspectos: em primeiro 

lugar, refere-se a um grupo que possui ou controla diversos tipos de capital e, 

portanto, possui poder econômico relevante frente à sociedade, mas dentro 

deste grupo são considerados apenas aqueles que se destacam no processo de 

representação política do próprio grupo. Isso permite que a elite empresarial 

seja considerada mais que uma elite econômica, mas também como uma elite 

política entendida como aquela que é composta pelos que ocupam os 

principais cargos políticos. Enfim, o que a distingue é mais do que a posse ou 

controle do capital, mas, sobretudo, o exercício da representação política do 

grupo que possui tal característica, seja diante de seus pares, ocupando o 
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 Lembramos que apesar de os partidos políticos terem sido mencionados, este não foi o foco desta 

pesquisa. 
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cargo mais importante na direção de uma entidade representativa, seja no 

exercício da defesa dos interesses empresariais frente ao Estado e aos demais 

grupos políticos da sociedade. 

 

 

 O enfoque desta pesquisa se volta para a constituição e organização política do 

empresariado em Goiás, tendo em vista não sua posição econômica, mas também a 

relação que estabelece com o Estado. No intuito de ilustrarmos como se dá a defesa dos 

interesses dos industriais frente ao Estado, grupos políticos e sociedade, iremos 

apresentar nos próximos capítulos como se dá esta relação em Goiás. 

 

 

2.5 O caso goiano: Industrialização e os impactos da mundialização do capital 

na formulação de políticas públicas de incentivos fiscais  

 

Analisar o Estado de Goiás no âmbito das mudanças advindas da mundialização 

do capital, a partir da industrialização, é uma forma de aproximar as discussões 

anteriores e tentar explicar o contexto local a partir de um conjunto de condições 

impostas a partir de uma perspectiva mundial. 

Ao analisar as políticas públicas de incentivos fiscais em Goiás é importante 

salientar que ao longo dos anos estas foram mudando, com vistas a se adequar aos 

cenários advindos da mundialização do capital. 

Como dito anteriormente, o primeiro programa de incentivo à grandes indústrias, 

praticado em Goiás, foi o Fundo de Expansão da Indústria e Comércio do Estado de 

Goiás (FEINCOM) criado por meio da lei n. 7.700 de 1973 de 1984 e que beneficiou 

um quantitativo reduzido de indústrias, uma vez que não dispunha de ampla divulgação.  

No ano de 1984 houve a substituição do FEINCOM pelo Fundo de Fomento à 

Industrialização no Estado de Goiás (FOMENTAR), criado pela lei n. 9.489 que visava 

proporcionar aos grandes industriais não só desconto sobre o Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS), mas previa a doação de terrenos e infraestrutura, 

sendo responsável pela instalação de inúmeras empresas transnacionais no Estado. 
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No ano 2000 houve a substituição do FOMENTAR pelo Programa de 

Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (PRODUZIR), criado pela Lei n. 

13.591, e que vigora até o final do ano de 2013, onde foi substituído pelo Novo 

PRODUZIR.  

Neste sentido, as políticas públicas de incentivos fiscais são tratadas como 

fomentadores da geração de empregos, deixando uma grande contradição que merece 

destaque: Se os clássicos já chamavam a atenção para a introdução da máquina no 

processo produtivo e ao longo dos anos outros autores se voltaram para a análise dessa 

mesma temática, como pode o discurso da geração de empregos ser utilizado na 

argumentação sobre a importância das políticas públicas de incentivos fiscais? Como 

este discurso se sustenta? 

 De acordo com o IMB (2013), é notório o quanto as políticas públicas de 

incentivos fiscais em Goiás têm contribuído para o aumento do parque industrial no 

Estado. Além disso, também é perceptível o volume de renúncia de receita, ou seja, o 

montante de impostos que poderiam ser convertidos em benefícios para a população, e 

que deixa de ser arrecadado em nome do discurso essencialmente vinculado à geração 

de trabalho, emprego e renda. 

Para se ter uma breve noção sobre o volume de recursos que envolvem as 

políticas públicas de incentivos fiscais, nos últimos dez anos em Goiás, houveram casos 

da geração de um emprego na indústria, a partir da instalação de novas empresas 

beneficiadas pelo PRODUZIR, custar em média aproximadamente de R$ 1,5 milhões 

em renúncia fiscal, conforme veremos no próximo capítulo. 

 Notamos a maciça transferência de recursos do Estado, diretamente para o 

capital industrial em sua maioria transnacional. Além da renúncia fiscal, outro aspecto a 

ser analisado é, não só a geração de empregos por parte destas indústrias, mas que tipo 

de emprego. 

O discurso fixado no imaginário do cidadão é de que a instalação de grandes 

indústrias no Estado favorece a geração significativa de empregos por meio do contrato 

formal de trabalho. Porém, o que se revela é que o processo de acumulação flexível e a 

intensificação do uso da maquinaria, no processo produtivo, que dificultaram a geração 

de empregos, além de que os serviços terceirizados tomam espaço e sob condições de 
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precariedade. Tal situação não é apenas característica da realidade goiana e sim, 

resultado da inserção desta economia no contexto mundial. 

O exemplo de Goiás se assemelha a outros no mundo, uma vez que as políticas 

públicas de incentivos fiscais são oriundas de pressões do capital com o intuito de 

favorecê-lo. Enquanto isso há uma classe trabalhadora cada vez mais fragmentada e 

sofrendo os efeitos perversos destas políticas. Tal discussão acaba restrita ainda a 

academia, enquanto o senso comum crê nas indústrias como “salvadoras” das 

economias locais. 

O caso goiano, na verdade, ilustra uma situação que não é uma particularidade 

deste Estado, mas sim, acontece em inúmeros outros greenfilds
32

 em todo o mundo, 

conforme já mencionamos. O capital industrial é beneficiado não só em Goiás, ou em 

outros municípios brasileiros, assim como em outros países da América Latina, e 

também Europa, Ásia e África. Neste sentido, notamos que esta temática não se 

restringe a uma perspectiva local, mas os elementos abordados neste capítulo apontam 

para o fato de que os reflexos da mundialização do capital são sentidos em Goiás, tanto 

como as pressões da elite industrial sobre o Estado. 

Por meio desta breve contextualização do nosso objeto de estudo a partir do 

cenário internacional e o mercado de trabalho, abrimos caminho para pensarmos a 

constituição, em Goiás, do que chamamos de “elite do poder associada” a partir de uma 

política pública de incentivo fiscal: o PRODUZIR. 
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 Espaço que se destaca pela mão de obra barata e com baixa (ou nenhuma) representatividade sindical, o 

que faz do Estado um abrigo de grandes complexos industriais, incluindo montadoras. 
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3. O PRODUZIR E SEUS PRINCIPAIS RESULTADOS: UMA ANÁLISE 

SOBRE A TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RECURSOS DO ESTADO PARA A 

ELITE INDUSTRIAL ASSOCIADA 

 

 

 

Este trabalho, como dito anteriormente, se volta para análise do Programa de 

Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (PRODUZIR) com enfoque na relação 

entre as elites políticas locais e a formulação, implementação e avaliação desta política, 

a partir da perspectiva do emprego. 

O PRODUZIR recentemente sofreu alterações, dando origem, no final do ano de 

2013, ao NOVO PRODUZIR, contudo, as análises aqui apresentadas se voltam para 

este primeiro programa, tendo em vista o volume de dados sobre o mesmo. O NOVO 

PRODUZIR foi citado ao longo deste capítulo apenas para fornecer elementos de 

análise comparativa entre a legislação destas duas políticas públicas. 

Neste capítulo nos debruçamos, principalmente, sobre os dados quantitativos 

relacionados ao programa, com foco, na análise de dados inerentes ao mundo do 

trabalho. Apresentamos dados inerentes a quantidade de indústrias beneficiadas por esta 

política pública, assim como, a inadimplência das mesmas com o programa, o índice de 

permanência das indústrias no programa, o custo do emprego, e por fim, uma análise 

comparativa a partir de outras políticas estaduais de fomento a geração de emprego para 

a população. 

Toda linha argumentativa elaborada a partir dos dados apresentados, foram ao 

encontro da desconstrução da imagem, veiculada na mídia local, e utilizada de maneira 

recorrente pela elite industrial, do quanto as políticas públicas de incentivos fiscais são 

importantes para os trabalhadores goianos. 

Somente no último capítulo traremos uma análise qualitativa, a partir da teoria 

das elites e sua relação com a política pública do PRODUZIR, no sentido de 

mobilização e pressão política.  

 

3.1 Uma breve análise da legislação do PRODUZIR 
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Tendo em vista que o PRODUZIR trata-se do nosso principal objeto de 

pesquisa, faremos então uma breve análise da sua legislação a fim de apresentarmos 

suas principais características.  

De acordo com sua lei de criação o PRODUZIR tem como objetivos: 

Art. 2º - [...] contribuir para a expansão, modernização e diversificação do 

setor industrial de Goiás, estimulando a realização de investimentos, a 

renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da 

competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na 

redução das desigualdades sociais e regionais. (GOIÁS, lei n. 13.591, 2000) 

 

 

Neste trecho da legislação é possível identificar a ênfase dada, pelos 

formuladores desta política pública, a geração de emprego e renda para a população 

local, com vistas a diminuição das desigualdades regionais. Porém, ao longo deste 

capítulo iremos identificar algumas contradições entre a lei de criação desta política 

pública e seus resultados efetivos, principalmente, no que concerne a geração de 

empregos. 

Outra característica desta política pública, que merece destaque, trata-se das 

prioridades desta política pública. Notamos, através da legislação, a preocupação com as 

cadeias produtivas agroindustrial e mineral em Goiás, e inclusive, constatamos a 

instalação de grandes indústrias nacionais e transnacionais no Estado, objetivando, 

usufruir destas potencialidades. Contudo, chama a atenção, por exemplo, a instalação, 

em Goiás, de montadoras de veículos, que não se vinculam com estas cadeias 

produtivas prioritárias. 

De acordo com a legislação do PRODUZIR: 

 

Art. 6º - Considera-se, para efeito desta lei, como prioritário e de fundamental 

interesse para o desenvolvimento econômico do Estado o empreendimento ou 

projeto industrial que venha atender as seguintes condições: 

I – integre setor industrial com reconhecida capacidade de crescimento e 

identidade com a vocação econômica regional, com ênfase nas cadeias 

produtivas agroindustrial e mineral goianas; 

[...] 

III – contribua intensivamente para a geração de emprego; 
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IV – represente atividade industrial não existente em Goiás ou fabrique 

produto sem similar no Estado; 

[...] 

X – levando em conta o seu porte, volume de investimento, geração de 

emprego e a agregação de valor à matéria-prima, possa ser considerado 

estratégico para o desenvolvimento industrial; 

XI – localize-se em município ou região considerada como prioritária no 

planejamento governamental; 

[...] 

§ 1º - Outros empreendimentos industriais poderão ser considerados 

prioritários mediante decisão do Conselho Deliberativo, por maioria absoluta. 

(GOIÁS, lei n. 13.591, 2000). 

 

 

Observa-se que é prioridade desta política pública, a atração de indústrias que 

contribuam intensivamente para a geração de empregos, entretanto, ao longo deste 

capítulo iremos apresentar dados quantitativos que ilustram que em alguns casos, os 

números de empregos gerados por determinadas indústrias, chegam a ser ínfimos, e o 

custo do emprego
33

 supera R$ 1,5 milhões. 

A condição de que a indústria a ser beneficiada pelo PRODUZIR represente 

atividade inexistente no Estado ou fabrique produto sem similar em Goiás, contemplada 

na legislação, também apresenta uma grande contradição, uma vez que, conforme 

veremos ao longo do capítulo, o exemplo das destilarias, nos mostra que, no período 

compreendido entre os anos 2000 e 2013, foram concedidos incentivos fiscais do 

PRODUZIR a 130 (cento e trinta) indústrias deste mesmo ramo. 

A localização, critério presente na legislação, que também é uma condição para 

a concessão de incentivo do PRODUZIR também dispõe de contradições, já que, apesar 

da legislação do programa prever fatores de desconto sobre o ICMS em maiores 

percentuais para que a indústria se instale em municípios que façam parte de regiões 

consideradas como prioritárias para o desenvolvimento regional, ficou evidente, ao 

longo desta pesquisa, que a maior parte das indústrias beneficiadas pelo PRODUZIR se 

concentram na região metropolitana de Goiânia e em municípios com desenvolvimento 

econômico relevante, a exemplo de Catalão, Jataí e Rio Verde. 
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 Denominamos custo de emprego a relação entre o crédito de ICMS concedidos as indústrias 

beneficiadas pelo PRODUZIR e o número de empregos diretos gerados. 
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Outro aspecto que chama atenção, no que tange aos requisitos presentes na 

legislação, para a concessão dos incentivos, está no fato de que empreendimentos 

poderão ser considerados prioritários, mesmo não atendendo estas exigências anteriores, 

através da decisão do Conselho Deliberativo por meio de maioria absoluta. Lembrando 

que, de acordo com a legislação do PRODUZIR, fazem parte do Conselho Deliberativo 

os Secretários de Estado; os Presidentes de Agências, a exemplo da Goiás Fomento; 

bem como, os Presidentes de Entidades Representativas como a Federação de Indústrias 

do Estado de Goiás (FIEG), Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás 

(ACIEG) e a Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (ADIAL). 

Além de que, o Conselho Deliberativo é presidido pelo Secretário de Indústria e 

Comércio do Estado. 

 Notamos que mesmo que a área de atuação da indústria não seja considerada 

prioritária, através dos critérios presentes na legislação, se o Conselho Deliberativo, 

considerá-la, esta poderá ser considerada prioritária. Ou seja, mais uma vez notamos a 

importância da elite industrial ao longo da condução desta política pública, uma vez 

que, o Conselho Deliberativo é composto tanto por representantes dos diferentes setores 

da indústria, assim como, decisores públicos, que em certos momentos da história 

política goiana, são também empresários ocupando cargos públicos de confiança. 

Sobre o cálculo para a concessão dos incentivos fiscais e os fatores de desconto, 

a legislação do PRODUZIR apresenta de forma detalhada como deverá ser realizado, 

assim como, os fatores de descontos incidentes. 

Uma vez beneficiada, a indústria deixa de repassar 100% do ICMS ao Estado de 

Goiás, e passa a recolher apenas 27% do imposto devido, acrescido de antecipação 

obrigatória de 7,3% e juros de 0,15%, totalizando o percentual de 34,45% a serem 

recolhidos pelo Estado. Enquanto 73% do ICMS financiado dispõe de fatores de 

descontos que são capazes de liquidar todo o volume financiado (GOIÁS, lei n. 13.591, 

2000). 

Além do desconto sobre o ICMS devido, as indústrias instaladas em Goiás 

podem ser contempladas por diferentes programas de benefícios fiscais que vão desde a 

concessão de terrenos nos Distritos Agroindustriais, ou em áreas estratégicas, até 

descontos relativos a gastos com energia, água e telefone, sendo que, em alguns casos, 

são criadas redes de captação de água e esgoto, além da pavimentação de vias que 

facilitem o escoamento da produção industrial. Entretanto, o nosso olhar, ao longo desta 
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pesquisa, se volta, especificamente, para a concessão de incentivos fiscais de ICMS, a 

partir do PRODUZIR. 

Após a criação do PRODUZIR foram implementados subprogramas, cujos 

objetivos eram favorecer segmentos industriais específicos a partir de políticas públicas 

distintas, tais como: MICROPRODUZIR; CENTROPRODUZIR; TELEPRODUZIR; 

COMEXPRODUZIR; TECNOPRODUZIR E LOGPRODUZIR. 

O MICROPRODUZIR se destinava as micro e pequenas empresas, com a 

previsão de desconto de até 90% do ICMS devido pelas empresas beneficiadas. 

Contudo, o programa perdeu a adesão após a criação do simples nacional
34

 ou também 

chamado de supersimples, deixando assim, de ser atrativo. (GOIÁS, lei n. 13.591, 2000) 

O CENTROPRODUZIR foi criado através da lei n. 13.844 de 2001, com o 

intuito de apoiar financeiramente as centrais de distribuição de produtos de informática, 

telecomunicações, eletrônicos e utilidades em geral. O TELEPRODUZIR foi criado a 

partir da lei 13.839 de 2001, objetivando o apoio financeiro a empresas de 

telecomunicações que tivessem interesse em instalar em Goiás, unidades de 

atendimento (call center)
35

. O COMEXPRODUZIR criado pela lei 14.186 de 2002 se 

voltava para o incentivo ao comércio exterior, incentivando as empresas comerciais 

importadoras, por meio de crédito outorgado
36

 de até 65% sobre o saldo de imposto no 

período relativo a operações internacionais. O TECNOPRODUZIR foi criado pela lei n. 

13.919 de 2001, se destinava ao incentivo financeiro para empresas que tivessem 

interesse na construção da torre central do “teleporto parque serrinha”
37

. O 

LOGPRODUZIR, criado através da lei 14.224 de 2002, incentivava a instalação de 

empresas que se dedicassem a logística de distribuição de produtos no Estado
38

.  

                                                           
34

 O simples nacional foi criado por meio de Lei Complementar n. 123 de dezembro de 2006, e conta com 

a participação de todos os entes federados, e abrange os seguintes tributos: Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica (IRPJ), Contribuição sobre Lucro Líquido (CSLL), Programa de Integração Social (PIS), 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Imposto Sobre Produtos 

Industrializados (IPI), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre 

Serviços (ISS) e a contribuição para a Seguridade Social. Através desta unificação do pagamento de 

tributos, ficou mais atrativo para o microempresário aderir ao simples nacional, tornando o programa 

MICROPRODUZIR inócuo.  
35

 Ver Rosenfield (2007). 
36

 Crédito Outorgado é uma forma de benefício fiscal, praticado em todo país, e regulamentado em Goiás 

pela decreto n. 6460 de 2006. 
37

 O Teleporto Parque Serrinha previa a criação de 16 (dezesseis) blocos e uma torre principal inteligente 

e que iria centralizar e monitorar as atividades do Teleporto, porém o projeto arquivado no ano de 2005 
38 Observa-se que inúmeros destes subprogramas foram criados a partir do surgimento do PRODUZIR, 

com o intuito de atender as mais diversas demandas do setor industrial. Ao longo desta pesquisa faremos 
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Uma vez especificado que determinada indústria poderá fazer parte do 

PRODUZIR, através da legislação inicial, ou de seus subprogramas, e, realizados os 

cálculos sobre os valores relativos ao pagamento do ICMS, bem como o montante 

financiado, faz-se necessário indagar sobre como é realizado o monitoramento dos 

montantes pagos, assim como, o financiamento do ICMS, para tanto é realizada uma 

auditoria anual. 

Por meio da auditoria são verificados se os percentuais de descontos indicados 

através do projeto de viabilidade econômico-financeiro das empresas foram atendidos, 

e, a partir daí, concedido o desconto sobre o ICMS financiado
39

. Lembrando ainda, que 

as indústrias beneficiadas pelo PRODUZIR ainda dispõem de 1 (um) ano de carência 

em relação ao pagamento do financiamento do ICMS devido. 

A auditoria ainda verifica se os fatores de desconto citados no projeto de 

viabilidade foram atendidos. Na verdade, a legislação oferece inúmeras possibilidades 

de fatores de desconto, ficando a cargo das indústrias beneficiadas, a escolha daqueles 

que somados podem corresponder a 100% do ICMS devido. 

Quando voltamos o olhar para estes fatores de desconto encontramos inúmeras 

peculiaridades, com destaque para o incentivo a instalação de indústrias em regiões 

menos desenvolvidas do Estado. 

Na legislação do programa, além desse, outros fatores de desconto que 

chamavam a atenção se vinculavam a geração de empregos, uma vez que o desconto 

sobre o saldo devedor poderia ser de até 30% caso a indústria gerasse 500 (quinhentos) 

ou mais empregos, 20% para geração de 250 (duzentos e cinquenta) empregos ou mais, 

15% para a geração de 100 empregos ou mais e 5% para 50 a geração de 50 empregos 

ou mais
40

 (GOIÁS, lei n. 13.591, 2000). 

Aspectos sociais também foram contemplados nos fatores de desconto a 

exemplo do incentivo a manutenção de creches para os filhos dos funcionários, 

destinação de vagas para deficientes físicos, primeiro emprego, pessoas com mais de 50 

                                                                                                                                                                          
referência a estes programas, contudo, voltamos a reiterar que o nosso objeto de análise é somente o 

PRODUZIR. 
39

 A legislação do PRODUZIR avançou neste sentido em relação ao programa anterior (FOMENTAR), 

uma vez que este preconizava o financiamento do saldo devedor, contudo, com o passar dos anos a 

empresas contraíram passivos expressivos em relação ao FOMENTAR, de modo que, nem ao mesmo 

conseguiam financiamentos de fontes externas, sendo necessária, por parte do Governo a criação do 

Leilão do FOMENTAR, que proporcionou aos empresários a chance de liquidar o passivo advindo deste 

programa a valores ínfimos. Ver Laurias (2009). 
40

 Ver anexo X. 
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anos, estagiários, egressos do sistema prisional ou a terceirização de mão de obra de 

reeducandos da Agência Goiana do Sistema Prisional, além do incentivo a empresas que 

oferecessem gratuitamente programa de educação a seus funcionários (GOIÁS, lei n. 

13.591, 2000). 

A pontualidade também foi considerada fator de desconto durante o período de 

vigência do PRODUZIR, sendo responsável por desconto de 30% sobre o ICMS 

financiado. Indústrias que se instalassem em área de Distrito Industrial também eram 

incentivadas através de percentuais de desconto, assim como aquelas que promovessem 

o reflorestamento, ou que desenvolvesse projeto de interesse do meio ambiente, que 

realizasse mais de 50% do valor projetado em obra civil, instalação e montagem com 

empresa goiana. Por fim, a empresa que contribuísse com divulgação do programa 

través da impressão gráfica em sua embalagem ou rótulo também era contemplada com 

descontos sobre o saldo devedor do ICMS (GOIÁS, lei n. 13.591, 2000).
41

 

A partir da exposição destes fatores de desconto do PRODUZIR, notamos a 

ênfase dada, durante a formulação desta política pública, a aspectos não só econômicos, 

mas também sociais. De modo que, a empresa beneficiada tinha a sua disposição 

inúmeras possibilidades para alcançar o desconto do valor total, correspondente aos 

73% do ICMS financiado através do PRODUZIR.  

No final do ano de 2013 foi lançado o NOVO PRODUZIR, que teve como 

objetivo a substituição do programa anterior (PRODUZIR), com a prorrogação dos 

incentivos, até o ano de 2040, assim como, a alteração dos fatores de desconto, 

mostrada através da tabela 2. 

 

Tabela 2: Fatores de desconto do NOVO PRODUZIR 

FATORES PARA DESCONTO (NOVO PRODUZIR) % DE DESCONTO 

1) Adimplência com as obrigações tributárias 

estaduais. 

15 

2) Adimplência com o Programa PRODUZIR. 15 

3) Adimplência com o Agente Financeiro do 

Programa. 

15 

                                                           
41

 Os fatores de desconto do PRODUZIR encontram-se no anexo X. 



101 
 

FATORES PARA DESCONTO (NOVO PRODUZIR) % DE DESCONTO 

4) Adoção de um programa do Governo Estadual, ou 

programa da Secretaria de Indústria e Comércio ou 

Projeto Público ou Privado ligado à Educação, 

Cultura ou Esporte. 

35 

5) Realização de serviços de publicidade e/ou 

consultoria, com empresa goiana cuja data de 

registro na JUCEG seja anterior a 12 meses da do 

protocolo do projeto. 

20 

6) Compra de insumos para o processo produtivo, 

dentro do mercado goiano, desde que comprovada 

sua fabricação, devendo a empresa fabricante ter no 

mínimo 12 meses de funcionamento. 

20 

7) Empresa que, durante a fruição do benefício, 

ofereça mais de 5% do total dos empregos diretos 

para portadores de deficiência, primeiro emprego, 

menor aprendiz e/ou pessoas com mais de 50 anos. 

10 

8) Empreendimentos ou projetos industriais cujos 

produtos tenham característica de biodegradáveis. 

10 

9) Empresa que oferecer capacitação aos seus 

empregados com recursos próprios. 

10 

10) Empresa que empregue em suas obras civis 

instalações, montagens, móveis, processos 

produtivos e de manufatura, materiais e produtos 

florestais oriundos de florestas plantadas no 

território goiano, conforme dispuser o regulamento. 

20 

Fonte: GOIÁS, lei n.18.307, 2013). 

 

Notamos, a partir da comparação entre as tabelas de descontos vigentes durante 

o PRODUZIR e o NOVO PRODUZIR, que a adimplência equivalente a 30% de 

desconto sobre o financiamento do ICMS passou a corresponder a 45%. Lembrando que 

a adimplência é uma obrigação da empresa com o Estado, e que incentivos diversos 

dados as indústrias são concedidos a partir da verificação de sua adimplência em relação 

aos tributos municipais, estaduais e federais. Além de que, estas indústrias são alvo de 

fiscalizações periódicas que também buscam verificar o cumprimento de suas 

obrigações tributárias. Ou seja, a atribuição de fatores de desconto que se aproximam de 

50% para o cumprimento das obrigações tributárias deixa os empresários em situação 

ainda mais confortável, evidenciando o descuido em relação a aspectos sociais 
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relacionados ao mundo do trabalho, quando comparadas as tabelas de descontos das 

duas políticas públicas de incentivos fiscais. 

O item 7 da tabela 2 ilustra o quanto os aspectos relacionados ao mundo do 

trabalho foram negligenciados, uma vez que passaram a corresponder a apenas 10% dos 

fatores de desconto, contemplando no mesmo item e sem a previsão de cumulatividade, 

os portadores de deficiência, o primeiro emprego e pessoas com mais de 50 anos. Não 

foi sequer mencionado o incentivo a contratação de reeducandos, estagiários ou o 

benefício para os filhos de funcionários, por meio de creches. 

O olhar atento aos fatores de desconto não revela nada além da obviedade e não 

exige esforços consideráveis para o alcance de 100% de desconto sobre o ICMS 

financiado. Ao longo do próximo capítulo apresentaremos a importância da elite 

industrial associada no processo de reformulação desta política pública. 

O não atendimento aos fatores de desconto e sua identificação por meio de 

auditoria anual acarreta na necessidade de justificar junto ao programa o não 

cumprimento destes fatores de desconto. Neste sentido, é importante analisar, o que 

prevê a legislação do PRODUZIR, no que tange a suspensão ou revogação do contrato 

das indústrias beneficiadas pelo programa, chamando atenção para o seguinte trecho: 

 

Art. 24 – O contrato de financiamento ou outra 

modalidade de assistência financeira poderá ser suspenso ou revogado, a 

qualquer tempo, no caso de inadimplência da empresa beneficiária. 

§ 1º - O contrato poderá ser suspenso, se ocorrer: 

I – a inadimplência da empresa para com suas 

obrigações tributárias estaduais, assim entendido a existência de crédito 

tributário inscrito em dívida ativa. 

II – alteração do projeto sem comunicado e aprovação da 

Comissão Executiva; 

III – a não admissão ou redução do número mínimo de 

empregados previsto no projeto sem causa justificada; 

IV – conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, 

tipificada no Capítulo V, “dos crimes contra o meio ambiente”, artigos 29 a 

69, da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; 

V – paralisação das atividades. 

§ 2º - O contrato poderá ser revogado, se ocorrer: 

I – desvirtuamento do projeto e utilização inidônea dos 

recursos do financiamento; 

II – o encerramento das atividades do projeto ou da 

empresa; (GOIÁS, lei n. 13.591, 2000). 
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O critério de adimplência com tributos, considerado como fator de desconto de 

30% sobre o saldo devedor de ICMS, conforme mencionamos, também está presente 

como um dos fatores condicionantes da permanência das indústrias no PRODUZIR. 

Conforme podemos notar, a inadimplência com os tributos acarreta na suspensão dos 

incentivos fiscais. Ou seja, o fator de desconto é praticamente mais uma forma de 

transferência direta de recursos do Estado para a iniciativa privada, já que trata-se de um 

critério contraditório, pois seu não atendimento resulta em penalidades para a empresa, 

e seu cumprimento, em desconto sobre o seu saldo devedor. 

No que tange a perspectiva da geração de emprego, notamos que o não 

cumprimento do quantitativo de contratações previstas, sem justa causa, acarreta apenas 

na suspensão do incentivo. Deixando claro que, se a empresa, apresentar justificativa 

para não contratação de trabalhadores, o incentivo suspenso volta a vigorar. Lembrando 

ainda, que uma das justificativas para a não contratação de trabalhadores em Goiás, 

mais veiculadas na mídia, trata-se da ausência de profissionais capacitados para 

ocuparem determinados cargos, discurso este presente no senso comum
42

, com o intuito 

de culpabilizar exclusivamente o trabalhador por não ocupar determinados postos de 

trabalho. 

Observa-se, através da legislação, que a revogação do contrato com o 

PRODUZIR se dá por dois motivos, sendo estes a má utilização dos recursos oriundos 

do programa ou o encerramento das atividades da empresa. De acordo com os dados 

analisados, entre os anos 2000 e 2013, tivemos 1.484 indústrias beneficiadas pelo 

PRODUZIR, contudo, no ano de 2015, apenas 437 (quatrocentos e trinta e sete) 

empresas continuam a usufruir destes incentivos, sendo que destas, 110 (cento e dez) 

estavam inadimplentes até o mês de outubro de 2015
43

. 

Mais uma peculiaridade na legislação do PRODUZIR diz respeito a avaliação 

desta política pública já que a única avaliação realizada se dá em relação aos fatores de 

desconto apresentados, por meio de auditoria interna. Ou seja, em nenhum momento a 

legislação prevê a avaliação da política pública como um todo, seja interna ou externa, o 

que é extremamente problemático, tendo em vista o volume de recursos envolvidas no 

provimento do PRODUZIR através da renúncia fiscal e gastos previstos no Plano 

Plurianual (PPA) para manutenção desta política. 

                                                           
42

 Ver Laurias (2011) 
43

 Ver anexo X. 
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Ao longo deste capítulo traremos um conjunto de dados quantitativos diversos 

sobre o PRODUZIR, no sentido de problematizarmos sobre a importância das políticas 

públicas de incentivos fiscais para os trabalhadores em Goiás. 

 

 

3.2 O cenário econômico local a partir do PRODUZIR 

 

Ao analisarmos as políticas públicas de incentivos fiscais, encontramos de 

maneira recorrente a vinculação entre a implementação destas políticas por parte dos 

Estados e o aumento do Produto Interno Bruto (PIB)
44

 dos mesmos. Este indicador de 

crescimento econômico é analisado de maneira recorrente em trabalhos acadêmicos, 

com o intuito de mensurar o impacto da industrialização fomentada por políticas 

públicas de incentivos fiscais. Para esta pesquisa o PIB foi utilizado para analisarmos e, 

compreendermos algumas contradições existentes nos discursos de que a indústria é o 

setor econômico base de toda economia desenvolvida. 

De acordo com o IBGE (2015) o cálculo do PIB fundamenta-se na identificação 

de variáveis que permitem a distribuição do valor adicionado estadual em atividades 

relacionadas a indústria, comércio e serviços. Deste modo, avaliar somente através do 

PIB o crescimento econômico gerado pelas políticas públicas de incentivos fiscais por 

meio do fomento a industrialização, é imprudente, contudo, tem sido argumentos de 

decisores públicos e até mesmo pesquisadores, como forma de justificar os incentivos 

fiscais concedidos através do PRODUZIR. 

A série histórica, apresentada através da tabela 3, mostra a evolução do Produto 

Interno Bruto (PIB) a preços correntes em Goiás. Notamos que este número tem sido 

crescente desde o ano 2000. 

 

Tabela 3: Produto Interno Bruto a Preços Correntes em Goiás (2000-2013) 

Ano 

Produto Interno Bruto 

a Preços Correntes - 

PIB (R$ mil) 

                                                           
44

 Trata-se do conjunto de riquezas produzidas no país. 
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Ano 

Produto Interno Bruto 

a Preços Correntes - 

PIB (R$ mil) 

2000 26.249.030,88 

2001 29.914.114,09 

2002 37.415.997,28 

2003 42.836.390,22 

2004 48.020.949,24 

2005 50.534.408,26 

2006 57.057.071,83 

2007 65.210.146,88 

2008 75.271.162,81 

2009 85.615.343,89 

2010 106.771.850 

2011 121.246.267 

2012 138.545.270 

2013 151.010.221 

 

Fonte: Instituto Mauro Borges (IMB, 2014) 

NOTA: A partir de 2010 houve nova revisão de metodologia de cálculo dos dados. 

Em 2002 também houve nova metodologia e revisão dos dados. 

 

 Por meio da tabela 3 reconhecemos o aumento do PIB goiano na última década, 

porém, estamos certos de que setores como comércio e serviços contribuíram 

significativamente para este resultado positivo. 

 Quando os valores relativos ao PIB em Goiás são comparados com os valores 

nacionais, observamos também o aumento do PIB goiano em relação ao nacional. 

 

Tabela 4: Produto Interno Bruto a preços correntes no Brasil e em Goiás (2007-2011) 

  

Produto Interno Bruto 

A preços correntes (R$ 1.000) 

2007 2008 2009 2010 2011 

 Brasil  2.661.344.525,00   3.032.203.490,41   3.239.404.053,00   3.770.084.871,58   4.143.013.336,54  

 Goiás  65.210.146,76   75.271.162,81   85.615.343,89   97.575.930,34   111.268.552,97  

 (%)  2,45   2,48   2,64   2,59   2,69  
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Fonte: IBGE cidades (2015)  

 

 Através da tabela 4 notamos que mesmo Goiás tendo apresentados números 

crescentes em relação ao PIB, e o percentual deste em relação ao nacional também ter 

aumentado, o Estado, por ter passado por um processo de industrialização, pós década 

de 1980, apresenta o PIB pequeno em relação ao nacional. 

  Notamos, por meio de análise de correlação
45

, que tanto o PIB nacional como o 

goiano apresentam correlação igual a 0,995 o que significa alto grau de integração entre 

as duas variáveis, e mostra, que o PIB goiano tem acompanhado a tendência, crescente, 

do PIB nacional. 

 Na verdade, nos causaria estranheza se o índice de correlação não fosse 

significativo, uma vez que, o Estado tem acompanhado o crescimento nacional nos 

diferentes setores da economia. Porém, esta informação é de extrema relevância para 

demonstrar que Goiás atualmente não é mais o segundo maior vazio nacional
46

, como 

na época da Marcha para o Oeste, deixando dúvidas sobre até que ponto os gestores 

públicos podem “rifar” nosso território e condicioná-lo a renúncia fiscal exacerbada, 

sendo que o Estado de Goiás está integrado a economia nacional. Ou ainda, podemos, a 

partir destes dados, problematizar sobre a temida fuga das indústrias instaladas em 

Goiás, caso haja o fim da guerra fiscal e, portanto, dos incentivos fiscais. Afinal, os 

números do PIB do Estado indicam que Goiás apresenta crescimento econômico que 

acompanha o nacional e que é atrativo para qualquer atividade do setor industrial. 

 Ao voltarmos o olhar especificamente para o PIB de municípios goianos, em 

especial, os considerados mais ricos
47

, temos, a partir da tabela 5, dados que mostram o 

quanto o PIB destes municípios cresceu ao longo dos anos. 

 

Tabela 5: Produto Interno Bruto a preços correntes nos municípios goianos mais ricos (2007-2011) 

 

Municípios 
Produto Interno Bruto 

A preços correntes (R$ 1.000) 

                                                           
45

 Correlação é “uma medida de associação bivariada (força) do grau de relacionamento entre duas 

variáveis” (GARRSON, 2009). 
46

 Conforme mencionou Estevam (2004) ao tratar da expansão agrícola-industrial em Goiás a partir da 

Marcha para o Oeste. 
47 

De acordo com dados do Instituto Mauro Borges (Anexo X). 
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2007 2008 2009 2010 2011 

 Aparecida de 

Goiânia   3.100.892,18   3.872.999,98   4.598.865,13   5.148.613,06   6.296.698,73  

 Catalão   2.909.033,24   3.348.200,52   3.663.073,84   3.970.981,92   4.851.814,63  

 Goiânia   17.845.701,39   19.456.021,47   21.380.256,11   24.445.667,96   27.668.221,91  

 Itumbiara   1.537.691,54   2.046.811,31   2.152.118,09   2.259.783,82   2.575.943,50  

 Jataí   1.330.129,34   1.859.957,82   1.931.218,15   2.142.763,15   2.416.423,68  

 Luziânia   1.629.144,16   1.805.581,55   2.040.590,89   2.071.930,46   2.112.327,11  

 Rio Verde   3.083.410,38   3.613.833,99   4.260.511,75   4.160.896,33   5.526.024,05  

 São Simão   1.083.414,83   1.343.015,10   1.254.379,85   1.382.125,55   1.455.611,98  

 Senador 

Canedo   2.036.392,94   2.304.324,77   2.660.288,12   3.188.641,36   3.720.499,31  

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2015). 

 

 Por meio da tabela 5, ficou evidente que em alguns municípios, a exemplo de 

Aparecida de Goiânia, o PIB a preços correntes, entre os anos de 2007 e 2011 

praticamente duplicou, demonstrando o processo de crescimento econômico pelo qual o 

Goiás estava passando. Novamente deixando claro que o PIB reflete o desempenho 

econômico nos diversos setores da economia. 

 O PIB da indústria nos traz informações importantes, contudo, o IBGE não 

disponibiliza informações por municípios, apenas para o país. Ao estabelecermos a 

correlação entre o PIB da indústria brasileira
48

 e o PIB de Goiás, notamos que entre os 

anos de 2002 e 2009 este indicador foi de 0,97. Entre os anos de 2010 e 2013 o valor da 

correlação foi de 0,92, demonstrando assim, forte correlação entre as variáveis e 

indicando a importância da atividade industrial para o crescimento econômico goiano. 

 Voltando o olhar especificamente para o desempenho industrial goiano, notamos 

que no ano de 2013 o setor apresentou retração na maioria de suas atividades, tanto no 

Brasil quanto em Goiás, conforme mostra a tabela 6. 

 

Tabela 6: Produção Industrial por atividades (Goiás- Brasil, 2013) 

Atividades de Indústria   

                                                           
48

 Ver anexo X. 
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Acumulado no 

ano 

Brasil Goiás 

Indústria geral -7,3 -1 

Indústrias extrativas 7,3 -7,5 

Indústrias de transformação -9,2 -0,6 

Fabricação de produtos alimentícios -3,4 -1,1 

Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo 

e de biocombustíveis 
-6 25,2 

Fabricação de outros produtos químicos -4,1 -12,4 

Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos -14,3 -17,7 

Fabricação de produtos de minerais não metálicos -6,5 -15,2 

Metalurgia -8,3 -0,3 

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 

equipamentos. 
-10,5 -19,4 

Fabricação de veículos automotores, reboques e 

carrocerias. 
-23,3 -10,6 

Fonte: Instituto Mauro Borges (2015). 

 

Conforme mostra a tabela 6, apenas as atividades ligadas a produção de petróleo 

e biocombustíveis não apresentaram queda em Goiás no ano de 2013, confirmando 

retração em praticamente todo o segmento industrial. Notem que no Brasil o setor que 

mais apresentou retração foi a fabricação de veículos, que conforme vimos no capítulo 

anterior, foi o setor que fez com que se acentuasse a guerra fiscal no país.  

Em Goiás a atividade que apresentou maior retração foi a fabricação de produtos 

farmoquímicos e farmacêuticos, sendo este um segmento beneficiado, de maneira 

considerável, pelos programas de incentivos fiscais em Goiás, a exemplo do DAIA, que 

no ano de 2010 abrigava 19 (dezenove) indústrias deste segmento, dentre as 111 (cento 

e onze) indústrias instaladas no distrito naquele momento, representando, 

aproximadamente 17% das indústrias instaladas
49

. 

Analisando especificamente dados relativos as atividades da indústria goiana no 

período entre 2002 e 2012 notamos a redução daquelas relativas a indústria extrativa, 

enquanto a indústria de transformação apresentou leve aumento. 
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 Ver anexo X o quantitativo de indústrias instaladas no DAIA 
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Tabela 7: Estrutura da Indústria Goiana - Participação das Principais Atividades Industriais, 2002 

e 2012 (%) 

Atividades  
2002 2012 

(%) (%) 

Indústria Extrativa 7,9 6,26 

Indústria de Transformação 92,1 93,74 

- Indústria Alimentícia e de 

Bebidas 45,07 36,05 

- Indústria da Mineração 

(beneficiamento de minérios) 19,51 11,09 

-Indústria Automotiva e de 

máquinas agrícolas 0,92 9,71 

-Indústria de Vestuário e 

Calçados 13,37 9,31 

-Indústria Alcooleira 2,88 8,24 

-Indústria Química (Adubos e 

fertilizantes) 2,37 6,55 

-Indústria Farmacêutica 3,3 4,22 

-Outras 12,59 14,83 

Fonte: IBGE (PIA, 2013). 

 

Observa-se que as indústrias alimentícias e de bebidas, assim como o segmento 

de mineração, sofreram decréscimo em suas atividades entre o período compreendido 

entre os anos de 2002 e 2012, em que vigorava o PRODUZIR. A indústria 

automobilística e de máquinas agrícolas, apresentou aumento em suas atividades, 

principalmente, a partir da instalação de montadoras de veículos em Goiás, a exemplo 

da Mitsubushi e Caoa. Chama atenção ainda, o setor de vestuário e calçados ter tido 

decréscimo em sua produção industrial, já que Goiás se destaca nacionalmente pelos 

Arranjos Produtivos Locais (APL’s) de confecções e calçados (MDIC, 2014). 

De acordo com a tabela 7 é possível observar o aumento da atividade industrial 

do setor alcooleiro, principalmente, pelo quantitativo de indústrias instaladas neste 

período em Goiás, atraídas também pelas políticas públicas de incentivos fiscais. 

Todavia deve-se ressaltar que tal atividade é marcada não só pelo impacto ambiental 
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causado, assim como as condições degradantes as quais os trabalhadores são 

submetidos, principalmente, durante o corte da cana de açúcar
50

. 

A indústria química de adubos e fertilizantes também contou com aumento da 

atividade industrial, assim como apresenta a tabela 7, contudo, novamente chamamos a 

atenção para o impacto ambiental da exploração deste tipo de atividade industrial para a 

população local. 

Diante de tais dados fazemos provocações no sentido de suscitar reflexões a 

exemplo de como explicar o fato do Estado abrir mão de montantes significativos de 

ICMS para fomentar setores econômicos que durante o período analisado apresentaram 

decréscimo da atividade produtiva? Os impactos deste decréscimo implicam 

diretamente na contratação de mão de obra?  

 Outro dado concernente as indústrias goianas e que também merece destaque é 

que em grande medida, a produção industrial goiana ainda se destina a exportação. A 

tabela 8 ilustra o panorama das exportações goianas. 

 

Tabela 8: Principais Produtos Exportados - Goiás -2012 

Produtos US$ FOB (milhões) 

Participação 

(%) 

Complexo de soja 2.287.400.677 32,06 

Complexo de carne 1.460.820.957 20,47 

- Carne Bovina 784.453.946 10,99 

- Carne de suínos 191.331.199 2,68 

- Carne avícola 468.080.997 6,56 

-Outras carnes 16.954.815 0,24 

Complexo de minérios 1.320.011.227 18,5 

- Sulfetos de minério de 

cobre 607.522.441 8,51 

-Amianto 103.358.790 1,45 

-Outros minérios 21.825.835 0,31 

- Ouro 33.278.167 0,47 

- Ferroligas 554.025.994 7,76 
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 Ver Fernandes e Lourenço (2010). 
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Produtos US$ FOB (milhões) 

Participação 

(%) 

Milho e derivados 877.663.556 12,3 

Açúcares 511.081.453 7,16 

Demais produtos 678.712.188 9,51 

TOTAL 7.135.690.058 100 

Fonte: MDIC (2013). 

 

Notem que os produtos inerentes ao beneficiamento da soja representam a maior 

participação nas exportações goianas no período analisado, sendo esta geralmente 

realizada enquanto commodities. Já o complexo de carne se destaca pela exportação dos 

produtos a partir do beneficiamento industrial. No período compreendido entre os anos 

2000 e 2013, foram beneficiados pelo PRODUZIR, 34 (trinta e quatro) frigoríficos, o 

que nos leva a seguinte indagação: Porque incentivar um segmento que destina, em 

grande medida, sua produção para exportação? E que de acordo com a tabela 7 

apresentou retração de sua atividade produtiva? 

Em virtude de os maiores beneficiados pela concessão de incentivos fiscais 

serem grandes industriais, estes podem reinvestir, o montante que deixaram de pagar de 

ICMS ao Estado, em sua capacidade produtiva e maximizar lucros, e ainda, optando, 

por exemplo, em privilegiar as transações internacionais em momentos que os demais 

mercados estiverem valorizados, enquanto o mercado interno pode ficar relegado as 

condições do momento. 

Vale ressaltar que em momento algum condenamos o comércio internacional, 

mesmo porque, como dissemos no capítulo anterior, a mundialização do capital é um 

fenômeno que remonta o período mercantilista. Porém, a crítica se concentra na 

ausência de regulamentação, por parte do Estado, do quanto as indústrias beneficiadas 

pelo PRODUZIR, por exemplo, podem destinar dos seus produtos, aos mercados 

interno e externo. 

Nossa preocupação reside no fato de que, voltando o olhar para o setor do 

complexo de carnes, cujos frigoríficos são beneficiados pelo PRODUZIR, e o Estado 

abre mão do recolhimento de R$ milhões em impostos, estes podem privilegiar o 

cenário internacional em ocasiões em que estiver mais atrativo financeiramente. A partir 

de situações como estas, enfrentaríamos, por exemplo, problemas com o abastecimento 
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local destes produtos. Ou seja, mais uma vez a elite industrial estaria sendo beneficiada 

enquanto o cidadão comum ficaria à mercê das conjunturas internacionais. 

Diante dos dados ligados a indústria, como demonstramos nas tabelas anteriores, 

não poderíamos deixar de considerar ainda a representatividade dos valores adicionados 

brutos de cada setor da economia, no sentido de indagar se nos municípios considerados 

os mais ricos do Estado, e onde se concentram grande quantitativo de indústrias 

beneficiadas pelo PRODUZIR, o setor industrial é responsável pelo maior valor 

adicionado gerado. Para tanto, buscou-se a consolidação de informações a partir da 

tabela 9. 

 

Tabela 9: Valor adicionado bruto nos municípios mais ricos de Goiás (2014) por setor econômico 

Municípios 

Valor adicionado bruto 

da agropecuária, a 

preços correntes (R$ mil) 

Valor 

adicionado 

bruto da 

indústria, 

a preços 

correntes 

(R$ mil) 

Valor adicionado bruto dos 

Serviços, a preços 

correntes - exclusive 

administração, saúde e 

educação públicas e 

seguridade social (R$ mil) 

Anápolis 55.243 3.927.806 4.598.137 

Aparecida de Goiânia 15.094 2.375.776 4.773.99 

Catalão 300.579 2.165.244 1.763.304 

Goiânia 49.522 7.241.762 23.016.147 

Itumbiara 240.970 1.213.284 1.430.066 

Jataí 915.498 565.614 1.192.436 

Luziânia 252.630 974.917 1.092.431 

Rio Verde 1.058.687 1.981.652 2.715.868 

São Simão 21.752 1.115.791 172.636 

Senador Canedo 8.997 611.006 967.898 

Fonte: IBGE cidades (2015) 

 

 Notamos que nos municípios contemplados na tabela 9 e que representam os 

mais ricos do Estado, concentram o maior valor adicionado no setor de serviços. Dentre 

os municípios analisados, apenas Catalão e São Simão apresentam valor adicionado 

bruto da indústria superior ao setor de serviços. A partir destes dados, deixamos as 
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seguintes indagações, como objetos de reflexão: Já que os municípios mais ricos do 

Estado concentram seu valor adicionado no setor de serviços, porque a renúncia fiscal 

considerável, para incentivar um setor industrial que nem é prioritário para estes 

municípios? Porque sustentar a redução da atividade industrial não só em Goiás, mas no 

Brasil, a partir da oferta de incentivos fiscais milionários? 

 

 

3.3 Resultados do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás 

 

Ao longo desta seção, apresentaremos um conjunto de dados importantes para 

analisarmos o impacto desta política pública para a população local, principalmente, no 

que tange ao número de empregos gerados. A maior parte dos dados analisados fazem 

referência ao período compreendido entre o ano 2000 e 2013 e contemplam os 

resultados das indústrias beneficiadas pelo PRODUZIR. 

Conforme mencionado no capítulo anterior, as políticas públicas de incentivos 

fiscais praticadas em Goiás a partir da década de 1980 foram responsáveis pela atração 

de inúmeras indústrias para o Estado. A partir do quadro 2 é possível identificar que as 

principais indústrias instaladas em Goiás pós década de 1980 são transnacionais. 

Quadro 2 - Principais indústrias que se instalaram em Goiás ou tiveram suas plantas industriais 

ampliadas- Goiás – 2000-2013 

 

Indústria Segmento 

AmBev Bebidas 

Anglo American Brasil  Mineração 

Asa Alimentos Alimentos 

Bertolini Moveleiro 

Brasfrigo Alimentos 

Braspelco beneficiamento de couro 

Cameco do Brasil Ltda máquinas e implementos agrícolas 

Caramuru Alimentos 

Caoa Automobilístico 

Comigo Alimentos 
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Indústria Segmento 

Companhia de Cimento do 

Brasil Cimento 

Copebras Mineração 

Eternit Fribroaminato 

Friboi Alimentos 

Frigorífico Bertin Alimentos 

Frigorífico Estrela d'Oeste Alimentos 

Frigorífico Minerva Alimentos 

GM do Brasil centro distribuidor 

Goialli Alimentos 

Kremon Alimentos 

Laboratório Neo Química Farmacêutico 

Louis Dreyfus Commod. Brasil Destilaria 

Mitsubishi Automobilístico 

Panarello  distribuição de medicamentos 

Perdigão Alimentos 

Pionner Sementes Sementes 

Schincariol Bebidas 

Vigor Alimentos 

Votorantin Cimentos Cimento 

Fonte: IMB (2014) 

 

Por meio do quadro 2 notamos a diversidade de segmentos de grandes indústrias 

instaladas em Goiás, mas principalmente, a concentração no setor alimentício, ou seja, 

as potencialidades agrícolas acabam por atrair estas indústrias, não sendo apenas as 

políticas públicas de incentivos fiscais, responsáveis pela fixação de novas plantas 

industriais em Goiás.  

O quadro 2 ainda mostra a instalação de montadoras de veículos, segmento para 

o qual Goiás não dispunha de nenhuma tradição e que conforme dito anteriormente, 

serve ao capital, como local de mão de obra barata, não sindicalizada e com inúmeras 

vantagens fiscais.  



115 
 

Chama atenção ainda, no quadro 2, o fato de uma grande indústria de exploração 

de amianto permanecer em Goiás usufruindo de incentivos fiscais diversos, diante do 

impacto das atividades na qualidade de vida dos trabalhadores no longo prazo, uma vez 

que este produto foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como 

cancerígeno.
51

 

Ao considerarmos aspectos inerentes ao impacto ambiental decorrente da 

exploração de atividades industriais em Goiás, não poderíamos deixar de mencionar o 

volume de destilarias instaladas no Estado, a partir do cultivo da cana-de-açúcar.  

De acordo com o anexo A, desde a implantação do PRODUZIR até o ano de 

2013, foram concedidos incentivos fiscais a 130 (cento e trinta) destilarias em Goiás em 

66 (sessenta e seis) municípios goianos. No ano de 2015 o número de indústrias que 

ainda dispunham de incentivos fiscais era de 26 (vinte e seis) destilarias, ou seja, apenas 

20% das indústrias que foram beneficiadas pelo PRODUZIR continuam no programa, 

além disso, 5 (cinco) destas indústrias estavam inadimplentes em outubro de 2015 e 

frente a possibilidade de terem seus incentivos interrompidos. 

Por meio deste exemplo podemos notar que o número de empresas que deixam o 

programa é significativo, por motivos que vão desde a inadimplência, e 

consequentemente, sua exclusão, ou mesmo a falência, e transferência de plantas 

industriais. Portanto, ao observarmos este cenário, constatamos que mesmo o Estado 

concedendo incentivos fiscais diversos, e renunciando a receita do seu principal tributo, 

o ICMS, não garante a permanência das indústrias no Estado. 

Outro segmento de destaque, no que tange a concessão de incentivos fiscais 

através do PRODUZIR, trata-se dos laticínios, uma vez que, desde a implantação do 

programa, 90 (noventa) indústrias foram beneficiadas, o que em certa medida evidencia 

o potencial agroindustrial do Estado. Contudo, no ano de 2015 apenas 30 (trinta) 

indústrias continuavam sendo beneficiadas pelo programa, e ainda, 12 (doze) destas 

estão inadimplentes. Notamos que apenas 33% destas indústrias continuam se 

beneficiando do PRODUZIR, conforme anexo X. 

No intuito de avaliar a índice de permanência das indústrias no PRODUZIR, 

elencamos os principais segmentos industriais em Goiás, desde a criação do programa 
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 De acordo com a OMS, exposição ao amianto causa diferentes tipos de câncer (2015). 
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em 2000 até o ano de 2013 e identificamos, quantas destas ainda gozavam dos 

benefícios no ano de 2015, bem como sua adimplência ou não. 
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Ramo da atividade 

Qntde. de 

Indústrias 

beneficiadas 

(2000-2013) 

Qntde. de 

Municípios 

contemplados 

Qntde de Indústrias 

beneficiadas pelo 

PRODUZIR (2015) 

Qntde de Indústrias 

beneficiadas pelo 

PRODUZIR (2015) - 

INADIMPLENTES 

Índice de 

Permanência das 

Indústrias no 

PRODUZIR
52

 

Índice de 

inadimplência 

como 

PRODUZIR 

(2015) 

Água Mineral 16 11 3 1 19% 33% 

Alimentício 111 44 29 11 26% 38% 

Cimento 5 4 0 0 0% 0% 

Confecções 30 9 4 0 13% 0% 

Cosméticos 27 9 5 1 19% 20% 

Curtume 9 6 1 1 11% 100% 

Destilaria 130 66 26 5 20% 19% 

Distribuição 8 4 4 3 50% 75% 

Energia 6 5 1 0 17% 0% 

Fertilizantes 6 5 1 0 17% 0% 

Frigorífico 34 24 8 1 24% 13% 

Metalúrgico 56 17 20 7 36% 35% 

Mineração 13 12 4 2 31% 50% 

Moveleiro 31 14 11 5 35% 45% 

Óleos vegetais 30 20 8 2 27% 25% 

Sementes 4 3 0 0 0% 0% 

Tabela 10: Empresas beneficiadas pelo PRODUZIR e índice de permanência (2000-2013) 

Fonte: Adaptado (Secretaria de Indústria e Comércio, 2015). 
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 O índice de permanência foi criado especificamente para esta pesquisa e consiste na razão entre o número de indústrias beneficiadas no período entre 2000 e 2013, e o 

número de indústrias que permaneciam com o incentivo do PRODUZIR em 2015. 
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Apesar da tabela 10 não contemplar todos os ramos de atividade das indústrias 

beneficiadas pelo PRODUZIR no período compreendido entre 2000 e 2013, ilustra os 

ramos que mais dispõem de indústrias beneficiadas, sendo possível a análise destes dois 

indicadores relevantes: permanência no PRODUZIR e inadimplência com o programa. 

Por meio da tabela 10 evidenciou-se o volume de indústrias beneficiadas pelo 

PRODUZIR em diferentes ramos de atividade, com destaque para os índices de 

permanência destas indústrias, bem como, a inadimplência com o programa. No caso do 

segmento de cimento, todas as indústrias que tiveram concessão de incentivos fiscais do 

PRODUZIR, atualmente não são beneficiadas pelo programa. Apenas o ramo de 

distribuição dispõe de índice de permanência das indústrias de 50%, contudo, o índice 

de inadimplência chegou a 75% no ano de 2015. 

A análise do índice de permanência das indústrias no PRODUZIR nos mostra 

que percentuais significativos das mesmas perderam o incentivo, e podem continuar 

desempenhando suas atividades, sem o mesmo, assim como, podem ter migrado para 

outros Estados e por fim, podem ter tido o benefício cancelado, por encerramento de 

suas atividades. 

A fuga das indústrias para outros Estados é um dos principais temores dos 

gestores públicos goianos, uma vez que, de acordo com o discurso recorrente 

apresentado na mídia, o encerramento das atividades destas indústrias no território 

goiano acarretaria em perdas imensuráveis para os trabalhadores. A partir da análise do 

índice de permanência podemos propor os seguintes questionamentos: Esta fuga não é 

um movimento natural das indústrias? O índice de permanência no programa é pequeno, 

mesmo com inúmeras benesses, então como justificar os volumes expressivos de 

recursos que são destinados ao provimento destas políticas públicas? Qual foi o tão 

temido impacto do encerramento das atividades das indústrias que deixaram o Estado ao 

longo destes anos, especialmente para os trabalhadores? 

Novamente retomando o capítulo anterior, verificamos que muitas destas 

indústrias usufruem dos incentivos fiscais oferecidos pelo Estado, contudo, o fato de 

disporem desta concessão, não garante a permanência no mesmo por muito tempo.  

Consideramos como de suma importância a identificação das indústrias no que 

tange a manutenção ou não das atividades produtivas em Goiás após a perda da 
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concessão dos incentivos fiscais por parte do PRODUZIR, contudo, a junta comercial 

do Estado de Goiás mantém estas informações em sigilo. 

A permanência das indústrias no Estado impacta não só no mercado de trabalho 

local, mas também se vincula diretamente ao montante de recursos renunciados por 

parte do Estado para financiar atividades industriais que podem ter chegado ao fim em 

um curto espaço de tempo, além de que, o Estado mantém toda uma estrutura física de 

suporte a grandes industriais, a exemplo dos Distritos Agroindustriais. 

A criação dos incentivos fiscais, a partir da década de 1980 em Goiás, também 

esteve atrelada a criação dos Distritos Agroindustriais, com destaque para o Distrito 

Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Situado as margens da BR-153 este é o Distrito 

que abriga o maior número de indústrias, tendo em vista todo o suporte logístico e de 

infraestrutura com do qual dispõe. Dentre as empresas que estão localizadas no DAIA 

estão: Adubos Araguaia, Bunge Fertilizantes, Caoa Montadora de Veículos, Cimentos 

Planalto, Concreto Redimix, Distribuidora Roche, Geolab Indústria Farmacêutica, 

Laboratório Teuto (DAIA, 2010). 

Por meio da tabela 11 é possível identificar a quantidade de indústrias instaladas 

nos diversos Distritos Industriais do Estado de Goiás, além do volume total de empresas 

incentivadas pelo PRODUZIR no período compreendido entre os anos de 2000 e 2013. 

 

Tabela 11: Quantidade de indústrias instaladas nos Distritos Agroindustriais Goianos (2014) 

DISTRITO 

QUANTIDADE DE 

INDÚSTRIAS 

INCENTIVADAS 

PELO PRODUZIR 

(2000-2013)  

NO MUNICÍPIO 

QUANTIDADE DE 

EMPRESAS 

INSTALADAS NO 

DISTRITO (2015) 

Distrito Agroindustrial de Abadiânia 16 5 

Distrito Agroindustrial de Anápolis 274 140 

Distrito Agroindustrial de Anicuns 3 0 

Distrito Agroindustrial de Aparecida de 

Goiânia 222 
45 

Distrito Agroindustrial de Bela Vista 10 3 

Distrito Agroindustrial de Cabeceiras 2 0 

Distrito Agroindustrial de Caldas Novas 4 4 
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DISTRITO 

QUANTIDADE DE 

INDÚSTRIAS 

INCENTIVADAS 

PELO PRODUZIR 

(2000-2013)  

NO MUNICÍPIO 

QUANTIDADE DE 

EMPRESAS 

INSTALADAS NO 

DISTRITO (2015) 

Distrito Mineroindustrial de Catalão 30 36 

Distrito Agroindustrial de Ceres 4 0 

Distrito Agroindustrial de Goianésia 5 5 

Distrito Agroindustrial de Goianira 32 32 

Distrito Agroindustrial de Goiás 3 0 

Distrito Agroindustrial de Goiatuba 11 0 

Distrito Agroindustrial de Inhumas 15 2 

Distrito Agroindustrial de Itumbiara 38 16 

Distrito Agroindustrial de Jussara 3 0 

Distrito Agroindustrial de Luziânia 22 6 

Distrito Agroindustrial de Mineiros I 7 9 

Distrito Agroindustrial de Morrinhos 15 6 

Distrito Agroindustrial de Orizona 9 12 

Distrito Setor Industrial de Piracanjuba 8 0 

Distrito Agroindustrial de Pontalina 3 5 

Distrito Agroindustrial de Porangatu 15 3 

Distrito Agroindustrial de Rio Verde I 29 5 

Distrito Agroindustrial de Rubiataba 2 0 

Distrito Agroindustrial de São Miguel do 

Araguaia 3 
0 

Distrito Industrial de Senador Canedo – 30 29 

Distrito Agroindustrial de Uruaçu 5 13 

Fonte: GoiasIndustrial (2014) 

 

Não se deve deixar de lado, o fato de que, conforme mencionamos no capítulo 

anterior, muitas das negociações entre grandes industriais e o Governo do Estado, passa 

não só pela concessão de incentivos fiscais relativos a ICMS, mas também envolve a 

doação de terrenos em regiões estratégicas para estas indústrias. Sendo assim, notamos 

que há casos em que o município dispõe de indústrias beneficiadas pelo PRODUZIR e 
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atualmente não há nenhuma indústria instalada no Distrito Agroindustrial do município, 

assim como, o contrário também acontece. Ou seja, no caso de Aparecida de Goiânia, o 

número de indústrias beneficiadas pelo PRODUZIR no período analisado foi de 222 

(duzentos e vinte duas) e o número de indústrias instaladas no Distrito Agroindustrial de 

Aparecida de Goiânia foi de apenas 45 (quarenta e cinco) indústrias. 

De acordo com o Plano Plurianual do Estado de Goiás, somente no período 

compreendido entre os anos de 2012 e 2015 foram destinados R$ 9.118.000,00 para 

obras de infraestrutura, urbanização e melhoramentos dos Distritos Industriais, além 

disso, foi contemplada a introdução de gás natural canalizado para o setor industrial nos 

Distritos Industriais, sendo destinado para tal ação o montante de R$ 48.000.000,00, e 

por fim, o PPA ainda previu obras de expansão e desenvolvimento dos Distritos 

Agroindustriais, destinando mais R$ 10.000.000,00 para estas ações.  

No entanto, observa-se que dos 28 (vinte e oito) Distritos Agroindustriais 

existentes no Estado de Goiás, 9 (nove) destes estão desocupados, ou seja, não tem 

nenhuma indústria instalada em seu território. Ao analisarmos o dispêndio de recursos 

financeiros com a criação e manutenção destes Distritos, observamos novamente o 

desperdício de recursos públicos por parte do Estado.  

Ao nos voltarmos para os municípios com a maior quantidade de indústrias 

beneficiadas pelo PRODUZIR, conforme tabela 12, identificamos que aquelas que 

apresentam maior concentração industrial tratam-se dos localizados na região 

metropolitana de Goiânia, e que dispõem de vantagens sobre os demais municípios, no 

que tange, principalmente, a oferta de infraestrutura e suporte logístico para a 

distribuição da produção industrial das empresas beneficiadas pelo PRODUZIR. 

 

Tabela 12: Ranking dos 20 Municípios com maior quantidade de Indústrias beneficiadas pelo 

PRODUZIR (2000-2013) 

Ranking Município  

Qntde. 

Empresas 

1° Anápolis 274 

2° Goiânia 243 

3° Aparecida de Goiânia 222 

4° Itumbiara 38 
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Ranking Município  

Qntde. 

Empresas 

5° Goianira 32 

6° Catalão 30 

7° Senador Canedo 30 

8° Rio Verde 29 

9° Luziânia 22 

10° Jataí 18 

11° Alexânia 17 

12° Abadiânia 16 

13° Hidrolândia 16 

14° Nerópolis 16 

15° Inhumas 15 

16° Morrinhos 15 

17° Porangatu 15 

18° Trindade 14 

19° Palmeiras 13 

20° Formosa 12 

Fonte: Adaptado (Secretaria de Gestão e Controle, 2015). 

 

Outra preocupação que surge quando analisamos os dados inerentes as políticas 

de incentivos fiscais, se volta para a concentração industrial na região metropolitana de 

Goiânia em detrimento de outros municípios mais distantes e com baixo crescimento 

econômico. A concentração industrial dos beneficiados pelo PRODUZIR na região 

metropolitana fica ainda mais evidente quando analisamos o apêndice A. 

A tabela 13 revela que quando analisamos os 5 (cinco) municípios mais ricos de 

Goiás, estes concentram o maior quantitativo de indústrias beneficiadas pelo 

PRODUZIR e fazem parte da região metropolitana, a exemplo de Goiânia, Aparecida de 

Goiânia e Anápolis, ou estão instaladas em municípios com destaque em relação ao 

crescimento econômico, a exemplo de Catalão e Itumbiara. 

 

Tabela 13: Quantidade de indústrias beneficiadas pelo PRODUZIR nos 5 municípios mais ricos do 

Estado 
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Municípios mais ricos de Goiás (2013) Qntde. indústrias 

Anápolis 274 

Catalão 30 

Goiânia 243 

Itumbiara 38 

Aparecida de Goiânia 222 

TOTAL 807 

Fonte: Adaptado (Secretaria de Gestão e Controle, 2015). 

 

Outro dado de suma importância para conhecermos a realidade do segmento 

industrial beneficiado pelo PRODUZIR está no quantitativo de indústrias beneficiadas e 

que até outubro de 2015 estavam inadimplentes com o programa. De acordo com a 

tabela 14 o município de Aparecida de Goiânia é o que mais contava com indústrias 

inadimplentes durante o período analisado. 

 De acordo com informações da Secretaria de Gestão e Controle (SGC, 2015), a 

tabela 14 nos apresenta os 10 (dez) municípios com maior quantidade de indústrias 

inadimplentes com o PRODUZIR. 

 

Tabela 14: Ranking dos 10 Municípios com maior quantidade de Indústrias inadimplentes com o 

PRODUZIR (2014) 

Ranking Município  

Qntde empresas 

inadimplentes 

1° Aparecida de Goiânia 20 

2° Goiânia 16 

3° Anápolis 13 

4° Luziânia 5 

5° Rio Verde 5 

6° Catalão 4 

7° Inhumas 3 

8° Porangatu 3 

9° Americano do Brasil 2 

10° Morrinhos 2 

Fonte: Adaptado (Secretaria de Gestão e Controle, 2015). 
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De acordo com dados da Secretaria de Gestão e Controle (2015) o número de 

indústrias beneficiadas pelo PRODUZIR era de 437 (quatrocentos e trinta e sete), sendo 

que 110 (cento e dez) destas estavam inadimplentes com o programa até o mês de 

outubro de 2015. Notamos que os dez maiores municípios em quantidade de indústrias 

inadimplentes com o PRODUZIR corresponde a aproximadamente 66% das indústrias 

que se encontram nesta condição em Goiás.  

 

 

3.4 Programas de incentivos fiscais em Goiás: Uma análise a partir do mundo do 

trabalho 

 

 

Conforme dito anteriormente, esta pesquisa, se volta não só para a compreensão 

do impacto das elites políticas para as políticas públicas em Goiás, como também se 

dedica diretamente a aspectos inerentes ao mundo do trabalho. 

Conforme mencionado no capítulo anterior, a “Guerra Fiscal” iniciada na década 

de 1980 dispõe de efeitos perversos, no que diz respeito as contas públicas, uma vez que 

promove a renúncia fiscal em grande escala para o favorecimento de uma elite industrial 

associada. Considerando ainda, que a atração de indústrias e a renúncia fiscal de 

impostos, a exemplo do ICMS, aparecem camufladas no discurso veiculado nos meios 

de comunicação, sobre a importância destas indústrias se instalarem nos Estados, uma 

vez que são geradoras de trabalho, emprego e renda para a população local, enquanto 

sabemos que este discurso é um tanto problemático, já que a maioria das empresas 

utilizam de maneira recorrente a automação e mecanização.  

Portanto, é de suma importância, para esta pesquisa, nos debruçarmos sobre os 

dados relativos a geração de emprego e renda a partir da política pública do 

PRODUZIR, com o intuito de confrontar estas informações com o discurso veiculado 

nos meios de comunicação sobre o assunto. 

Por meio da tabela 15 é possível identificar os municípios que dispõem de maior 

geração de empregos, tendo em vista as indústrias beneficiadas pelo PRODUZIR. 
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Notamos que os quatro municípios que mais tiveram indústrias beneficiadas por esta 

política pública também são os que mais geram empregos. 

 

Tabela 15 : Ranking dos 20 Municípios com maior geração de empregos pelas empresas beneficiadas 

pelo PRODUZIR (2000-2013) 

Ranking Município  

Qntde 

Empresas Empregos  

1° Anápolis 274 25.199 

2° Goiânia 243 16.061 

3° Aparecida de Goiânia 222 12.651 

4° Itumbiara 38 8.360 

5° Jataí 18 7.040 

6° Piracanjuba 8 4.966 

7° Goiatuba 11 4.293 

8° Mineiros 7 4.264 

9° Palmeiras 13 4.227 

10° Paraúna 10 4.113 

11° Catalão 30 4.105 

12° Quirinópolis 3 3.877 

13° Jussara 3 3.079 

14° Luziânia 22 2.996 

15° Inhumas 15 2.951 

16° Caçu 3 2.938 

17° Itaberaí 7 2.926 

18° Serranópolis 2 2.863 

19° Acreúna 11 2.707 

20° Orizona 9 2.417 

Fonte: Adaptado (Secretaria de Gestão e Controle, 2015). 

 

Apesar do dado otimista, não podemos deixar de considerar o fato de que dizem 

respeito ao número de contratações efetuadas por estas empresas, e fazem parte do 

relatório de auditoria do PRODUZIR, e caso não seja atendido, conforme previsto no 

projeto, assim como mencionamos anteriormente, a indústria pode ter seus benefícios 
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suspensos. Interessante seria, se a legislação previsse não só o número de contratações, 

mas principalmente, o saldo entre admitidos e desligados. Uma vez que, a indústria 

pode contratar trabalhadores no intuito de atender os critérios do programa, e logo em 

seguida demiti-los, já que a legislação não prevê a utilização de saldos entre admitidos e 

desligados
53

. 

Outro dado importante trata-se da evolução do número de projetos aprovados 

através do PRODUZIR entre o período de 2000 e 2013. Conforme mostra a tabela 15, 

no ano de implantação do PRODUZIR, apenas 10 projetos foram aprovados, sendo que, 

no ano de 2003, este número foi de 297 aprovações, capazes de gerar mais de 35.000 

empregos diretos. Nos anos posteriores este número decresceu, ao ponto de no ano de 

2013 termos a concessão de apenas 10 projetos, por meio do PRODUZIR, ano marcado 

pela criação do NOVO PRODUZIR, e, principalmente, ampliação das concessões dos 

incentivos até o ano de 2040, além de mudanças nos fatores de desconto. 

Conforme mencionado no início deste capítulo, é objetivo desta política pública 

a geração significativa de empregos a partir da instalação de indústrias no Estado de 

Goiás, sendo o ano de 2003 aquele que também demonstrou o maior número de 

empregos diretos gerados. 

 

Tabela 16: Evolução dos projetos aprovados pelo PRODUZIR (2000-2013) 

Ano 

No. 

Projetos 

Empregos 

Diretos 

Investimento 

Fixo (R$) 
Benefícios (R$) 

Benefício/emprego 

(R$) 

Benefício/projeto 

(R$) 

2000 10 478 52.377.799 180.623.920 377.874,31 18.062.392,00 

2001 59 4.201 546.672.521 2.373.628.081 565.015,02 40.230.984,42 

2002 83 5.283 652.165.054 4.211.624.933 797.203,28 50.742.469,07 

2003 297 36.024 5.907.201.153 18.934.499.001 525.607,90 63.752.521,89 

2004 217 14.625 1.831.542.697 14.135.228.484 966.511,35 65.139.301,77 

2005 175 20.520 3.171.430.156 18.045.106.699 879.391,16 103.114.895,42 

2006 148 21.543 5.755.673.310 25.683.164.900 1.192.181,45 173.534.897,97 

2007 131 33.903 8.903.160.628 48.522.897.324 1.431.227,25 370.403.796,37 

2008 114 23.186 7.754.482.499 36.597.822.650 1.578.444,87 321.033.532,02 

2009 100 12.794 2.076.398.840 13.578.303.433 1.061.302,44 135.783.034,33 

                                                           
53

 Ver Laurias (2011). 
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Ano 

No. 

Projetos 

Empregos 

Diretos 

Investimento 

Fixo (R$) 
Benefícios (R$) 

Benefício/emprego 

(R$) 

Benefício/projeto 

(R$) 

2010 76 6.055 710.551.266 4.919.167.213 812.414,07 64.725.884,38 

2011 74 6.182 2.019.654.472 8.833.877.774 1.428.967,61 119.376.726,68 

2012 85 6.667 1.394.546.718 4.776.727.391 716.473,28 56.196.792,84 

2013 100 8.820 1.044.186.664 6.679.940.025 757.362,81 66.799.400,25 

TOTAL 1669 191.461 41.820.043.777 207.472.611.828 1.083.628,58 124.309.533,75 

Fonte: Adaptado (Censo FOMENTAR/PPRODUZIR, 2014); Secretaria de Indústria e Comércio (SIC, 

2014) 

 

Merece destaque, o dado presente na tabela 16, sobre o investimento fixo na 

atividade produtiva, realizado pelas indústrias, uma vez que, além da concessão de 

incentivos por meio de financiamento do ICMS, que trata-se do nosso objeto de análise, 

o PRODUZIR também previa incentivos relativos a oferta de infraestrutura necessária 

para o início das atividades produtivas destas indústrias tais como doação de terrenos, 

descontos relacionados a água, luz e telefonia, além de provimento de suporte logístico 

através de pavimentação de vias de acesso a estas empresas. Contudo, tendo em vista a 

dificuldade de estratificação destes investimentos, optamos por não trabalhar com esta 

informação. O investimento fixo, apesar de ser um dado importante, é apresentado nesta 

tabela apenas como informação adicional, já que, conforme mencionado, o foco desta 

pesquisa se volta para a concessão de incentivos relativos ao ICMS. 

Os benefícios concedidos às indústrias através do PRODUZIR, conforme ilustra 

a tabela 16, evidenciam o fato de que no ano de 2007, as concessões de incentivos 

fiscais as indústrias beneficiadas foi superior a R$ 48 bilhões. A partir destes dados, 

estabelecemos a relação entre os benefícios concedidos e o volume de empregos 

gerados. Por meio da razão simples entre estas duas variáveis, identificamos casos em 

que a geração de um emprego representou um montante superior a R$ 1,5 milhões. 

Quando analisado a média do benefício por emprego, notamos que o valor se aproxima 

de R$ 1 milhão. 

Ao analisar os benefícios por projeto, também através da tabela 16, notamos que 

no ano de 2007 um projeto custou em média R$ 370 milhões. Já a média destes projetos 

entre os anos 2000 e 2013 a partir dos benefícios concedidos, nos mostra que cada 

projeto representou R$ 124 milhões em benefícios concedidos através do PRODUZIR. 
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Os valores milionários para a geração de 1 (um) emprego, assim como a média 

de benefícios concedidos evidenciam as benesses concedidas ao setor industrial. Tais 

exemplos ilustram a transferência direta de recursos do Estado para a iniciativa privada, 

enquanto identificamos anteriormente, que o setor industrial, nem ao menos dispõe de 

maior expressividade em relação a geração de empregos. Neste sentido, é importante 

salientar ainda, quais os principais segmentos da economia goiana, responsáveis pela 

geração de trabalho, emprego e renda para a população local.  

De acordo com a tabela 17, o segmento de combustíveis é aquele que mais gera 

empregos, seguido da indústria, que representa apenas 23% do acumulado total de 

empregos gerados no Estado. 

 

Tabela 17: Geração de empregos a partir de especificação dos setores econômicos em Goiás (2009-2013) 

Especificação 2009 2010 2011 2012 2013 
Acumulado 

total 
% 

ESTADO DE 

GOIÁS 
6.810.431 8.170.085 9.875.178 11.369.285 12.137.751 48.362.730 100 

Comércio 

atacadista e 

distribuidor 

891.745 1.107.960 1.113.510 1.602.384 1.798.951 

6.514.550 13 

Comércio 

varejista 
820.902 1.023.162 1.037.489 1.349.581 1.449.902 

5.681.036 12 

Extração 

mineral ou 

fóssil 

41.166 53.137 59.856 65.345 97.806 

317.310 1 

Indústria 1.610.328 1.810.639 1.875.154 2.216.943 2.486.390 9.999.454 21 

Prestação de 

Serviços 
151.504 173.916 200.390 222.491 245.485 

993.786 2 

Produção 

agropecuária 
171.245 166.851 165.493 223.566 245.156 

972.311 2 

Combustível 1.558.752 1.834.763 2.323.707 2.468.123 3.008.524 11.193.869 23 

Comunicação 757.749 777.404 1.014.199 957.593 1.045.515 4.552.460 9 

Energia 

elétrica 
605.478 777.008 1.146.479 1.834.538 1.300.533 

5.664.036 12 

Outros 201.563 445.244 938.901 428.720 459.491 2.473.919 5 

Fonte: Instituto Mauro Borges (2014) 
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Através da análise da tabela 17, notamos que o setor de comércio quando 

somado o atacadista e o varejista correspondem a 25% do total de empregos gerados, 

lembrando que o setor de serviços corresponde a 21% deste total. A reflexão que deve 

ser suscitada neste momento se refere ao montante de recursos destinados a financiar a 

indústria, por meio da renúncia fiscal, apoiado na justificativa da geração de empregos, 

enquanto outros segmentos da economia goiana são capazes de gerar quantitativos 

semelhantes. 

Voltando o olhar para os municípios goianos e a geração de empregos, a partir 

das políticas públicas de incentivos fiscais, notamos que entre os anos 2000 e 2013, 

houve casos de indústrias que não criaram nenhum emprego, e conforme mencionamos, 

a legislação contempla situações em que não há a geração de empregos, a partir da 

apresentação de justificativa. 

 

Tabela 18: Geração de empregos das indústrias beneficiadas pelo PRODUZIR (2000-2013) na região 

metropolitana 

Situação das empresas em relação a geração de 

empregos Quantidade % em relação ao total 

Nenhum emprego 14 2,2 

Gerou entre 2 e 5 empregos 23 3,7 

Gerou entre 6 e 10 empregos 67 10,7 

Gerou entre 11 e 20 empregos 129 20,5 

Gerou entre 21 e 50 empregos 192 30,5 

Gerou entre 51 e 100 empregos 115 18,3 

Gerou mais de 100 empregos 89 14,1 

TOTAL 629 100,0 

Fonte: Adaptado Secretaria de Indústria e Comércio (2014). 

 

 

De acordo com a tabela 18 cerca de 30% das indústrias beneficiadas pelo 

PRODUZIR instaladas na região metropolitana no período analisado, geraram entre 21 

e 50 empregos. Ou seja, este número é ínfimo tendo em vista o volume de recursos 

destinados não só ao provimento desta política pública, bem como o volume de crédito 

de ICMS concedido a estas indústrias. 
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A tabela 19 apresenta o ranking com os 20 (vinte) municípios que mais geraram 

empregos a partir da concessão de incentivos fiscais do PRODUZIR no período 

compreendido entre 2000 e 2013. 

 

Tabela 19: Ranking dos municípios que mais criaram empregos a partir do PRODUZIR (2000-2013) 

 

Ranking Município  Qntde Empresas Empregos  

1° Anápolis 274 25.199 

2° Goiânia 243 16.061 

3° Aparecida de Goiânia 222 12.651 

4° Itumbiara 38 8.360 

5° Jataí 18 7.040 

6° Piracanjuba 8 4.966 

7° Goiatuba 11 4.293 

8° Mineiros 7 4.264 

9° Palmeiras 13 4.227 

10° Paraúna 10 4.113 

11° Catalão 30 4.105 

12° Quirinópolis 3 3.877 

13° Jussara 3 3.079 

14° Luziânia 22 2.996 

15° Inhumas 15 2.951 

16° Caçu 3 2.938 

17° Itaberaí 7 2.926 

18° Serranópolis 2 2.863 

19° Acreúna 11 2.707 

20° Orizona 9 2.417 

Fonte: Adaptado (Secretaria de Gestão e Controle, 2015). 

 

Conforme mostra a tabela 19 e já mencionamos anteriormente, os municípios 

que mais concentram geração de empregos na indústria a partir do PRODUZIR são 

respectivamente, Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia, uma vez que fazem parte 

da região metropolitana e dispõem de localização privilegiada para o escoamento da 

produção. 
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 Notem que o município de Serranópolis dispõe de 2 (duas) indústrias 

beneficiadas pelo PRODUZIR e que juntas geraram 2863 empregos. Tendo como 

referência o tamanho do município e o número expressivos de empregos gerados, 

identificamos a importância para o município, da manutenção das atividades daquelas 

indústrias em Serranópolis, assim como concordamos com os impactos do encerramento 

de suas atividades para o mercado de trabalho local
54

. 

 Por meio de uma análise mais atenta é possível relacionar não só a quantidade de 

indústrias beneficiadas, assim como o volume de crédito de ICMS e empregos gerados, 

mas também avaliar o impacto destes empregos para a população local, conforme 

apresenta a tabela 20. 

 

Tabela 20: Indústrias beneficiadas pelo PRODUZIR - Região metropolitana de Goiânia (2000-2013) 

MUNICÍPIO 

Quantidade 

de 

indústrias 

beneficiadas 

VOLUME DE 

CRÉDITO DE 

ICMS (R$) 

QNTDE 

EMPREGOS 

GERADOS 

CUSTO ESTIMADO 

DO 

EMPREGO/CRÉDITO 

DE ICMS 

População 

* 

% 

Empregos 

em 

relação a 

população 

do 

município 

Abadia de Goiás 6 25.179.837,72 366 68.797,37 7.733 4,7 

Aparecida de 

Goiânia 223 6.119.245.604,77 12.682 482.514,24 511.323 2,5 

Aragoiânia 1 7.889.506,36 30 262.983,55 9.278 0,3 

Bela Vista de 

Goiás 10 4.169.483.238,58 1.079 3.864.210,60 27.112 4,0 

Bonfinópolis 4 19.397.997,63 116 167.224,12 8.508 1,4 

Brazabrantes 2 39.986.487,91 149 268.365,69 3.485 4,3 

Caldazinha 2 3.092.147,95 9 343.571,99 3.582 0,3 

Goianápolis 5 60.767.170,55 332 183.033,65 11.013 3,0 

Goiânia 243 10.323.055.139,01 16.061 642.740,50 1.412.364 1,1 

Goianira 32 292.094.564,07 1.491 195.905,14 38.607 3,9 

                                                           
54

 O maior receio de pesquisadores da temática de incentivos fiscais é que a partir do fim da guerra fiscal, 

haja a transferência das plantas industriais dos municípios menos competitivos para outras localidades. 

Deste modo, os municípios que abrigavam tais indústrias se transformariam em “cidades fantasmas”, a 

exemplo do que ocorrera em Detroit, nos Estados Unidos, ou em menor escala, o que aconteceu em 

Rezende-RJ. Contudo, tendo em vista as potencialidades do município, acreditamos que a possibilidade 

de exploração de outras atividades econômicas iriam reverter a possibilidade da existência destas cidades 

fantasmas. 
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MUNICÍPIO 

Quantidade 

de 

indústrias 

beneficiadas 

VOLUME DE 

CRÉDITO DE 

ICMS (R$) 

QNTDE 

EMPREGOS 

GERADOS 

CUSTO ESTIMADO 

DO 

EMPREGO/CRÉDITO 

DE ICMS 

População 

* 

% 

Empregos 

em 

relação a 

população 

do 

município 

Guapó 4 1.636.766.838,54 1.127 1.452.321,95 14.419 7,8 

Hidrolândia 16 1.933.386.643,54 1.465 1.319.717,85 19.392 7,6 

Inhumas 15 2.558.837.997,52 2.951 867.108,78 51.144 5,8 

Nerópolis 16 872.854.802,71 773 1.129.178,27 26.857 2,9 

Nova Veneza 2 95.853.340,35 142 675.023,52 8.957 1,6 

Senador Canedo 30 2.420.297.684,25 2.302 1.051.389,09 97.719 2,4 

Terezópolis 4 89.884.747,20 450 199.743,88 7.262 6,2 

Trindade 14 462.937.273,31 763 606.732,99 115.470 0,7 

TOTAL 629 31.131.011.021,97 42.288 736.166,55 2.366.492 1,8 

*O dado relativo a população foi utilizado em virtude da ausência de informações para a população 

economicamente ativa (PEA)        

Fonte: Adaptado (Secretaria de Gestão e Controle, 2015). 

 

 

O volume de créditos de ICMS concedidos através do PRODUIZIR e destinados 

as indústrias beneficiadas, chama a atenção por se tratar, em alguns casos, de valores 

que chegam aos R$ bilhões. Estes créditos dizem respeito ao ICMS que deveria entrar 

nos cofres públicos, para fomentar políticas públicas a exemplo da educação, saúde, 

segurança, transporte, moradia, entre outros, e que passam a fazer parte do montante de 

renúncia fiscal, ou seja, recursos do qual o Estado abre mão em detrimento do 

favorecimento a grandes industriais, que muitas vezes, nem são empresários locais, mas 

sim, representantes do capital transnacional e, conforme vimos anteriormente, destinam 

boa parte de sua produção para exportação. 

Na tabela 20 também é possível analisar o custo do emprego para o Estado, 

sendo possível perceber que em 5 (cinco) municípios da região metropolitana de 

Goiânia, o custo do emprego é superior a R$ 1 milhão. Chamando atenção ainda, o caso 

de um emprego ter custado ao Estado mais de R$ 3,8 milhões. 

É importante considerar o número de empregos gerados pelas indústrias 

beneficiadas pelo PRODUZIR, conforme notamos através da tabela 20, e que este 
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número na região metropolitana chega a aproximadamente 40.000, mas é de pouca 

utilidade esta informação se não fizermos uma análise baseada no quantitativo 

populacional
55

 dos municípios. Ou seja, é importante analisarmos o impacto para a 

população local da geração deste quantitativo de empregos a partir da política pública 

do PRODUZIR. 

Através da tabela 20 é possível perceber que em 3 (três) municípios, o 

quantitativo de empregos gerados pelas indústrias beneficiadas pelo PRODUZIR é 

menor que 1% em relação a população. Dos municípios que fazem parte da região 

metropolitana, 11 (onze) municípios o quantitativo de empregos gerados pelas 

indústrias beneficiadas pelo PRODUZIR é menor que 5%. Por fim, o número de 

empregos gerados na região metropolitana por indústrias beneficiadas por esta política 

pública não chega a 8% em relação ao total da população.  

Tais informações oferecem argumentos para problematizarmos o fato de que é 

veiculado na mídia de maneira recorrente, que o fim da guerra fiscal, e, portanto, das 

políticas de incentivos fiscais, acarretaria em perdas imensuráveis para a população dos 

municípios que abrigam estas indústrias.  

Além disso, conforme mencionaremos ainda neste capítulo, os incentivos fiscais 

não são a única motivação para que indústrias se instalem em um determinado 

município, conforme consideram os próprios empresários, em pesquisa realizada pela 

Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás. 

Neste sentido, fazemos as seguintes indagações: se o impacto da geração de 

empregos nos municípios que abrigam as empresas beneficiadas pelo PRODUZIR é 

reduzido, as perdas relacionadas ao mercado de trabalho, seriam mesmo imensuráveis? 

Ao mesmo tempo, este impacto já não é sentido pelos municípios, uma vez que, o 

índice de permanência das indústrias no programa é baixo? 

Tendo em vista que o impacto da geração de empregos, por meio das políticas 

públicas de incentivos fiscais é pequeno, assim como, os custos do emprego são 

milionários, optamos por estabelecer a conversão deste montante em salários 

                                                           
55

 Buscou-se informações sobre a população economicamente ativa do município, com o intuito de 

conferir maior propriedade argumentativa sobre a representatividade da geração de empregos por meio do 

PRODUZIR, na região metropolitana, contudo, enfrentamos a ausência de dados, sendo então necessário, 

informar apenas o contingente populacional destes municípios. 
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mínimos
56

, para problematizamos sobre as benesses concedidas pelo Estado, 

diretamente, ao setor industrial.  

Por meio da tabela 21 procuramos o estabelecimento de conversão entre os 

montantes relativos aos custos do emprego em cada município, a partir da concessão de 

incentivos fiscais através do PRODUZIR. Notamos o caso de um emprego ter o seu 

custo superior a 5.000 (cinco mil) salários mínimos e quando convertemos ainda, este 

número em anos, notaremos que, um emprego gerado através da concessão de 

incentivos do PRODUZIR em um município pode equivaler a um salário mínimo por 

445 (quatrocentos e quarenta e cinco) anos. 

 

Tabela 21: Conversão em salários mínimos do custo estimado do emprego em relação as indústrias 

beneficiadas pelo PRODUZIR (2000-2013) 

MUNICÍPIO 

CUSTO ESTIMADO DO 

EMPREGO/CRÉDITO 

DE ICMS 

Valor convertido em 

salários mínimos 

Salários 

mínimos 

(conversão 

em anos) 

Abadia de Goiás 68.797,37 95 8 

Aparecida de Goiânia 482.514,24 666 56 

Aragoiânia 262.983,55 363 30 

Bela Vista de Goiás 3.864.210,60 5.337 445 

Bonfinópolis 167.224,12 231 19 

Brazabrantes 268.365,69 371 31 

Caldazinha 343.571,99 475 40 

Goianápolis 183.033,65 253 21 

Goiânia 642.740,50 888 74 

Goianira 195.905,14 271 23 

Guapó 1.452.321,95 2.006 167 

Hidrolândia 1.319.717,85 1.823 152 

Inhumas 867.108,78 1.198 100 

Nerópolis 1.129.178,27 1.560 130 

Nova Veneza 675.023,52 932 78 

Senador Canedo 1.051.389,09 1.452 121 

                                                           
56

 Valor relativo ao salário mínimo em 2014, equivalente a R$ 724,00. 
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MUNICÍPIO 

CUSTO ESTIMADO DO 

EMPREGO/CRÉDITO 

DE ICMS 

Valor convertido em 

salários mínimos 

Salários 

mínimos 

(conversão 

em anos) 

Terezópolis 199.743,88 276 23 

Trindade 606.732,99 838 70 

TOTAL 736.166,55 1.017 85 

Fonte: Adaptado (Secretaria de Gestão e Controle, 2015). 

 

Por meio da tabela 21 é possível suscitar diversas provocações uma vez que 

notamos que a média do custo do emprego nos municípios da região metropolitana 

equivale a um salário mínimo por 85 anos. Tempo este, que provavelmente, raríssimas 

indústrias irão permanecer em atividade neste mesmo município. Notamos aqui, mais 

uma vez, o quanto é evidente a transferência direta de recursos do Estado para a 

iniciativa privada, através do volume de renúncia fiscal, ou seja, do quanto se abre mão 

de impostos em detrimento da elite industrial associada. 

Tendo em vista o quanto já mencionamos sobre o volume de recursos públicos 

destinados ao provimento de políticas públicas como o PRODUZIR, ou seja, o volume 

de renúncia de receita por parte do Estado com o intuito de incentivar os empresários a 

permanecerem no Estado, e, que um dos principais objetivos do PRODUZIR trata-se da 

geração de trabalho, emprego e renda para a população local, buscamos então, uma 

análise comparativa-reflexiva sobre o volume de recursos destinados a programas do 

governo Estadual que também se voltam para o incentivo a geração de trabalho, 

emprego e renda para a população, com o intuito de fomentarmos a reflexão. 

Conforme consta no Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado de Goiás, os 

principais programas voltados para a qualificação e encaminhamento para o mercado de 

trabalho estão: o Programa de Gestão do Sistema Estadual de Emprego, o Banco do 

Povo e o Programa de Reeducação, qualificação e assistência ao sistema de execução 

penal.  

De acordo com a descrição do Programa de Gestão do Sistema de Gestão e 

Emprego este:  

 

O Programa de Gestão do Sistema Estadual de Emprego, constituído pelas 

ações integradas da Intermediação de Mão de Obra, Qualificação Social e 
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Profissional, Habilitação ao Seguro Desemprego e emissão de Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, busca a valorização e o crescimento dos 

trabalhadores, oportunizando-lhes: a inserção ou reinserção no mercado de 

trabalho, mediante a aproximação entre empregados e empregadores; a 

Qualificação Social e Profissional, como ferramenta para facilitar a sua 

empregabilidade; a emissão da Carteira de Trabalho, para agilizar o 

preenchimento da vaga de trabalho e a formalização do emprego, bem como 

a orientação e habilitação ao benefício do Seguro Desemprego, que presta 

assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado 

involuntariamente. (PPA, 2012) 

 

Observamos que o Programa de Gestão do Sistema de Gestão e Emprego atua 

em diferentes frentes, oferecendo aos trabalhadores não só qualificação para o 

trabalhador, assim como, intermediação de mão de obra, além de orientações diversas. 

Atualmente, o montante de recursos destinados ao provimento deste programa pelo 

PPA, durante o período de 4 anos (2012-2015) foi de R$ 22.678.000,00. 

O Banco do Povo também trata-se de uma política pública voltada para 

atendimento as demandas dos trabalhadores, neste caso, aqueles que desejam se tornar 

microempresários. Ao longo desta pesquisa, por inúmeras vezes mencionamos a 

importância desta política pública, assim como, realizamos análises comparativas 

diversas. De acordo com a descrição do Programa Banco do Povo no PPA tem-se as 

seguintes considerações: 

 

O Programa Banco do Povo está fundamentado no princípio social de 

geração de emprego e renda, destinado a oferecer oportunidade de crédito a 

micro empreendedores de baixa renda que tenham habilidades e experiência 

de trabalho, e que queiram iniciar ou ampliar o seu negócio. (PPA, 2012) 

 

 

Inúmeros trabalhos acadêmicos têm citado a importância deste tipo de política 

pública para a geração de trabalho, emprego e renda para a população local
57

. Contudo, 

reconhecemos que em certos casos estes microempreendimentos podem dispor de 

condições precárias, condicionando o trabalhador que iniciou seu negócio, bem como, 

aqueles que são seus funcionários, a situação de extrema precarização a partir da 

terceirização. É o caso, por exemplo, dos trabalhadores do segmento de confecções em 

municípios como Jaraguá e Trindade, que iniciam seus negócios sustentados em 

condições degradantes
58

 para o ser humano, tendo em vista a ausência de capital 

                                                           
57

 Ver Marone e Sader (2008). 
58

 Ver Vilasboas (2015). 
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suficiente para a manutenção da atividade produtiva a partir de condições financeiras 

confortáveis. Deste modo, apesar de não fazermos defesa do favorecimento da 

construção de territórios de precariedade, a partir da terceirização, oferecida por 

microempresários, não podemos negar, que o crescimento do setor de serviços e o 

volume de trabalhadores contratados por microempresas. Atualmente, o montante de 

recursos destinados, pelo PPA, ao provimento deste programa durante o período de 4 

anos (2012-2015) é de R$ 23.079.000,00. 

Tendo em vista que o PRODUZIR em sua legislação privilegia as indústrias que 

oferecem vagas de emprego para reeducandos do sistema de execução penal, analisamos 

ainda o Programa de Reeducação, qualificação e assistência ao sistema de execução 

penal, que de acordo com a descrição do PPA: 

 

O Programa de Reeducação, Qualificação e Assistência no Sistema de 

Execução Penal se baseia no dever do Estado em promover condições de 

reintegração social ao reeducando e egresso. Sendo a legislação de execução 

penal brasileira um sistema que visa o retorno do custodiado ao convívio 

social, torna-se de fundamental importância a realização de ações 

educacionais, laborais e assistenciais, a fim de oportunizar a reinserção e 

ressocialização deste. As ações de Qualificação Profissional e 

Desenvolvimento Educacional para a Inclusão Social e Empregabilidade para 

o Resgate da Cidadania valorizam a capacidade de desenvolvimento técnico 

da mão de obra dos reeducandos e egressos, preparando-os para atender às 

demandas do mercado de trabalho. Assim como as ações denominadas Cio da 

Terra-Produção Vegetal, Autossustentação - Produção Animal e Mãos que 

transformam - Produção Industrial, que visam oferecer condições propícias à 

ocupação daqueles que, em outras circunstâncias, estariam ociosos e privados 

da elevação de sua autoestima pela impossibilidade de trabalharem 

ativamente. (PPA, 2012) 

 

Notamos que a preocupação dos formuladores desta política pública, com a 

reintegração social do reeducando e do egresso do sistema carcerário a partir da sua 

inserção no mercado de trabalho. Destaca-se que mesmo diante de quantitativos 

expressivos de cidadãos a serem atendidos por esta política pública, o volume de 

recursos destinados ao programa é inferior aos demais, sendo que de acordo com o 

PPA, serão destinados ao provimento deste programa durante o período de 4 anos 

(2012-2015) o valor de R$ 16.745.000,00. 

Através da tabela 22 é possível analisar o consolidado dos recursos destinados a 

estas três políticas públicas, que assim como os programas de incentivos fiscais, 

objetivam a geração de trabalho, emprego e renda para a população local. 



138 
 

 

Tabela 22: Recursos destinados pelo PPA (2012-2015) a programas que geram empregos 

 

PPA (2012-2015) 

Recursos 

destinados (R$) 

Programa de Gestão do Sistema Estadual de 

Emprego 22.678.000,00 

Banco do Povo 23.079.000,00 

Programa de Reeducação, qualificação e assistência 

ao sistema de execução penal 

16.745.000,00 

  

TOTAL 62.502.000,00 

Fonte: Adaptado do PPA (2012-2015) 

  

       

Ao realizarmos uma análise crítica a partir dos dados apresentados, notamos que 

os recursos destinados a programas selecionados, que se vinculam diretamente a 

geração de trabalho, emprego e renda para a população do Estado de Goiás equivalem 

ao crédito concedido, por exemplo, a apenas uma empresa no município de Formosa-

GO, que gerou cerca de 42 empregos. 

 A intenção desta análise comparativa-reflexiva se dá no sentido de evidenciar o 

quanto o segmento industrial é beneficiado pelo Estado, sendo utilizado como elemento 

de convencimento coletivo a geração de empregos, que por meio dos dados 

apresentados, podemos constatar que em alguns casos são ínfimos quando pensados em 

relação ao impacto no município. Enquanto programas que podem atingir um 

quantitativo significativo de trabalhadores, dispõe de recursos inexpressivos para seu 

provimento. Por meio destes dados ficou evidenciada, mais uma vez, a transferência 

direta de recursos do Estado para a elite industrial. 

 

3.5 Uma análise do Censo FOMENTAR-PRODUZIR 

 

 É importante considerar, como as indústrias se posicionam, frente estas políticas 

públicas, todavia, conseguir coletar informações destas indústrias para uma pesquisa 

acadêmica seria não só uma tarefa exaustiva, como praticamente impossível.  
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No ano de 2014, o Instituto Mauro Borges publicou um documento intitulado 

“Análise do Censo FOMENTAR-PRODUZIR”, que trouxe inúmeras informações 

estatísticas sobre os programas, incluindo uma a interpretação de dados coletados em 

dezembro de 2012 por meio da Gerência de Auditoria do PRODUZIR, sendo a amostra 

representativa, já que naquele ano, 459 empresas eram beneficiadas pelo programa e 

456 responderam ao questionário enviado pelo órgão. Neste sentido, faremos a análise a 

partir dos dados contidos neste documento, que reflete o posicionamento dos gestores 

das indústrias beneficiadas pelo FOMENTAR e PRODUZIR no ano de 2012. 

A tabela 23 apresenta o número de empresas beneficiadas pelos programas e 

subprogramas de incentivos fiscais em Goiás. Notamos que, diferente de todos as outras 

publicações do Estado relacionadas aos incentivos fiscais, esta apresenta os montantes 

relacionados ao ICMS recolhido no ano de 2013, somente das indústrias beneficiadas 

pelos incentivos fiscais. Contudo, não há nenhuma referência a renúncia fiscal gerada 

pelos incentivos. 

Buscou-se o contato tanto com o Instituto Mauro Borges, que fez a publicação 

das informações, assim como, a Secretaria de Indústria e Comércio, responsável pelo 

encaminhamento dos dados, no sentido de resgatar a memória de cálculo para se chegar 

a este número, contudo, as tentativas foram frustradas, sendo necessário a elaboração de 

modelo de estimativa para se aproximar ao valor real, com base nas informações 

contidas no anuário e na legislação do PRODUZIR. 

 

Tabela 23: Número de empresas pesquisadas no Censo por programa, ICMS recolhido e renúncia fiscal 

estimada- 2012 

Programa 
No. de 

empresas 

ICMS recolhido 

(R$) 

RENÚNCIA FISCAL 

ESTIMADA (R$) * 

PRODUZIR 344 592.111.438 106.468.764.513 

Produzir 296 357.419.172 68.008.205.296 

Comexproduzir 27 105.823.636 17.083.946.465 

Progredir 2 59.409.002 9.590.865.029 

Centroproduzir 3 60.630.957 9.788.134.888 

Logproduzir 10 8.782.890 1.987.254.230 

Microproduzir 6 45.781 10.358.605 

FOMENTAR 112 494.475.642 115.377.649.800 



140 
 

* Cálculo feito com base nos percentuais informados pelo Censo 

Fórmula utilizada: ((ICMS recolhido*100)/(34,45/100))*(65,55/100) 

FOMENTAR/PRODUZIR (2014) 

FONTE: Censo FOMENTAR/PRODUZIR (2014) 

 

Observem que os números relativos ao recolhimento de ICMS são 

insignificantes se comparados aos volumes de renúncias geradas pelas políticas públicas 

de incentivos fiscais. Ao realizarmos o cálculo reverso, com o intuito de identificar a 

renúncia fiscal estimada, observamos que os montantes chegam aos R$ bilhões, 

enquanto já vimos que os números relativos a geração de empregos não justifica 

tamanha renúncia fiscal. 

 Notamos por meio da tabela 23 que apesar do número de empresas beneficiadas 

pelo PRODUZIR ser expressivamente maior que as beneficiadas pelo FOMENTAR, o 

maior volume de renúncia fiscal esperada ainda diz respeito a este programa. Deve-se 

destacar que apesar de as adesões por parte de novas empresas não ser possível para o 

FOMENTAR, já que trata-se de um programa extinto, algumas indústrias beneficiadas 

tem o prazo de fruição dos incentivos até 2020. 

A exemplo do que foi feito na tabela 23, a tabela 24 apresenta não só a 

arrecadação efetiva de ICMS no ano de 2012 por parte das empresas beneficiadas pelo 

PRODUZIR, assim como, agrupa as mesmas por microrregiões. Aquelas que mais se 

destacam em relação ao volume de ICMS recolhido e renúncia fiscal estimada são 

respectivamente: Goiânia, Anápolis, Catalão e o Sudoeste de Goiás. 

 

Tabela 24: Número de empresas pesquisadas no Censo por programa Fomentar-Produzir por 

microrregiões (2012) 

Microrregião 
ICMS recolhido 

(R$) 

RENÚNCIA FISCAL 

ESTIMADA (R$)* 

Anápolis  259.270.496   49.332.891.183,74  

Catalão  190.835.710   36.311.410.132,08  

Goiânia  334.545.498   63.655.899.546,88  

Sudoeste de 

Goiás  106.827.902   20.326.760.453,12  

Entorno de 

Brasília  37.578.315   7.150.242.520,32  
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Microrregião 
ICMS recolhido 

(R$) 

RENÚNCIA FISCAL 

ESTIMADA (R$)* 

Meia Ponte  44.938.481   8.550.703.714,22  

Quirinópolis  14.127.472   2.688.115.499,56  

Vale do Rio dos 

Bois  36.187.690   6.885.640.288,82  

Ceres  33.833.247   6.437.646.852,98  

Pires do Rio  3.712.698   706.436.440,93  

Anicuns  9.467.101   1.801.359.856,46  

Porangatu  14.045.830   2.672.581.005,81  

Aragarças  803.214   152.832.155,88  

Iporá  391.732   74.537.104,79  

Vale do Paranã  21.695   4.128.032,66  

* Cálculo feito com base nos percentuais informados pelo Censo 

Fórmula utilizada: ((ICMS recolhido*100)/(34,45/100))*(65,55/100) 

FOMENTAR/PRODUZIR (2014) 

FONTE: Adptado Censo FOMENTAR/PRODUZIR (2014) 

 

Tais dados evidenciam a concentração da atividade industrial em municípios que 

dispõem de tradicional desenvolvimento econômico, conforme reforçado por inúmeros 

outros elementos ao longo deste trabalho. 

A tabela 25 apresenta o volume de ICMS recolhido, assim como a possibilidade 

de renúncia fiscal, agrupada por seções do CNAE, também para o ano de 2012. 

 

Tabela 25 - Número de empresas pesquisadas no Censo por programa, agrupado por seção CNAE e 

renúncia fiscal estimada (2012) 

Seção (CNAE) 

ICMS recolhido 

(R$)* 

RENÚNCIA FISCAL 

ESTIMADA (R$)* 

Indústria de Transformação  785.819.761,00   149.522.453.798,40  

Comércio; reparação de veículos 

automotores e bicicletas  224.110.978,00   42.642.887.105,66  

Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura  55.626.546,00   10.584.383.426,12  

Indústrias extrativas  1.294.941,00   246.395.885,49  

Transporte, armazenagem e correio  4.853.949,00   923.588.844,56  
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Seção (CNAE) 

ICMS recolhido 

(R$)* 

RENÚNCIA FISCAL 

ESTIMADA (R$)* 

Água, esgoto, atividades de gestão de 

resíduos e descontaminação  1.737.560,00   330.615.552,98  

Eletricidade e gás  12.923.868,00   2.459.098.831,35  

Atividades administrativas e serviços 

complementares  219.477,00   41.761.153,41  

* Cálculo feito com base nos percentuais informados pelo Censo  

Fórmula utilizada: ((ICMS recolhido*100)/(34,45/100))*(65,55/100) 

FOMENTAR/PRODUZIR (2014) 

FONTE: Adaptado Censo FOMENTAR/PRODUZIR (2014) 

 

Por meio da tabela 25 foi possível identificar que a indústria de transformação 

foi responsável pelo maior volume de ICMS recolhido, assim como renúncia fiscal 

estimada. Com destaque ainda, para o setor de comércio, agricultura, serviços de 

transporte e indústrias extrativas. 

Ainda sobre o ano de 2012, e utilizando as informações disponibilizadas a partir 

do Censo FOMENTAR/PRODUZIR, temos a tabela 26 que nos mostra aspectos 

inerentes a geração de empregos nas indústrias beneficiadas por estes programas, 

estratificando então, o volume de empregos diretos criados, os número de postos de 

trabalho ocupados por mulheres, portadores de necessidades especiais (PNE), primeiro 

emprego, pessoas com mais de 50 anos, estagiários e pessoas com curso superior. Além 

disso, nos mostrou o quantitativo de trabalhadores que foram contratados por estas 

indústrias e recebiam menos de 2 (dois) salários mínimos e a média salarial destes
59

. 

 

                                                           
59

 Vale ressaltar que a partir da implantação do NOVO PRODUZIR não teremos acesso a informações 

estratificadas por modalidade de contratação de trabalho, pois os fatores de desconto foram unificados, 

assim como mencionamos no início deste capítulo. 
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Programa 
No. de 

empresas 
Mulheres 

Empregos 

Diretos 
PNE 

Primeiro 

Emprego 

Maior 

de 50 

anos 

Estagiários 
Curso 

Superior 

Menos de 2 

salários mínimos 

Média 

salarial 

Produzir 296 12.997 56.064 677 3643 3310 413 3916 35.660  1.351,66  

Comexproduzir 27 52 153 2 4 4 2 47 84  1.905,59  

Progredir 2 66 334 5 0 3 1 2 320  1.700,00  

Centroproduzir 3 152 800 10 113 64 4 97 525  1.253,17  

Logproduzir 10 123 1.717 10 15 129 4 84 862  1.548,24  

Microproduzir 6 24 119 0 0 5 0 10 86  1.205,86  

FOMENTAR 112 11.533 49.357 865 7136 4557 331 4301 30.421  1.465,03  

Total Geral 456 24947 108544 1569 10911 8072 755 8457 67958  1.415,57  

Tabela 26: Número de empregos, por programas e categorias, e média salarial – 2012. 

FONTE: Censo FOMENTAR/PRODUZIR (2014) 
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Notamos, por meio da tabela 26 que os maiores números de contratações se 

concentram nos principais programas de incentivos fiscais (FOMENTAR e PRODUZIR), 

mas principalmente, que mais da metade dos trabalhadores contratados por estas empresas 

recebem menos de 2 salários mínimos e que a média salarial é inferior a R$ 1.500,00. Assim 

como veremos logo a frente, constatamos a partir dos dados, que apesar do discurso vinculado 

na mídia de maneira recorrente sobre a geração de renda e desenvolvimento econômico local, 

a partir da chegada das indústrias nos territórios, constatamos que estas vêm para se utilizar de 

mão de obra barata, e quando trazidas para termos percentuais, em relação ao impacto no 

número de trabalhadores do Estado, estes números são ínfimos. Conforme veremos no 

capítulo 4, trata-se de uma forma de fixar no imaginário dos indivíduos, os benefícios para os 

trabalhadores, das políticas de incentivos fiscais, enquanto os maiores beneficiados são os 

grandes industriais e a elite industrial associada. 

As maiores contribuições da análise do FOMENTAR/PRODUZIR para esta pesquisa 

foram principalmente, as respostas dadas pelos gestores das indústrias beneficiadas, no ano de 

2012, sobre questões como motivação para instalação no Estado, bem como, gargalos e 

limitações enfrentadas. 

Observamos, de acordo com a tabela 27, que os próprios empresários afirmam que os 

incentivos fiscais são motivação de apenas 35,7% das indústrias beneficiadas e contribuindo, 

portanto, para o rompimento com o senso comum, de que as indústrias instaladas em Goiás, 

só aqui estão, em razão exclusivamente dos benefícios concedidos pelas políticas públicas de 

incentivos fiscais, a exemplo do FOMENTAR e PRODUZIR. 

Ainda de acordo com o Censo FOMENTAR/PRODUZIR, os fatores que mais 

atraíram os empresários para se instalarem em Goiás foram os incentivos fiscais e a 

localização privilegiada para a logística norte-sul do país, conforme apresenta a tabela 27. 

 

Tabela 27 – Motivos informados pelas indústrias beneficiadas por programas de incentivos fiscais, para se 

instalarem no Estado de Goiás (2012) 

 

Motivação % 

Incentivo financeiro/fiscal 35,7 

Localização geográfica privilegiada para logística norte-sul do 

país 24,8 



146 
 

Motivação % 

Mão de obra acessível 12,7 

Proximidade da matéria-prima 7,4 

Disponibilidade de matéria-prima 3,3 

Proximidade do mercado consumidor 1,5 

Outros 17,8 

Fonte: Análise do Censo FOMENTAR/PRODUZIR (2014) 

 

A localização geográfica é o segundo maior motivo, informado pelas indústrias 

beneficiadas pelo programa, no ano de 2012, para a instalação no Estado. Novamente, tal 

informação nos coloca diante da reflexão sobre as motivações dos gestores públicos em 

“rifar” nosso território e condicioná-lo a renúncia fiscal exacerbada, sendo que, a localização 

geográfica privilegiada é inerente ao Estado. 

 Notamos que de acordo com a tabela 27 a mão de obra acessível também é 

mencionada como um dos principais fatores decisórios para a instalação de indústrias no 

Estado, já que a média salarial dos contratados pelas indústrias beneficiadas pelo PRODUZIR 

é inferior a R$ 1.500,00. Novamente corroborando com o que já havíamos mencionado no 

capítulo anterior, o fato de que Goiás é apenas mais um greenfield. Notamos que a localização 

geográfica, mão de obra acessível e disponibilidade de matéria-prima, juntos correspondem a 

um percentual superior ao quesito incentivos fiscais, quando se trata de motivação para 

instalação destas indústrias em Goiás, o que mostra, conforme mencionamos anteriormente, 

que o discurso veiculado de maneira recorrente na através da mídia, sobre a possibilidade do 

fim dos incentivos fiscais e a fuga das empresas do Estado, novamente se mostra um 

argumento falacioso, no intuito de pressionar o Estado e convencer a opinião pública sobre a 

concessão de maiores benesses a elite industrial. 

No que tange aos gargalos apontados pelos grandes industriais como sendo fatores que 

limitam o desenvolvimento destas empresas, as respostas dadas pelos empresários foram as 

seguintes: 

 

 

 

 



147 
 

Tabela 28 – Percentual de citações sobre os gargalos e limitações que atrapalham o desenvolvimento das 

empresas, por setor. 

Ramo Atividade 

Gargalos 

Legislação / 

Carga 

tributária / 

Burocracia 

Mão-

de-

Obra 

Infraestrutura 

Infraestrutura 

-Logística / 

Rodovias / 

Transporte 

Outros 

Laticínios 40,4 23,8 14,5 6,1 15,1 

Produtos de limpeza, 

cosméticos 34,5 20,1 18,7 7,9 18,7 

Fabricação de produtos 

farmacêuticos 33,3 33,3 - - 33,3 

Fabricação de produtos de 

material plástico 41,2 26 16,4 4,5 11,9 

Fabricação de artefatos de 

concreto 34,6 21,3 15,4 5,1 23,5 

Fabricação de estruturas 38,6 22 13,4 7,9 18,1 

Fonte: Análise do Censo FOMENTAR/PRODUZIR (2014) 

 

 Notamos que mesmo diante das inúmeras benesses concedidas pelo Estado ao setor 

industrial o principal gargalo e impeditivo para o desenvolvimento destas empresas são 

apontados pelos empresários como sendo a legislação, carga tributária e burocracia. 

Lembrando que os empresários responderam a tais questionários, anteriormente a mudanças 

realizadas na legislação do PRODUZIR e sua substituição pelo NOVOPRODUZIR. 

Por coincidência, ou não, os itens que mais sofreram modificações na legislação do 

PRODUZIR vão ao encontro das demandas do setor industrial, consultado pela Secretaria de 

Indústria e Comércio de Goiás. 

 Conforme mencionado ao longo deste capítulo, sua principal intenção foi oferecer 

dados quantitativos relevantes para compreendermos um pouco mais, não só, sobre as 

políticas públicas de incentivos fiscais do PRODUZIR, mas também, seu impacto sobre o 

cenário econômico goiano. 

 Ao longo das discussões realizadas neste capítulo, merecem destaque as provocações 

que promoveram o enfrentamento de discursos falaciosos veiculados de maneira recorrente 

pelos veículos de comunicação, principalmente, no que tange ao temor do Estado, da fuga das 

indústrias de seu território, caso houvesse o fim dos incentivos fiscais.  
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 Deixamos claro que o movimento das empresas é algo natural, já que a taxa de 

permanência das mesmas no programa se mostra pequena, e que não há motivos para tanta 

especulação e comoção sobre a temática, a não ser por parte da elite industrial associada, 

maior beneficiada por estas políticas de incentivos fiscais. 

 Buscamos, ao longo deste capítulo, principalmente, desconstruir algumas afirmações 

que pareciam solidificadas no imaginário dos indivíduos, principalmente, em virtude da 

utilização recorrente dos meios de comunicação para este fim. 

 A próxima etapa desta pesquisa se constitui de uma análise qualitativa dos dados, 

demonstrando a força da elite industrial associada em se tratando de exercer pressão para o 

atendimento de suas demandas. Já apresentamos o quanto os programas de incentivos fiscais 

são nocivos a economia goiana, nos compete agora, investigar os maiores beneficiados por 

estas políticas públicas. 
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4. INSTRUMENTOS DE PRESSÃO DA ELITE INDUSTRIAL ASSOCIADA: 

UMA ANÁLISE A PARTIR DO PRODUZIR  

 

É intenção deste capítulo apresentar o que denominamos de elite industrial associada 

em Goiás, assim como, o poder que dispõe para pressionar o Estado em relação às suas 

demandas, e ao mesmo tempo, ilustrar como se dá a consolidação no imaginário coletivo, da 

importância dos incentivos fiscais para Goiás, e principalmente a ênfase sobre a importância 

destas políticas públicas para os trabalhadores, e como meios de comunicação contribuem 

para a manipulação da informação. 

O capítulo anterior esteve calcado em análises quantitativas sobre os incentivos fiscais, 

que foram úteis para desconstruir a ideia de que estes contribuem para a geração de trabalho, 

emprego e renda para a população goiana, já que identificamos que o PRODUZIR, beneficia 

prioritariamente os grandes industriais, com destaque para a geração de ínfima de empregos, e 

seu custo milionário, em relação a renúncia fiscal gerada. 

Ao longo deste capítulo iremos apresentar o comportamento da elite industrial 

associada a partir das pressões exercidas junto ao Estado, no que tange as políticas públicas de 

incentivos fiscais, bem como, a importância da imprensa de massa em Goiás para a 

composição deste cenário. 

 

 

4.1 A Elite Industrial Associada em Goiás 

 

Consideramos a elite industrial associada, os grandes industriais cujas empresas se 

encontram instaladas em Goiás, e que por meio do poder associativo, se unem para pressionar 

o Estado, em função do atendimento de suas demandas. Esta elite ainda dispõe de pontos de 

apoio consideráveis junto a elite política do Estado, tanto através de cargos de confiança como 

eletivos. A ligação entre a estas elites é tanta que em alguns momentos se confunde, já que 

tivemos ao longo da história econômica goiana, casos em que o Secretário de Indústria e 

Comércio, e, portanto, membro da elite política goiana, também fazia parte da elite industrial 

associada, já que é presidente de um dos maiores grupos industriais do país. Neste caso, 

observamos ao longo desta pesquisa, esta personalidade política, atualmente deputado federal, 
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saindo em defesa dos incentivos fiscais, de maneira recorrente, através dos mais variados 

veículos de comunicação. 

As associações de grandes industriais nos ajuda a compreender como estas fomentam 

a participação de seus membros e criam uma identidade coletiva, a exemplo do Tocqueville 

(2001) chamava atenção e conforme mencionamos no primeiro capítulo. Além disso, o 

mesmo autor chama a atenção para a probabilidade de que uma minoria, neste caso, 

consideramos os representantes destas associações, acabam tendo suas opiniões 

superestimadas pelo Estado. Ao longo deste capítulo iremos não só apresentar estas duas 

associações de industriais em Goiás, assim como, identificar em que medida seus líderes 

negociam diretamente com o Estado e tem suas demandas atendidas, prevalecendo então a 

opinião desta minoria sobre decisões que impactam na vidada maioria dos cidadãos. 

Quanto ao delineamento desta elite com vista a esta pesquisa, orientamos sua 

composição em duas grandes entidades representativas do segmento industrial em Goiás, 

sendo estas a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG), que contempla, 

principalmente, os líderes de sindicatos ligados ao setor industrial no Estado e a Associação 

Brasileira Pró-Desenvolvimento Industrial (ADIAL), que reúne os maiores industriais 

instalados em Goiás e que tem como objetivo a defesa dos interesses do segmento industrial 

junto ao Estado. 

Poderíamos ter escolhido outras entidades representativas dos interesses dos 

industriais, contudo consideramos que tanto a FIEG como a ADIAL exercem pressões de 

formas distintas, sobre o governo do Estado e são importantes para compreendermos a 

mobilização dos grandes industriais em defesa de seus interesses. 

Consideramos os presidentes da FIEG e ADIAL, bem como os respectivos diretores, 

como componentes da elite industrial associada, pois são detentores não só do poder 

econômico, já que são proprietários de grandes indústrias instaladas em Goiás, mas também, 

porque as duas instituições dispõem de membros que além de serem empresários, também são 

parlamentares, ficando evidenciado o poder político dos mesmos. 

Faremos a descrição destas instituições, assim como um breve histórico, para em 

seguida delinearmos a forma como atuam em relação ao Estado. As formas de pressão, tanto 

da FIEG como da ADIAL, se mostraram distintas, uma vez que a primeira se utiliza de 

publicações próprias, que são entregues a elite política do Estado, demonstrando assim, os 
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posicionamentos em relação a questões diversas, e recorrendo, poucas vezes, aos jornais 

locais para sensibilização dos legisladores.  

A ADIAL, diferente da FIEG, tem papel ativo na mídia impressa local, se utilizando 

deste recurso para reforçar seus posicionamentos e cobrar do Estado, o atendimento de suas 

principais demandas. 

Tanto os representantes da FIEG como da ADIAL são figuras públicas, que são vistos 

de maneira recorrente nos mais diversos espaços midiáticos, fazendo a defesa de seus 

interesses, em especial, das políticas públicas de incentivos fiscais. Pensando nisso, e atrelado 

ao fato de já termos mencionado por diversas vezes, a criação no imaginário da sociedade 

sobre a importância dos incentivos fiscais, optamos por realizar a análise do discurso de 

representantes destas duas entidades. 

Já a análise do discurso contemplou principalmente, aqueles voltados para a defesa 

dos incentivos fiscais, veiculados, principalmente em 3 (três) grandes veículos de 

comunicação impressa em Goiás. Para tanto, optamos por analisar matérias publicadas nos 

dois maiores jornais com circulação no Estado, sendo estes o O popular e o Diário da Manhã, 

comercializados diariamente, e ainda, o Jornal Opção, que apesar de se tratar de um 

semanário, sua tiragem é significativa, além de sua distribuição ser gratuita. 

Buscamos, a partir da análise do discurso, compreender como foram construídas ao 

longo dos anos, a convicção sobre os benefícios das políticas públicas de incentivos fiscais, 

principalmente, no que tange aos aspectos ligados ao mundo do trabalho. Para tanto, 

escolhemos a delimitação de momentos específicos em que esta matéria ficou em voga no 

meio jornalístico, a partir de 2011, com a possibilidade do fim dos incentivos fiscais, por meio 

da unificação do ICMS, até o ano de 2015, quando foi aprovada a convalidação dos incentivos 

e mesmo assim, o então ministro da fazenda buscava a unificação do ICMS. 

Este recorte é importante, pois trata-se do momento em que mais a temática ganhou 

espaço na mídia goiana, tendo em vista a necessidade da elite industrial associada em 

defender seus interesses. É claro que algumas matérias publicadas anteriormente a este 

período e consideradas relevantes, mas o foco principal da análise do discurso, se volta para 

as matérias publicadas a partir de 2011. 

É intenção deste capítulo, trazer recorte de falas de personalidades que compõem a 

elite industrial associada, a partir da perspectiva de quem fala e as intenções por traz da 

mesma. Além de trazer elementos científicos que evidenciam o quanto algumas afirmações, 
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feitas pela elite industrial associada e publicadas em grandes veículos de comunicação não 

correspondem à realidade. 

 

 

4.2 A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) 

 

A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) foi fundada na década de 1950 

pelos sindicatos da Indústria da Construção e Mobiliário, da Indústria da Alfaiataria e 

Confecção de Roupas de Homem, da Indústria de Calçados, das Indústrias de Alimentação e 

das Indústrias Gráficas do Estado de Goiás, tendo contribuído para a implantação do parque 

industrial goiano, além de ter tido participação ativa na elaboração da legislação das maiores 

políticas públicas de incentivos fiscais de Goiás, senda estas o FOMENTAR e o PRODUZIR 

(FIEG, 2015). 

Ao realizar uma análise histórica dos seus presidentes e diretores, estes são sempre 

pessoas vinculadas a presidência de sindicatos diversos buscando a defesa dos interesses da 

elite industrial associada. O quadro diretivo atual da FIEG60 evidencia a representatividade 

dos 36 sindicatos vinculados a FIEG, já que cada um de seus presidentes ocupa cargos de 

direção nesta instituição, sendo que, destes, 3 (três) são parlamentares. 

Notamos, por meio do anexo B, que a maior parte dos diretores da FIEG, e, portanto, 

presidentes de diferentes sindicatos, são grandes empresários dos diferentes setores que a 

FIEG representa. O atual presidente, Pedro Alves de Oliveira, é proprietário de uma grande 

cerealista goiana, e o vice-presidente, além de ser parlamentar pelo Partido Democratas, é 

proprietário de uma grande indústria beneficiadora de café. Ao analisarmos o histórico de 

diretores da FIEG observamos que estes estão sempre vinculados a sindicatos significativos 

no âmbito do setor industrial, além de disporem de poder político e prestígio. 

No que tange às áreas de atuação da FIEG estão agronegócios, comércio exterior, 

construção, desenvolvimento urbano, infraestrutura, meio ambiente, mineração, tecnologia e 

inovação. Contudo, nos chama atenção a área de economia e tributos, que de acordo com a 

FIEG (2015), tem o intuito de elaborar pesquisas a exemplo dos indicadores industriais para 

fins de assessoramento dos sindicatos, mas principalmente: 

                                                           
60 

 Ver anexo B. 
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 [...] representa o setor industrial junto ao conselho de consumidores da Celg, 

Conselho Deliberativo do FCO, Conselhos do Programa FOMENTAR/PRODUZIR, 

Conselho Administrativo Tributário, à Junta Comercial de Goiás, Junta de Recursos 

Fiscais de Goiânia, entre outros. (FIEG, 2015, grifo nosso).  

 

 

Como já havíamos mencionado, há representação da FIEG junto ao Conselho 

Deliberativo do PRODUZIR, e notem, que para tanto, há um grupo de trabalho, na instituição, 

que trata da área de economia e tributos. Inclusive, a FIEG, publica periodicamente a revista 

Goiás Industrial, que por vezes, traz matérias extensas em defesa das políticas públicas de 

incentivos fiscais. 

A FIEG dispõe ainda de ampla publicação, a exemplo do caderno de cadeias 

produtivas, cadeia automotiva, Goiás Industrial, Coluna Marca Industrial, Agenda Legislativa, 

Revista Cores, Polos Industriais entre outras. As publicações da FIEG que se vinculam 

diretamente as temáticas dos incentivos fiscais são a “Goiás Industrial” e a “Polos 

Industriais”.  

A revista “Goiás Industrial” publicada pela FIEG com periodicidade bimestral, 

apresenta os principais temas de importância para a indústria, com destinação de constantes 

espaços para o Serviço Social da Indústria (SESI), além de trazer a cada publicação 

informações sobre cadeias produtivas, arranjos produtivos locais (APL’s) e informações úteis 

aos mais diversos sindicatos.  

A partir de pesquisa bibliográfica, identificamos que desde o ano de 2013 até 2015 

foram publicadas 18 (dezoito) edições da revista “Goiás Industrial” sendo que em apenas 5 

(cinco) destas foram abordadas as temáticas dos incentivos fiscais e nenhuma delas ocupou 

papel de destaque na capa da revista. Tal pesquisa revela que a temática dos incentivos fiscais 

é de suma importância para os industriais, porém, esta é apenas mais uma preocupação da 

FIEG frente ao volume de demandas dos industriais representados pelos mais diversos 

sindicatos que compõem a federação.  

Outra área de atuação da FIEG que chama atenção trata-se dos Assuntos Legislativos. 

Deste modo, a FIEG acompanha a Agenda Legislativa Estadual com fim de se posicionar e 

garantir a representação de interesses do segmento industrial, a exemplo do que a 

Confederação Nacional das Indústrias faz com a Agenda Legislativa. Vale lembrar que a 

publicação “Agenda Legislativa de Goiás” começou no ano de 2005 e encerrou no ano de 
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2013, com 6 (seis) edições ao todo. Sendo que, a última, lançada em 2013, ano em que 

estavam acirradas as discussões sobre os incentivos fiscais, contudo, nenhum deputado 

estadual propôs qualquer lei que fizesse referência aos programas de incentivos fiscais 

instituídos. 

 Ao longo da elaboração da análise do discurso, a partir de matérias veiculadas na 

imprensa local, notaremos, que por vezes, o presidente da FIEG é consultado para tratar de 

assuntos inerentes as políticas de incentivos fiscais praticadas em Goiás, demonstrando assim, 

sua importância no sentido de oferecer suporte técnico para que os leitores formem suas 

opiniões acerca da temática. 

 

4.2.1 Instrumentos de pressão da Indústria Nacional 

 

Conforme mencionamos, a FIEG dispõe de uma publicação denominada “Agenda 

Legislativa de Goiás”, a exemplo do que é feito há décadas pela Confederação Nacional das 

Indústrias (CNI). Em virtude de não termos material suficiente de análise para identificarmos 

o peso de uma publicação como esta, apresentaremos, de forma breve, a que se pretende esta 

Agenda Legislativa, criada pela CNI e que nos ajuda a compreender a influência que a elite 

industrial tem sobre a elite política. 

Desde 1996 a CNI publicou a “Agenda Legislativa da Indústria” cujo objetivo se volta 

para a exposição ao Parlamento, das principais proposições capazes de gerar impactos 

significativos no segmento industrial. Nesta publicação a CNI deixa explícito seu 

posicionamento, se convergente ou divergente, com ressalvas ou não, sobre as matérias 

propostas. Deste modo, os parlamentares já ficam cientes de como estas são vistas pelos 

representantes das indústrias, se de modo positivo ou negativo.  

A CNI dispõe ainda de um Conselho Temático Permanente de Assuntos Legislativos, 

que atua em diferentes frentes com o objetivo de monitorar de maneira intensiva as ações 

legislativas que podem impactar diretamente no setor industrial. 

Em relação aos vínculos entre a CNI e o Congresso, chama atenção a fala do 

Presidente da CNI, na última edição desta publicação onde afirma que: 

 

O Congresso Nacional é determinante no amadurecimento democrático brasileiro e 

na consolidação de uma economia moderna, competitiva e sustentável, com geração 
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de emprego e 

distribuição da prosperidade. A indústria é sua parceira no diálogo institucional para 

estimular 

o crescimento em bases sólidas e o pleno desenvolvimento do país.” (CNI, 2015, p. 

11) 

  

Observamos através da fala do Presidente da CNI a relação de proximidade entre esta 

e o Senado, sendo que os representantes das indústrias se colocam como parceiros no estímulo 

do crescimento e desenvolvimento do país, no que tange, ao diálogo institucional. Neste 

sentido, outra frase que corrobora para a melhor compreensão desta relação é de que “[...] É 

importante que a priorização das votações e a 

definição de posicionamento pelo Congresso Nacional tenha sempre como baliza a promoção 

da maior competitividade do setor produtivo brasileiro”(CNI,2015). 

Notamos aqui a forma como a CNI considera que suas demandas devem ser atendidas 

pelo Congresso, ou seja, reforça que deve ser dada ênfase no setor produtivo brasileiro. 

Um olhar atento junto a “Agenda Legislativa” da CNI, nos trouxe uma pauta ligada 

diretamente aos incentivos fiscais de ICMS, e que foi alvo de discussão no ano de sua 

proposição (2014), bem como, o momento de sua aprovação. A proposta de convalidação de 

incentivos fiscais de ICMS, pela Senadora Lúcia Vânia de Goiás, a PLS-C 130/2014, tratou-

se de uma alternativa de driblar a necessidade de maioria, através do CONFAZ, para que seja 

concedida a convalidação.  

Notamos que caso as políticas de incentivos fiscais fossem considerados 

inconstitucionais, isso geraria um passivo tributário considerável para as indústrias 

beneficiadas. Neste sentido, esta foi uma forma de antecipação na resolução de um problema 

a ser enfrentado pelo segmento industrial. 

No documento elaborado pela CNI, esta instituição se mostra favorável a proposta, 

justificada pelo fato de que as práticas de incentivos fiscais são recorrentes nos diversos 

Estados brasileiros. Ao longo deste capítulo iremos acompanhar como se deu o debate, 

através de jornais locais, sobre a proposta da senadora e seus desdobramentos. 

 

4.3 A Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Industrial (ADIAL) 
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No ano de 2011 foi criada a Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Industrial 

(ADIAL), sendo esta uma associação civil, e sem fins lucrativos com sede em São Paulo. 

Dentre seus objetivos estão: 

 

Contribuir com a União, Estados e Municípios, objetivando o cumprimento dos 

princípios constitucionais que incubem ao poder público a obrigação de implementar 

planos  nacionais e regionais em prol do desenvolvimento econômico e 

social das regiões, combatendo as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, reduzindo as 

desigualdades regionais e sociais, buscando o pleno emprego para os cidadãos, para 

concretizar o equilíbrio social e a convergência econômica das unidades federativas 

do nosso País. (ESTATUTO ADIAL, 201,p.1). 

 

De acordo com seu estatuto, podem fazer parte da ADIAL, empresas dedicadas a 

atividade empresarial privada, seus sócios podem ser classificados como: sócio contribuinte 

fundador; sócio contribuinte efetivo; sócio benemérito; sócio honorário e sócio institucional. 

O sócio contribuinte fundador são as empresas que compunham o quadro de 

associados da ADIAL Goiás no momento da criação da ADIAL; os sócios beneméritos são 

pessoas físicas ou jurídicas ligadas diretamente ao setor industrial que se destacam pelos 

serviços prestados a sociedade, as Federações da Indústria, ou a ADIAL Brasil; sócio 

honorário podem ser pessoas físicas ou entidade que mesmo não estando ligado diretamente a 

atividade industrial prestou serviços relevantes a sociedade, Federações da Indústria, ou a 

ADIAL Brasil;  

A administração da ADIAL é realizada através de sua Diretoria Executiva, composta 

pelo Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente Financeiro e 13 (treze) Diretores Presidentes 

sem designação específica61. 

Os principais conselheiros da ADIAL são, em sua maioria, diretores de grandes 

indústrias ou grupos industriais, com destaque para o ramo de produtos alimentícios. 

Contudo, a partir da análise de diversas atas de reuniões da ADIAL, notamos que os mesmos 

não reivindicam condições fiscais especiais para determinados segmentos industriais – na 

verdade, todas as propostas feitas pela ADIAL se voltam para demandas de todo o setor 

industrial, não indicando, assim, favorecimento de um setor industrial em detrimento dos 

demais. 
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 Ver quadro de diretores no Anexo C. 
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Por meio desta análise preliminar, é possível perceber o quanto a ADIAL dispõe de 

adesão por parte do empresariado local, e que vários dos membros da ADIAL representam os 

interesses de grandes grupos industriais internacionais, tais como Suzuki e Unillever, 

enquanto outros são representantes da elite industrial associada. Além disso, é possível 

identificar empresários vinculados à ADIAL ocupando cargos de confiança no Governo do 

Estado de Goiás. 

Uma peculiaridade quanto ao conselho de administração da ADIAL está no fato de 

que no ano de 2015, dois membros estavam vinculados ao poder legislativo, sendo um 

senador e outro deputado federal, e isso faz com que estes tenham um trânsito maior junto às 

diversas instâncias do governo – o que pode, inclusive, ser utilizado como mecanismo de 

pressão para que as demandas da ADIAL sejam atendidas.  

Diferente da FIEG, a ADIAL trata-se de uma entidade representativa dos grandes 

industriais locais, e que, não se vincula a nenhum sindicato. Conforme mencionamos 

anteriormente, um dos principais objetivos da ADIAL é a defesa das políticas públicas de 

incentivos fiscais. O histórico de diretores da ADIAL nos mostra a alternância de seus 

representantes, contudo, sempre oriundos de grandes indústrias instaladas em Goiás e 

beneficiadas pelas políticas públicas de incentivos fiscais, e seus associados, assim como os 

da FIEG, dispõem de dinheiro, poder e prestígio. 

 A ADIAL publica mensalmente a revista Pró-Industrial, cujas matérias, em sua 

maioria se vinculam a defesa das políticas públicas de incentivos fiscais. Conforme já 

mencionamos, nosso período de análise compreende os anos de 2011 e 2015, momentos 

decisivos para os incentivos fiscais, sendo trazida para discussão a possibilidade de fim da 

guerra fiscal, por meio da unificação do ICMS, mostra ainda as reações do empresariado 

quando parlamentares criam projetos de lei para convalidação destes incentivos, além da 

possibilidade de reforma do ICMS. 

 Diante deste cenário, fizemos a leitura atenta das edições da revista Pró-Industrial e 

identificamos que dentre as 30 (trinta) publicações no período analisado, 24 (vinte e quatro) se 

voltavam para discussões inerentes as políticas públicas de incentivos fiscais.  

Notamos, a partir do quadro 3 o quanto as discussões sobre as políticas públicas de 

incentivos fiscais são prioritárias para a ADIAL. Sendo que, em todas as matérias publicadas, 

estas políticas públicas são enaltecidas, pelos próprios membros da entidade e por líderes 
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políticos favoráveis a este tipo de política, não havendo espaços para discussões provocativas 

sobre a efetividade das políticas, ou apresentações de posicionamentos contrários. 

 

Quadro 3: Matérias sobre incentivos fiscais publicadas na revista Pró-Industrial (2013-2015) 

Mês/Ano Título da matéria 

fev/13 Incentivos fiscais: a indústria da comunicação 

mar/13 Incentivos fiscais: São Paulo cria barreiras aos incentivos 

abr/13 - 

mai/13 ICMS: a polêmica reforma e união de Goiás contra modelo proposto 

jun/13 O dia em que os goianos ocuparam Brasília (capa) 

jul/13 Goiás quer alíquota de ICMS a 12% 

ago/13 Distribuição e incentivos 

set/13 Convalidação dos benefícios 

out/13 Incentivos fiscais: Propostas dos emergentes 

nov/13 Incentivos fiscais: um balanço dos bastidores 

fev/14 Programas de incentivos fiscais prorrogados até 2040 (capa) 

mar/14 
Censo dos incentivos fiscais: Balanço revela números sobre Produzir e 

Fomentar 

abr/14 Adial homenageia Marconi Perillo 

mai/14 Prazo para adesão ao Produzir 

jun/14 Incentivos fiscais: Prazo para prorrogação dos benefícios 

jul/14 - 

ago/14 Convênio do Confaz e Reforma do ICMS 

set/14 - 

out/14 - 

nov/14 Incentivos fiscais: aprovada convalidação dos benefícios 

fev/15 Incentivos fiscais: um ano de batalhas 

mar/15 Incentivos fiscais: embate afunila e abril será decisivo 

abr/15 Incentivos: Balanço da reunião do Confaz 

mai/15 Antecipação do ICMS 

jun/15 Goiás: Posição firme na defesa dos incentivos fiscais (capa) 

jul/15 Tributos: votação da PLP 546 

ago/15 - 
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Mês/Ano Título da matéria 

set/15 - 

out/15 - 

nov/15 Tributos: debates no senado 

Fonte: Adial (2015) 

 

 Notamos que a vinculação entre as políticas públicas de incentivos fiscais e a atração 

de grandes indústrias para Goiás é feita de maneira recorrente, sempre destacando que estas 

políticas foram capazes de promover o crescimento econômico goiano nas últimas três 

décadas. Contudo, por ser esta uma publicação mensal e apesar de ser pública e atingir, 

principalmente, os industriais que se interessam pelas temáticas, consideramos como 

prudente, apenas citar o quanto esta publicação remete aos incentivos fiscais, sem fazer aqui a 

análise deste tipo de discurso, já que o público alvo é pequeno. 

 Conforme mencionado no início deste capítulo, a análise do discurso em defesa dos 

incentivos fiscais se dará a partir de jornais locais, no sentido de apresentar como se dá a 

consolidação no imaginário dos indivíduos sobre estas políticas públicas. 

 

4.4 A composição da elite industrial goiana: aspectos econômicos e políticos 

 

 Ao nos propormos a analisar a elite industrial associada em Goiás, e já termos 

mencionado que alguns dos membros desta elite, também fazem parte da elite política do 

Estado, é interessante, antes de darmos início a análise do discurso, compreendermos um 

pouco da composição destas elites. 

 Tendo em vista que no capítulo anterior, desconstruímos a ideia veiculada de maneira 

recorrente na mídia sobre a importância das políticas públicas de incentivos fiscais, nos resta a 

pergunta: Se estas políticas são tão problemáticas e principalmente, onerosas ao Estado, qual 

o motivo de continuarem existindo? E ainda, porque tantos esforços para construção de uma 

imagem irreal sobre estas políticas? 

 É claro que a resposta perpassa os interesses dos envolvidos, tanto a elite industrial 

associada, quanto a elite política goiana. Mas o que estas têm em comum? Na verdade, vários 

interesses, mas vamos nos deter a apenas um deles. Não digo que este é o principal deles, mas 
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como a pesquisa, deu ênfase no volume de renúncia fiscal do PRODUZIR, o custo do 

emprego e as análises comparativas em relação a destinação de recursos do PPA para 

programas fomentadores de empregos, consideramos como absolutamente necessário o 

estabelecimento de relação entre os montantes de recursos destinados ao financiamento de 

campanha, por parte de pessoas jurídicas, e os principais ícones de elite política goiana que 

saem em defesa dos incentivos fiscais em Goiás. 

 Através da tabela 29 relacionamos a personalidade política, com o montante de 

doações recebidas de pessoas jurídicas, bem como, a representatividade destes recursos, para 

o montante total de doações, na última eleição (2014)62. 

   

Tabela 29: Doações de pessoas jurídicas para campanhas em Goiás (2014) 

Candidato Cargo 
Total de Doações 

Pessoa Jurídica (R$) % 

Marconi Perillo Governador  25.291.671,97  92 

Giuseppe Vecci 

Deputado 

Federal  2.506.578,00  89 

Marcos Abrãao 

Deputado 

Federal  5.526.035,90  86 

Henrique Arantes 
Deputado 

Estadual   818.154,01  86 

Jovair Arantes 
Deputado 

Federal  1.502.587,02  83 

Leonardo Vilela 
Deputado 

Federal  4.012.526,20  78 

Ronaldo Caiado Senador  9.622.085,00  77 

Valdivino de 

Oliveira 
Deputado 

Federal  3.279.777,21  71 

Vilmar Rocha Senador  8.782.701,61  67 

Mauro Rubem 
Deputado 

Federal   342.490,00  63 

Thiago Peixoto 
Deputado 

Federal  2.285.068,31  55 

Heuler Cruvinel 
Deputado 

 3.488.196,74  51 

                                                           
62 

 Era intenção desta pesquisa elaborar uma série histórica, porém, o sistema que apresenta a prestação de 

contas das campanhas, elaborado pelo TSE, apenas iniciou suas atividades no ano de 2014, inviabilizando a 

pesquisa nos anos anteriores, estratificada por pessoa física ou jurídica. 
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Candidato Cargo 
Total de Doações 

Pessoa Jurídica (R$) % 

Federal 

Adib Elias Junior 
Deputado 

Estadual   678.793,14  47 

Alexandre Baldy 
Deputado 

Federal  5.484.143,06  43 

Roberto Balestra 
Deputado 

Federal  2.943.999,22  34 

José Vitti 
Deputado 

Estadual  1.574.460,81  34 

Fonte: Adaptado (TSE, 2015). 

 

 Nos chama atenção o fato de que o governador do Estado, recebeu mais de R$ 

25.000.000,00 de doações de pessoa jurídica, o que correspondeu a 92% do montante de 

doações. Sendo ainda, que as maiores doadoras são construtoras, e indústrias diversas. Com 

destaque para a indústria São Salvador Alimentos S/A que doou R$ 2,5 milhões para a 

campanha do governador do Estado, e que fora beneficiada, no ano de 2006, com um 

montante de R$ 490 milhões em créditos de ICMS a partir do PRODUZIR63. 

 De acordo com a tabela 29, também é expressivo o número de deputados federais, que 

ao mesmo tempo defendem os incentivos fiscais e tiveram suas campanhas financiadas por 

empresários, inclusive do segmento industrial. Com destaque ainda para um Senador que 

aparece com grande frequência na mídia, defendendo as políticas públicas de incentivos 

fiscais. 

Depois do candidato do candidato a Governador do Estado, o segundo membro da 

elite política goiana a receber maior volume de doações para suas campanhas foi Ronaldo 

Caiado, reconhecido pela defesa entusiasmada dos incentivos fiscais. Seguido ainda por 

Vilmar Rocha, conhecido na mídia também pela defesa dos incentivos fiscais. 

 Durante a pesquisa também identificamos o quanto as usinas de álcool instaladas em 

Goiás também fizeram doações generosas aos candidatos. Lembrando ainda, que a 

possibilidade de afinidade partidária da empresa com o candidato e suas propostas, cai por 

                                                           
63 

 Esta indústria, quando indagado via Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) se ainda dispunha de 

incentivos fiscais do PRODUZIR, nos foi informado que não, só não foi explicitado se houvera a suspensão ou 

cancelamento do mesmo, já que a indústria mantém suas atividades industriais ativas no Estado. 
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terra, quando identificamos que a mesma usina faz doações voluptuosas a candidatos distintos 

que concorrem ao mesmo cargo, mas que são de partidos diferentes e apresentam também 

diferentes planos de trabalho. 

 A Senadora Lúcia Vânia, autora da PLS130/2014 que previa a convalidação os 

incentivos fiscais, por ter sido reeleita no ano de 2010, não dispõe de informações disponíveis 

no banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre as doações para sua campanha. 

Além dela, outro parlamentar que também seria importante o estabelecimento desta relação, 

seria Sandro Mabel, contudo, também não há informações sobre seus doadores de campanha.  

 Notamos, por meio da tabela 29 que por coincidência, ou não, os defensores mais 

árduos das políticas de incentivos fiscais, também receberam volumes significativos de 

doações de empresários, além de que, alguns destes ainda são empresários, portanto, seria 

“natural” a utilização dos cargos políticos para a defesa dos interesses do setor industrial. 

 

4.5 Sonegação de Informações Indesejáveis 

 

É impossível realizar a análise do discurso, a partir de matérias jornalísticas, sem 

tratarmos o jornalismo enquanto instrumento de forças econômicas e sociais. Conforme 

mencionamos anteriormente, não podemos desconsiderar, por exemplo, que as matérias 

relacionadas as políticas públicas de incentivos fiscais trazem a voz de grupos econômicos e 

políticos, ou seja, das elites que estão no poder. Traremos elementos para ilustrar o quanto a 

imprensa, de modo algum, pode ser considerada como isenta de valores, se prestando, muitas 

das vezes, a reprodução de ideias das elites dominantes, e como vamos mostrar, no caso 

goiano, a elite industrial associada. 

Como nos detemos a análise de inúmeras matérias jornalísticas veiculadas na mídia 

impressa goiana, assim como, em alguns casos, também foram utilizadas matérias 

disponibilizadas online, por diferentes veículos de comunicação, é importante salientarmos 

que notícias são mercadorias e que, portanto, podem servir a interesses diversos. 

De acordo com Marcondes Filho (1989, p.13)  

Notícia é a informação transformada em mercadoria com todos os seus apelos 

estéticos, emocionais e sensacionais; para isso a informação sofre um tratamento que 

a adapta às normas mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e 

negação do subjetivismo. Além do mais, ela é um meio de manipulação ideológica 
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de grupos de poder social e uma forma de poder político. Ela pertence, portanto, ao 

jogo de forças da sociedade e só é compreensível por meio de sua lógica.[...] 

 

 

Por várias vezes ao longo deste trabalho, destacamos o papel da imprensa na criação 

no imaginário dos cidadãos das políticas públicas de incentivos fiscais como geradoras de 

empregos na indústria e que o fim destas políticas levaria milhares de pessoas à 

miserabilidade, pela ausência de empregos. A explicação para a criação deste tipo de ilusão 

coletiva, se vincula não só ao fato da notícia ser mercadoria, mas também com a criação da 

dialética de preocupação e do alívio. Dentre as intenções de quem elabora a matéria está a 

criação destes dois sentimentos, a partir de uma mesma notícia. 

Quando no ano de 2011 foi questionada a constitucionalidade dos incentivos fiscais, 

incontáveis matérias jornalísticas foram veiculadas através da imprensa e demais mídias 

locais, no sentido se apresentar a possibilidade do fim da guerra fiscal como algo apocalíptico 

para os trabalhadores, que instantaneamente já perderiam seus postos de trabalhos e estariam 

condenados a viver na miserabilidade. As notícias ilustravam um cenário extremamente 

preocupante para os trabalhadores, indicando a todo momento, que estes seriam os principais 

afetados. Em seguida, o movimento das matérias jornalísticas se voltava para a elite industrial 

associada, por meio de suas entidades associativas, através da participação de líderes destas 

instituições, a exemplo da ADIAL e FIEG, para não só reforçar a preocupação, mas também 

oferecer aquilo que seria o alívio, ou seja, os empresários e as lideranças políticas estão 

buscando alternativas para reverter tal situação e a partir daí, os trabalhadores podem ficar 

aliviados, afinal o problema já está sendo resolvido pela elite industrial associada. 

Notamos que desde o surgimento do fato relevante, conforme ilustramos no exemplo 

anterior, com a possibilidade do fim dos incentivos fiscais, perpassando seu conhecimento 

objetivo, e, sua apresentação ao público, surgem diversas intervenções que em grande medida 

contribuem para a manipulação da informação, com vistas a interesses específicos da elite 

industrial associada. 

A sociedade todos os dias é bombardeada por uma realidade artificial criada pela 

imprensa, que de acordo com Abramo (2003) se contradiz, contrapõe, superpõe e domina a 

realidade que ele vive e conhece. No caso dos incentivos fiscais o poder de manipulação da 

informação ainda é muito maior, pois trata-se de uma temática complexa e cujo cidadão 

comum tem dificuldades para compreender. 
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A imagem artificial e irreal da realidade, nos casos dos incentivos fiscais, é a de que 

esta política pública é geradora de milhões de empregos e que sem ela o Estado de Goiás 

estaria fadado a uma economia agrária, através do cultivo de grãos e criação de rebanhos, 

principalmente, bovino. Esta imagem artificial nos remete ao período em que Goiás era um 

grande vazio nacional, a exemplo do que narrava Estevam (2004) sobre os tempos que 

antecederam a marcha para o Oeste em Goiás. Inserido neste cenário econômico decadente 

estariam os milhares de desempregados, já que, as indústrias, frente ao fim das políticas 

públicas de incentivos fiscais, iriam de deslocar para Estados mais atrativos e transformar 

Goiás em um enorme território de miserabilidade. 

Pode parecer que esta imagem artificial que acabamos de narrar, soe como um grande 

exagero, contudo, a ideia que o cidadão comum tem, sobre a temática, a partir das matérias 

jornalísticas provavelmente é esta. A partir deste exemplo, podemos identificar o que Abramo 

(2003, p. 24) constata como “A manipulação das informações se transforma, assim em 

manipulação da realidade”. 

Este impacto pode ser percebido, por exemplo, quando a marcha em defesa dos 

incentivos fiscais em Goiás, organizada pelo segmento industrial e personalidades políticas 

conseguiu mobilizar um grande quantitativo de pessoas. 

Quando realizamos a análise do discurso, nas matérias jornalísticas, identificamos 

padrões de manipulação nas diferentes mídias impressas locais, notamos um padrão de 

ocultação, ou seja, o real é omitido, cedendo lugar ao fato ficcional. Principalmente, quando 

identificamos que, em nenhum momento, é abordado no fato jornalístico, questões como 

montantes inerentes a renúncia fiscal gerada pelas políticas públicas de incentivos fiscais, ou 

ainda, o custo do emprego para o Estado, embora as informações sobre o impacto destas 

políticas no mundo do trabalho sejam recorrentes. 

Atrelado ao padrão de ocultação identificamos a fragmentação, que prevê que o real 

seja despedaçado ao máximo, destacado apenas os aspectos que merecem a atenção 

jornalística, ficando claro no exemplo anterior, a fragmentação voltada para a geração de 

empregos pelas indústrias beneficiadas pelas políticas públicas de incentivos fiscais. 

Além destas duas severas formas de manipulação da informação, observamos ainda, 

em matérias jornalísticas que abordam as políticas públicas de incentivos fiscais, a inversão 

do fato pelo fato, a partir do oficialismo. De acordo com Abramo (2003) este padrão de 

manipulação traz a versão da fonte oficial, ou seja, no lugar dos fatos, apresenta-se uma 
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versão oficial. Não é por acaso que autoridades do Estado sempre são chamadas a tratar sobre 

esta temática em matérias jornalísticas. Notamos o oficialismo se transformando em 

autoritarismo, quando os presidentes da FIEG, ou ADIAL fazem a defesa da manutenção dos 

incentivos fiscais, justificadas pela geração de empregos, sem que nenhum outro fato conduza 

a reflexão crítica em relação ao apresentado. Na verdade, a sociedade acaba por absorver o 

juízo de valor daquela autoridade como juízo de realidade. 

Quando nos perguntamos sobre a razão da manipulação destas informações nos 

voltamos para os interesses econômicos por trás da notícia e novamente identificamos o 

impacto da elite industrial associada nos meios de comunicação. Observamos que a maior 

parte dos veículos de comunicação de massa em Goiás estão a serviço da elite industrial 

associada64.  

De acordo com Abramo (2003, p.44) 

[...] os grandes e modernos órgãos de comunicação, no Brasil, parecem-se 

efetivamente muito com partidos políticos. 

1. Da mesma forma que os partidos têm seus manifestos de fundação, seus 

programas, suas teses, os órgãos de comunicação têm seus projetos editoriais, seus 

artigos de fundo. 

2. Os partidos têm estatutos, regimentos internos e regulamentos; os órgãos de 

comunicação têm seus manuais de redação, suas normas de trabalho. 

3. [...] 

4. Os partidos têm seus afiliados, seus militantes, seus quadros de dirigentes 

centrais e intermediários. Os órgãos de comunicação têm o equivalente: 

empregados, chefes, diretores, editores, de quem exigem adesão e fidelidade 

frequentemente maior que a que os partidos exigem de seus filiados. 

5. Os partidos têm normas disciplinares com as quais aplicam sanções aos 

filiados que se afastam da linha partidária. Os órgãos de comunicação também têm 

normas disciplinares, com as quais aplicam prêmios de reforço aos mais fiéis e 

rebaixamentos, suspensões e expulsões aos que se desviam da linha editorial. 

[...] 

 

A analogia aqui feita entre os partidos políticos e os órgãos de comunicação, tem o 

intuito de ilustrar a carga política e ideológica presentes nos mesmos. É importante ressaltar 

ainda, que, a mesma analogia, pode ser feita em relação a uma fração da elite industrial 

associada, representada por meio de instituições como a ADIAL e a FIEG, que tem seus 

estatutos de criação e regimento interno, mas principalmente, filiados que compartilham da 

                                                           
64 

 Não iremos aqui nos deter a análise da importância da indústria cultural para a temática, sendo esta 

uma breve exposição com vistas a suscitar discussões sobre o tema. Para maior aprofundamento da discussão, 

ver Adorno e Horkheimer (1985)  e Marcuse (1997). 
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mesma linha de defesa de interesses, neste caso, dos industriais instalados em Goiás. Vale 

inclusive lembrar, que no caso da ADIAL, o seu estatuto prevê punições ao associado que de 

qualquer forma, vier a denegrir a imagem da instituição ou se mostrar publicamente contrário 

aos seus interesses, sendo passível de punições como suspensão e exclusão da associação65.  

Analisando apenas uma matéria jornalística, reuniremos elementos para reafirmarmos 

o quanto a imprensa pode sonegar informações importantes, e manipulá-las a partir dos 

interesses de uma minoria. 

O título da matéria jornalística que tomamos de exemplo foi “Goiás eleva tom contra 

proposta: Empresários, deputados, senadores e 150 prefeitos anunciaram ontem, marcha para 

Brasília dia 15.” 

Publicada no mês de maio de 2013, a matéria trata das ações do empresariado local, 

em conjunto com líderes políticos e representantes de classe, para a realização de uma 

marcha, liderada pelo governador do Estado, com o intuito de manifestar ao governo federal o 

posicionamento contrário ao projeto de unificação das alíquotas de ICMS, que dariam fim aos 

incentivos fiscais em Goiás. Chama atenção não só os argumentos defendidos pelas lideranças 

empresariais e políticas, mas também o posicionamento daquele que escreveu a matéria. 

Determinado trecho da matéria traz o seguinte texto [...] “ A palavra ‘união’ foi 

mencionada 37 vezes pelos palestrantes que subiram à tribuna. A análise comum era de que a 

formação da frente suprapartidária contra a reforma do ICMS pode ser capaz de adiar a 

aprovação pelo Senado, mesmo diante da intenção do governo federal de ter a medida em 

vigor a partir do próximo ano.”  

Notem que o trecho chama atenção para o quanto os empresários, deputados, 

senadores e 150 prefeitos, citados no subtítulo da matéria, estavam unidos em prol de uma 

mesma temática, que é o posicionamento contrário a unificação do ICMS, que daria fim a 

Guerra Fiscal. Além disso, deixa para assimilação do leitor, que unidos são capazes de adiar a 

aprovação no Senado, desta medida tão nefasta para o Estado de Goiás.  

Ao longo da matéria identificamos a apresentação da dialética da preocupação e alívio, 

já que foram utilizadas fontes oficiais, a exemplo da própria fala do Governador do Estado, 

afirmando que, “Neste cenário, o repasse constitucional para os municípios ficará menor. 

Querem a falência do Estado que mais cresce, mas não vamos deixar.”  

                                                           
65 

 Ver o estatuto da Associação Brasileira Pró-Desenvolvimento Industrial (ADIAL). 
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Este trecho reafirma ainda, a manipulação por meio da fragmentação, pois o fim da 

guerra fiscal foi reduzido ao repasse constitucional para os municípios, além principalmente, 

da inversão do fato pelo fato, através do oficialismo, afinal, ninguém melhor que o próprio 

Governador do Estado para ser conhecedor do que o Estado necessita e não deixar que nada 

de mal ocorra. 

Esta matéria foi publicada em um grande veículo de comunicação de massa em Goiás, 

além de ter sido disponibilizado em sua versão online. O poder de alcance desta informação 

foi considerável, porém, em momento algum foi mencionado, por exemplo, o porquê de o 

governo federal ter feito esta proposta
66

, ou se esta medida afeta positivamente outros 

Estados. Simplesmente a matéria foi elaborada com fins específicos e ao encontro dos 

interesses da elite industrial associada, por meio das diversas formas de manipulação da 

informação. 

Este foi apenas um exemplo de manipulação, dentre os inúmeros analisados ao longo 

deste trabalho e que contam como anexo, chamando atenção principalmente, o fato de que há, 

de maneira recorrente, a sonegação de informações indesejáveis, por parte da imprensa local.  

 Dalh (1988) já nos chamava a atenção para o poder de persuasão das elites em relação 

á política, e conforme já mencionamos, estas poderiam ser racionais ou manipulativas. 

Utilizaremos as análises do discurso veiculados através dos jornais locais para mostrarmos o 

quanto há de persuasão manipulativa por parte da elite industrial associada em Goiás. 

 Observamos a predominância no cenário local, de matérias jornalísticas direcionadas 

para a manutenção no imaginário coletivo, da importância das políticas públicas de incentivos 

fiscais para a geração de empregos em Goiás, e caso houvesse sua extinção, assim como 

mencionamos anteriormente, estaríamos fadados ao retrocesso e estado de calamidade e 

catástrofe generalizada.  

 

4.6 A análise do discurso: Breves Considerações 

 

Conforme mencionamos ao final do capítulo anterior e início deste, esta pesquisa teve 

como intuito, não só propor uma análise dos incentivos fiscais a partir da perspectiva da elite 

industrial associada, mas ainda, desconstruir a ideia de que estas políticas públicas são 
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 Não foi intenção desta pesquisa se aprofundar nesta discussão e nem ao menos se posicionar a respeito, tendo 

em vista a delimitação do nosso objeto de análise. 
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extremamente importantes para a geração de empregos para a população local, e por fim, 

apresentar o quanto a mídia, junto da elite industrial associada, auxilia na construção do 

imaginário de que estas políticas são importantes para a geração de empregos. 

Como última etapa da nossa jornada, nos cabe agora a análise do discurso presente em 

matérias em jornais de circulação de massa em Goiás, que conforme já mencionamos, serão 

preferencialmente: O popular, Diário da Manhã e Opção. Todavia, faz-se necessário uma 

pequena exposição sobre o que vem a ser a análise do discurso enquanto instrumento de 

análise. 

Utilizada de maneira recorrente na área de linguagem, a análise do discurso também 

vem sendo apropriada pela sociologia. Foucault (2010), já nos chamava atenção para o fato de 

que “[...] Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o 

atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder” (FOUCAULT, 

2012, p. 09). 

O poder presente no discurso muito nos revela sobre os instrumentos de dominação 

utilizados como mecanismos de convencimento sobre determinada pauta. Deste modo, a 

produção do discurso é controlada e dispõe entre suas funções da dominação. 

Voltando o olhar para o nosso objeto de análise identificaremos o quanto a elite 

industrial associada se apodera de um discurso falacioso para interpor o poder que exerce 

sobre a sociedade. Na verdade, se utiliza do próprio discurso para se investir de maior poder e 

convencer os demais sobre este. O discurso que analisaremos de forma recorrente se volta 

para a geração de milhares de empregos pelas indústrias beneficiadas pelas políticas públicas 

de incentivos fiscais, mas quem apresenta este discurso e o reproduz com grande frequência 

são os detentores do poder econômico e político, para convencimento do cidadão comum. 

A coerção é algo tão considerável que “[...] nem todas as regiões do discurso são 

igualmente abertas e penetráveis; algumas são altamente proibidas (diferenciadas e 

diferenciantes), enquanto outras parecem quase abertas a todos os ventos e postas, sem 

restrição prévia, à disposição de cada sujeito que fala”(FOUCAULT, 2012, p. 35). 

Se utilizarmos por exemplo, a fala do Governador do Estado em jornal de grande 

circulação em Goiás, fazendo a defesa das políticas de incentivos fiscais, notaremos o quanto 

há a reprodução dos aspectos considerados como positivos destas políticas, mas ao mesmo 

tempo, em nenhum momento são trazidas para o debate, questões como o montante de 
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renúncia fiscal advinda desses programas, ou o custo do emprego para o Estado, ficando estes 

temas proibidos de serem apresentados no discurso. 

Foucault (2012) também chama atenção para as “sociedades do discurso” que tem o 

objetivo de conservar ou reproduzir discursos de modo a fazê-los circular em um espaço 

restrito. Discurso de especialistas (peritos) dispõe de maior facilidade de aceitação, o que faz 

com que haja o maior controle discursivo. No caso dos textos produzidos pela ADIAL, 

notamos que são especialistas falando para especialistas, assim como, ao analisar as matérias 

jornalísticas que remetem as políticas públicas de incentivos fiscais, sempre os peritos são 

convidados a apresentar sua opinião, mesmo que este perito também seja um grande 

interessado na manutenção destas políticas. 

A formação do discurso está carregada de controles e dispõe de sistemas de coerção. 

Orlandi (2012) chama atenção para a necessidade de se analisar a presença da ideologia no 

discurso, assim como o simbólico acaba por se vincular diretamente com o político. Como a 

ideologia se manifesta na língua, ou seja, através da análise do discurso, a linguagem não 

pode ser considerada como transparente. 

A análise do discurso, de acordo com Orlandi (2012, p. 26) coloca a interpretação em 

questão, considerando que “[...] A compreensão procura a explicitação dos processos de 

significação presentes no texto e permite que se possam “escutar” outros sentidos que ali 

estão, compreendendo como eles se constituem. ” 

Deste modo, apresentaremos a seguir, falas de representantes da elite industrial 

associada e de membros da elite política goiana na busca de apresentar seus principais 

significados, e principalmente, buscando confrontar os dados científicos apresentados, com o 

senso comum, carregado de ideologias e interesses diversos.  

De acordo com Orlandi (2012) cada material em análise vai exigir que seu analista 

formule e mobilize interpretações que outro não se atentaria. Ou seja, uma análise não é igual 

a outra porque mobiliza conceitos diferentes. Sendo assim, procuramos realizar uma análise 

das falas sobre as políticas públicas de incentivos fiscais, trazendo uma perspectiva crítica 

sobre as mesmas.  

As relações de força também são imprescindíveis para a análise do discurso, pode-se 

perceber que nossa sociedade é constituída de relações hierarquizadas que dispõe de forças, 

ou seja, o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz. O fato de 
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representantes dos trabalhadores também fazerem a defesa das políticas públicas de incentivos 

fiscais, faz com que pareça ser que as afirmações feitas estão conferidas de autoridade. 

Quando nos debruçamos sobre a análise do discurso dos grandes industriais sobre a 

geração de empregos para a população local, a partir das políticas públicas de incentivos 

fiscais, concordamos com Orlandi (2012, p. 41) que afirma que  

 

Como em um jogo de xadrez, é melhor jogador aquele que consegue antecipar o 

maior número de jogadas, ou seja, aquele que mobiliza melhor o jogo de imagens na 

constituição dos sujeitos esperando-se onde eles estão, com as palavras que eles 

querem ouvir. 

 

 

A partir das considerações desta autora, podemos então compreender o motivo da 

utilização recorrente de impactos como desemprego, para sensibilização da população local e 

aceitação das políticas de incentivos fiscais. Quando membros da elite industrial associada, ou 

parlamentares se arvoram e apresentam números consideráveis e possíveis desempregados, 

caso haja o fim da guerra fiscal, esta é uma forma de sensibilização e convencimento de 

grande impacto, mesmo que, não se saibam de onde vieram os dados, ou muito menos, qual a 

metodologia empregada. 

 

 

4.6.1 A análise do Discurso em Goiás como instrumento de manipulação utilizado pela elite 

industrial associada goiana 

 

 

 A análise do discurso, apesar de ser utilizada de maneira recorrente em estudos 

literários, e ter sido apropriado pela história e geografia, dispõe de utilização incipiente no 

campo da sociologia, principalmente, em relação a sociologia política. Quando associamos a 

temática, ao papel desempenhado pelas elites industriais no país, ressaltamos não só o 

ineditismo deste trabalho, bem como sua contemporaneidade. 

Assim como destacamos na seção anterior, a análise do discurso, tendo em vista, o 

posicionamento das elites industriais locais será uma tarefa árdua, mas que não pode ser 

tratada em separado das formas de ação política do empresariado. 
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No Brasil, Mancuso (2007, p. 137) é um dos autores que se destaca por suas 

publicações na área de elites empresariais, sendo que de acordo com este autor, todo e 

qualquer trabalho que envolve a ação política do empresariado deve apresentar o 

levantamento de questões fundamentais contribuem para um roteiro de estudo sobre a 

temática, sendo estes: 

 

1) Quais os atores focalizados? 

2) Quais são os alvos desses atores? 

3) Que decisões afetam o interesse desses atores? 

4) Em que momento ocorre a atuação política? 

5) Qual é a forma de atuação política? 

6) Quais são os fins da atuação política? 

7) Quais são os resultados da atração política? 

 

Deste modo, antes de mais nada deixamos claro que nosso olhar se volta para vários 

atores, ou seja, um conjunto de industriais, atuantes nos mais diversos segmentos, embora a 

estratificação por categorias econômicas distintas não tenha sido objeto desta análise. Ou seja, 

não nos detemos sobre o fato da indústria ser do segmento automobilístico, alimentício, 

confeccionista ou qualquer outro, mas sim o conjunto de ações políticas a partir da 

constituição de uma elite industrial associada. Além de que, ainda identificamos que alguns 

dos grandes industriais que compõem esta elite, também ocupam cargos políticos junto ao 

Estado, ou são ainda, gestores públicos indicados através de indicação, por confiança. 

Quanto a localização dos atores, iremos nos voltar para a elite industrial instalada em 

Goiás, com vistas a identificar como os atores políticos do setor industrial se comportam de 

maneira semelhante ao restante do país. 

Quanto ao alvo temos o setor público nacional a partir da esfera estadual, ou seja, 

identificamos o quanto o setor público é capaz de interferir sobre a atividade industrial do 

Estado, no sentido, principalmente, de conseguir benefícios para a elite industrial associada, 

neste caso em especial, a manutenção das políticas públicas de incentivos fiscais. 
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No que diz respeito as decisões que afetam os interesses da elite industrial, neste caso, 

foram consideradas propostas como a unificação do ICMS, não convalidação dos incentivos 

fiscais e o fim da guerra fiscal. 

Sobre a forma de atuação política, optamos pela mídia e imprensa local. De modo que 

o empresariado local se volta não só para a publicação de documentos que apresentam e 

justificam suas reivindicações, mas também, utilizam a mídia para divulgação de suas 

demandas, bem como, seus posicionamentos e por fim, organiza protestos e manifestações. 

Destacando a importância da atuação das instituições representantes dos interesses dos 

industriais, tais como a FIEG e a ADIAL. 

Quanto ao fim e os resultados da ação política, notamos que as políticas públicas de 

incentivos fiscais em Goiás se voltam para impedir, a piora de seu status quo. De modo que as 

ações políticas dos atores se voltem para a necessidade de manutenção destas políticas 

públicas. Por fim, o resultado é de alívio quando o status quo se mantém, além da 

sensibilização da população local, sobre a importância das políticas públicas de incentivos 

fiscais como geradoras de empregos.  

Deste modo, de acordo com Mancuso (2007, p.143) [...] “ o empresariado realmente 

ocupa uma posição privilegiada, em decorrência da dependência estrutural do Estado, e da 

sociedade como um todo, em relação ao capital [...]”.  

Esta pesquisa se voltou, resumidamente, para diferentes questões analíticas, a saber: a 

elite industrial instalada em Goiás, com vistas ao setor público na esfera Estadual, cujos 

interesses são semelhantes do ponto de vista do setor industrial, com ênfase nos tomadores de 

decisões que utilizam a mídia local para divulgação de suas demandas, que tratam-se de 

impedir a mudança do seu status quo, ficando aliviada quanto do resultado de atuação. 

 

4.6.2 Falas da elite industrial associada na defesa de seus interesses 

 

A análise do discurso, foi conduzida, a partir de recorte de falas daqueles que compõe 

a elite do poder em Goiás, e veiculadas em meios de comunicação específicos, 

principalmente, os jornais: O popular, Diário da Manhã e Opção. Conforme mencionado 

anteriormente, nos concentraremos em momentos específicos em que a imprensa direcionou 

seu olhar para as políticas públicas de incentivos fiscais. As análises se voltam para o período 
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compreendido entre os anos de 2011 e 2015, onde traremos um apanhado de discursos que, ao 

longo do tempo, contribuíram, para fixação no imaginário dos indivíduos, sobre a importância 

das políticas públicas de incentivos fiscais em Goiás. 

 Por inúmeras vezes, os componentes, do que denominamos de elite industrial 

associada, utilizaram as mais diversas mídias em defesa das políticas públicas de incentivos 

fiscais. Uma das principais argumentações trata-se da geração de empregos por parte das 

indústrias beneficiadas, além de outros aspectos que também objetivam justificar a 

transferência direta de recursos do Estado para a iniciativa privada. 

 Em 2011 o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade dos 

incentivos fiscais, uma vez que, estes só poderiam ser concedidos por meio de convênios 

regulamentados através do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) já que estes 

incentivos geram renúncia de receita para os Estados. Na ocasião, os Estados que tiveram os 

incentivos fiscais considerados ilegais foram: Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo, 

Paraná, Pará, Espírito Santo e Distrito Federal. 

 Depois de publicada a decisão do STF, não demorou para que a elite industrial 

associada em Goiás, se mobilizasse no sentido de não só defender os incentivos fiscais, assim 

como, utilizar a mídia como instrumento de pressão, do Estado.  

 A primeira matéria foi veiculada na mídia local, no ano de 2011, através do Jornal 

Opção, fazia referência as políticas públicas de incentivos fiscais, chamando atenção o 

discurso do presidente da ADIAL, onde afirmava que “É importante destacar que em Goiás o 

incentivo fiscal não é simplesmente um dado. O governo financia, a longo prazo, o ICMS 

para atrair investimentos. Mas o Estado não abre mão do imposto. ” (OPCAO, 02-06-2011) 

 Notem que a fala do presidente desta instituição representativa, confere autoridade ao 

discurso, de modo a criar o convencimento de que o que foi dito é verdadeiro. Quando afirma 

que o incentivo fiscal não é apenas um dado, já que ao longo do texto citou dados relativos ao 

Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, na sequência informa que o governo financia a longo 

prazo o ICMS e que o Estado não abre mão do recurso, mas esquece de mencionar que o 

desconto sobre o ICMS devido chega a 100%, e que ao conceder o desconto, o Estado abre 

mão sim, do imposto. Além de que, esta política pública só contempla grandes industriais. 

 A fala do empresário e líder desta entidade representativa, nos mostra a preocupação 

da elite industrial associada em convencer a sociedade sobre os benefícios desta política para 

o Estado, objetivando ainda, atrair investimentos para Goiás. 
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 Um mês depois, o Jornal Opção voltou a tratar do tema em três matérias publicadas até 

a segunda quinzena do mês de agosto de 2011. O título de uma destas matérias chama atenção 

pelo caráter alarmista, uma delas traz “Fim de benefícios deve fazer as montadoras deixarem 

Goiás” (OPÇAO, 2/07/15). Ao longo da matéria, novamente é mencionada a decisão do STF, 

além de elementos sobre o quanto os incentivos beneficiam a sociedade, chamando atenção 

para a fala de um deputado federal e também empresário: 

O Congresso precisa acordar para o fato de que o constituinte cometeu um grave 

erro quando definiu que o Confaz seria o órgão que constitucionalizaria os 

benefícios. Os estados concedem benefícios com seu próprio imposto por lei 

estadual e não careceria de outro organismo ter de regulamentar, porque a concessão 

do benefício não fere o pacto federativo (OPÇAO, 2/07/15). 

 

Notem que o parlamentar se volta contra a constituição e a atribuição do Confaz como 

órgão responsável pela regulamentação dos incentivos fiscais. Ou seja, há uma inversão na 

argumentação do mesmo, que não só apresenta, em momentos anteriores a defesa dos 

incentivos fiscais, mas quando analisamos esta fala, identificamos o autocratismo presente na 

mesma, já que, não leva em consideração que a prática de guerra fiscal é nociva ao país, e que 

os estados se canibalizam, em busca de atração de indústrias para seu território. Na verdade, 

os parlamentares se agarram a constituição, que considera o ICMS como um imposto de 

competência estadual, e fazem concessões milionárias de ICMS a indústrias transnacionais, 

pelo simples fato de que ao Estado compete a arrecadação deste tributo, e então podem fazer a 

sua vontade. 

Diante das matérias veiculadas na mídia local, e demais pressões exercidas pela elite 

industrial associada, no mesmo mês de julho do ano de 2011 a Procuradoria Geral do Estado 

(PGE), se antecipou junto ao STF, já que Goiás não foi mencionado na determinação de 

inconstitucionalidade, e argumentou junto ao órgão sobre a continuidade das políticas 

públicas de incentivos fiscais. Contudo, chama atenção na matéria vinculada, a argumentação 

utilizada pela PGE para elaboração de documento a ser entregue ao STF. 

[...] O requerimento cita a pesquisa da Adial/Brasil (Associação Braseira Pró-

Desenvolvimento Industrial) de 2009, que mostra que Goiás recebeu 775 empresas e 

gerou quase 216 mil empregos diretos e 648 mil indiretos, por meio do programa de 

incentivo fiscal, Produzir. Atualmente, a estimativa é de que sejam mais de mil 

empresas contempladas. (OPÇAO, 15/07/11). 

 

Por meio do texto da matéria divulgada, notamos claramente, o uso por parte da 

iniciativa privada, da máquina pública em seu favor. Notamos que o empresariado local 
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utilizou a Procuradoria Geral do Estado para tentar alcançar seus objetivos, que eram naquele 

momento, principalmente, a manutenção das políticas públicas de incentivos fiscais. Notem o 

quanto o Estado fala pelos empresários e a relação entre eles parece íntima. Tanto que, a 

pesquisa que dá sustentação a argumentação da PGE foi elaborada por esta entidade 

representativa dos industriais. Não é abordada a metodologia de pesquisa, onde pode ser 

encontrada e, nem a fonte dos dados. Na verdade, não apresenta nem mesmo a evolução de 

concessões de incentivos, bem como, o número daquelas que permanecem e as que deixaram 

o programa, uma vez que, conforme analisamos, no capítulo anterior, o índice de permanência 

das mesmas é reduzido. 

A temática dos incentivos fiscais só voltou a ocupar espaço na mídia impressa local no 

início do ano de 2012 quando foi feito um balanço sobre o quanto as políticas públicas de 

incentivos fiscais foram “boas” para Goiás, pois ainda havia a possibilidade de os incentivos 

também serem considerados como inconstitucionais pelo STF também em Goiás, já que não 

houve nenhum tipo de decisão em 2011. 

A extensa matéria publicada em 08/01/2012, no jornal Opção, trazia um balanço das 

políticas públicas de incentivos fiscais e seus principais resultados. Na ocasião foram 

entrevistados dois professores universitários, sendo um deles consultor da ADIAL e que 

atualmente ocupa o cargo de Superintendente do Instituto Mauro Borges (IMB), além de 

trazer as falas do então diretor do Programa Fomentar/Produzir e o Secretário de Indústria e 

Comércio, também presidente do Conselho Deliberativo do Fomentar/Produzir. 

Chama atenção a fala do diretor do Programa Fomentar/Produzir da Secretaria de 

Indústria e Comércio quando afirma que: 

 

Sem o Fomentar e o Produzir, Goiás jamais teria alcançado os resultados em termos 

de crescimento de produto agregado, que é o PIB [Produto Interno Bruto] e de 

geração de renda. Eles foram fundamentais na modificação do perfil produtivo do 

Estado, que em 1970 era eminentemente agrário e a partir de 1980 começou a mudar 

para urbano-industrial. E agora está vindo até uma montadora de avião, a Reco, para 

modificar este perfil com a parte industrial. Em 2013, em Anápolis, serão 

produzidos aviões Fokker 100. Há 40 anos, quem diria que Goiás teria uma 

montadora de avião? (OPÇÃO, 08/01/2012). 

 

O diretor do Programa faz afirmações questionáveis, e que vão ao encontro do que 

havia sido apresentado anteriormente, ou seja, apresenta o PIB como um indicador de 

crescimento econômico, mas sem mencionar que engloba tanto a indústria, como os setores de 



176 
 

serviços e de comércio. Além de que, quando apresenta o número de empregos, faz referência 

ao quantitativo de contratações, sendo passível de contestação, já que estes trabalhadores 

podem ter sido demitidos logo após a contratação, apenas para atender aos critérios do 

programa. Na verdade, seria necessário analisar o saldo entre admitidos e desligados, para 

ilustrar questões inerentes ao emprego. 

Quanto a diversidade de atividades industriais exploradas em Goiás e destacadas pelo 

diretor do Fomentar/Produzir, não é nada diferente do que Harvey (2003) já tinha chamado 

atenção, uma vez que, a internacionalização do capital faz com que este busque pastagens 

mais verdes, ou seja, mão de obra barata e não sindicalizada para exercer as mais diversas 

atividades. 

Fica claro, a partir da análise do discurso do gestor da política pública, a ênfase dada 

ao que ele considera como benefícios da mesma, no sentido de fornecer aos leitores elementos 

de convencimento sobre o quanto as políticas públicas de incentivos fiscais são ótimas para o 

desenvolvimento econômico goiano, e, principalmente para os trabalhadores.  

 Quando questionado, ainda na mesma matéria, sobre a necessidade de ajustes no 

PRODUZIR, o então diretor do programa afirmou que estas seriam e necessárias, chamando 

atenção para o seguinte trecho: 

 

O Produzir não é diferente. Marconi Perillo ao assumir o governo em 2011, criou 

um grupo para discutir e adequar o Produzir à nova realidade da economia 

globalizada, para que pudéssemos torná-lo mais competitivo. Foram ouvidas todas 

as entidades civis representativas e colhidas sugestões (OPÇÃO, 08/01/2012, grifo 

nosso) 

  

 Notamos claramente, neste trecho, a relação direta entre o Estado e a elite industrial, 

ao ponto de que o primeiro está a serviço desta segunda, já que ao se pensar em mudanças, 

fez-se necessário, a consulta prévia das entidades representativas dos industriais.  

 Através da fala deste gestor público notamos o que Offe (1994) chamava atenção, ou 

seja, o governo dedica atenção especial aos homens de negócio e no que estes tem a dizer, 

tanto individualmente ou representados por associações, e não batem a porta do sistema, e 

sim, são convidados a participar. 
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 Embora a oitiva aos empresários tenha iniciado em 2011, as mudanças no PRODUZIR 

só foram efetivadas no final do ano de 2013, e conforme mencionamos no capítulo anterior, 

privilegiaram a elite industrial associada em detrimento da classe trabalhadora. 

 Na mesma matéria, ao final, o professor universitário e atual Superintendente do 

Instituto Mauro Borges (IMB) afirmou que “Com os incentivos, Goiás criou sua própria 

fórmula para crescer, praticamente não precisando de recursos federais. Goiás é atípico, ele se 

auto fomenta sozinho” (OPÇAO, 08/01/2012). Observem que a ênfase dada as políticas 

públicas é tamanha, ao ponto de que, o entrevistado considera que o Estado seria capaz de se 

desenvolver sem recursos federais. Além de ser extremamente problemática, do ponto de vista 

conceitual, deixamos as seguintes indagações: como atrair indústrias para Goiás sem 

infraestrutura para escoamento da produção? Como arcar com gastos voluptuosos em 

infraestrutura sem apoio do governo federal? A arrecadação de ICMS, tendo em vista a 

renúncia fiscal, a partir das políticas públicas de incentivos fiscais, chega a cifra dos R$ 

milhões, enquanto os gastos previstos no PPA Estadual são equivalentes aos R$ bilhões, 

como o Estado se auto fomenta sozinho? 

 Notamos a partir desta fala, mais uma tentativa desesperada de convencimento sobre a 

importância das políticas públicas de incentivos fiscais, para o desenvolvimento goiano, 

contudo, quando realizamos uma análise crítica, notamos os quão falhos são os argumentos. 

 Ao longo do ano de 2012, inúmeras outras matérias foram divulgadas pela mídia local, 

contudo, nenhuma outra chamou tanto a atenção, tendo em visto o discurso empregado como 

estratégia de convencimento.  

 O ano de 2013 foi marcado pela possibilidade de reforma fiscal, e, portanto, pela 

mobilização do setor industrial instalado em Goiás, no sentido de evitar que isso acontecesse. 

Afinal, se aprovada a reforma, haveria a unificação do ICMS, e assim o fim da guerra fiscal. 

Inúmeras matérias foram divulgadas através da mídia impressa informando sobre o cenário, a 

partir é claro, principalmente, do olhar da elite industrial associada sobre a temática. 

 Ao todo foram analisadas 12 matérias publicadas durante o ano e que tinham como 

temática central as políticas públicas de incentivos fiscais, sendo que 10 (dez) entre os meses 

de abril e maio de 2013, momento em que aconteceu a mobilização do empresariado, a partir 

da marcha contra a unificação do ICMS em Brasília-DF. 

 Em matéria veiculada no Jornal Opção, no mês de abril o presidente da Adial Brasil e 

também presidente do Grupo José Alves, que tem a concessão para fabricação de Coca-Cola 
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em Goiás e Tocantins, se manifestou contra a unificação do ICMS, pois segundo ele, isso 

ocasionaria o fim dos incentivos fiscais, e então faria com que as indústrias aqui instaladas se 

deslocassem para territórios ainda mais atrativos. 

A fala do empresário foi a seguinte: “Nós não vamos andar pra trás. Querem nos 

reduzir plantadores de arroz” (OPÇAO,01/04/2013). Notem que a fala vai ao encontro da 

construção e reforço sobre o quanto as políticas públicas de incentivos fiscais são importantes 

para Goiás. Contudo, o cenário apresentado pelo empresário, remonta a Goiás na época da 

Marcha para o Oeste, ou seja, uma imagem extremamente retrograda do Estado, como se 

Goiás não tivesse matérias primas diversas, além de potencialidade agrícola considerável, e, 

localização estratégica67. 

 Uma semana após a divulgação desta matéria, foi lançada outra, no jornal Opção, cujo 

título era “Fim de incentivos pode quebrar Goiás”, onde novamente, notamos a defesa 

exaustiva das políticas públicas de incentivos fiscais, bem como, o impacto da possibilidade 

de unificação do ICMS para Goiás. Observamos ainda, o quanto o título da matéria busca 

sensibilizar os leitores. 

 Na ocasião, um empresário e deputado federal fez a seguinte afirmação sobre 

possibilidade do fim dos incentivos fiscais: 

 

O Estado, e é preciso ficar atento a isto, vai perder sua autonomia. Vai se tornar 

refém do governo federal. Sem contar que não terá empregos novos para contemplar 

os jovens que estão chegando ao mercado de trabalho. As indústrias dos ramos 

automobilístico e de medicamentos só instalaram-se em Goiás devido aos incentivos 

fiscais. Sem incentivos, outras não virão. Porque só é possível reduzir os custos das 

empresas que se instalam em centros mais distantes do eixo Rio- São Paulo- Minas, 

tornando-os mais competitivas, se houver incentivos fiscais (OPÇÃO, 07/04/2013). 

 

 Ao realizarmos a análise do discurso, a partir do trecho apresentado, encontraremos 

uma série de pontos questionáveis e que suscitam a reflexão. Quando o empresário e deputado 

federal chama a atenção para a perda da autonomia, este faz exatamente, o que já havíamos 

considerado anteriormente. A palavra autonomia é utilizada em referência ao que a 

constituição diz sobre a competência estadual do tributo ICMS, contudo, esta mesma 

                                                           
67 

 A localização é um elemento contraditório presente no discurso da elite industrial associada que 

resguarda certa peculiaridade, pois, assim como veremos logo a frente, quando é utilizado em relação a atração 

de uma indústria para o território goiano esta localização é enaltecida e considerada privilegiada. Porém, quando 

a matéria se volta para a defesa das políticas públicas de incentivos fiscais, um dos principais argumentos é que a 

localização desprivilegiada do Estado é que justifica estas políticas, pois sem incentivos nenhuma indústria aqui 

se instalaria. 
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autonomia é utilizada desde a década de 1980, para fomentar a guerra fiscal, que traz 

prejuízos a todos os Estados e para o país.  

 O autocratismo presente na fala do parlamentar evidencia o quanto os gestores do 

Estado acreditam que são seus proprietários, e assim, podem fazer o que bem entenderem, 

mesmo que isso implique no sacrifício coletivo. 

 Quando mencionado pelo parlamentar, na matéria jornalística, sobre o Estado de 

Goiás se tornar “refém” do Governo Federal, uma vez que a este caberia o repasse de 

montantes relativos ao ICMS, trazemos os seguintes questionamentos: Goiás já não é refém 

da elite industrial associada? Goiás já não é refém das grandes indústrias instaladas em seu 

território? É melhor ser refém do Governo Federal que tem obrigações de cunho legal com os 

Estados, ou refém de grandes indústrias transnacionais cuja única obrigação é com o capital?  

O parlamentar e também empresário, afirma que sem os incentivos fiscais não haverão 

empregos para os jovens que irão ingressar no mercado de trabalho, entretanto, já 

mencionamos que o processo de acumulação flexível, pelo qual passa as economias, prevê o 

aumento considerável da utilização da mecanização em detrimento da contratação de 

trabalhadores. Considerando que as grandes indústrias atraídas pelas políticas públicas de 

incentivos fiscais são transnacionais, a utilização da mecanização e da automação no processo 

produtivo se torna cada vez mais acentuada, e, portanto, sendo capaz de gerar, cada vez 

menos postos de trabalho. 

 Ainda analisando o trecho da matéria mencionada, observamos que o parlamentar e 

também empresário afirma que as indústrias automobilísticas e de medicamentos não se 

instalariam em Goiás se não houvessem políticas públicas de incentivos fiscais, e ele dispõe 

de razão, pois tais segmentos industriais são reconhecidos mundialmente pela migração para 

greenfilds onde encontram não só vantagens fiscais, como também, mão de obra barata e não 

sindicalizada. 

 Por fim, o parlamentar e também empresário argumenta que a instalação em indústrias 

fora do eixo Rio de Janeiro- São Paulo –Minas Gerais, só se justifica pela concessão dos 

incentivos fiscais, que faz com que estas reduzam seus custos e possam ser mais competitivas. 

Contudo, trata-se de mais uma afirmação problemática, pois é sabido que os salários pagos 

aos trabalhadores nos grandes centros urbanos são maiores e muito mais regulamentados, do 

ponto de vista de militância e atuação do movimento sindical, fazendo com que o gasto com 

mão de obra seja maior, além de que, o risco de prejuízos financeiros, a partir de paralisações, 
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nos greenfilds é muito menor. Notem ainda, que a imagem reproduzida é de que o Estado de 

Goiás não dispõe de nenhuma outra potencialidade a oferecer aos empresários, a não ser as 

políticas públicas de incentivos fiscais, desconsiderando não só a proximidade da matéria 

prima, no caso de certos segmentos industriais, além da plataforma logística do Estado e a 

mão de obra barata e dócil. 

 Quando nos perguntamos sobre as motivações que levam uma personalidade política e 

também respeitado empresário goiano, a proferir certas afirmações, em defesa das políticas 

públicas de incentivos fiscais, poderíamos supor, que seria porque ele representa os interesses 

da elite industrial associada, e, portanto, incorpora todos os argumentos para convencimento 

sobre a importância destas políticas. O que não poderíamos deixar de lado, nesta pesquisa, 

trata-se do cruzamento de algumas informações que nos fazem compreender melhor as ações 

desta elite industrial. Quando nos debruçamos sobre o segmento que este legislador 

representa, notamos que, embora as defesas tenham sido realizadas nos veículos de 

comunicação no ano de 2013, no ano seguinte, em que houveram eleições, este foi novamente 

candidato, sendo que mais de 70% das doações de campanha, vieram de pessoas jurídicas, 

representando mais de R$ 3 milhões em doações. 

 Ao longo do mês de maio de 2013, foi recorrente a veiculação na mídia local, de 

matérias envolvendo as políticas públicas de incentivos fiscais e a possibilidade de unificação 

do ICMS. Porém, vale ressaltar que em nenhuma delas, foi feita qualquer crítica a este tipo de 

política, e nem ao mesmo, uma análise crítica sobre o balanço positivo das mesmas, sendo 

que nem ao menos as foram fossem verificadas para identificação de sua veracidade, assim 

como não foi mencionada a metodologia de elaboração. Simplesmente foram lançados na 

imprensa local, dados obscuros com o intuito de fixar ainda mais no imaginário dos 

indivíduos, a importância das políticas públicas de incentivos fiscais, sem nenhum rigor ético-

metodológico aparente. 

 No dia 15 de maio de 2013, foi realizada uma marcha em Brasília-DF, contra as 

alterações no ICMS, idealizada e comandada pelo governador do Estado de Goiás, que propôs 

que líderes políticos goianos unificassem seus discursos sobre os prejuízos da uniformização 

das alíquotas de ICMS para Goiás. De acordo com os diversos veículos de comunicação local, 

a marcha se voltava para a defesa dos interesses de Goiás. Notem que os interesses do 

empresariado local se confundem com os interesses do Estado, já que a elite industrial 

associada mantém relação direta, quando não é ela mesma, a elite política goiana. 
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 Apesar das previsões otimistas de que a marcha contra as mudanças no ICMS teria 

participação superior a 10 mil pessoas, o número de participantes chegou a aproximadamente 

2 mil pessoas, de acordo com matéria publicada pelo SindMetal (2013), contudo, em uma 

outra publicação, desta vez de um jornal online chamado Diário do Norte, o número de 

participantes foi de 20 mil pessoas. As contradições em relação a este ato político não se 

reduziram a apenas estas, sendo necessária sua análise crítica. 

 Um número veiculado na mídia local, se referindo a motivação para a realização desta 

marcha contra as mudanças no ICMS, se volta para o resultado de uma pesquisa encomendada 

por uma instituição representativa dos industriais, que apontava que, caso houvesse o fim dos 

incentivos fiscais, dentre os impactos estaria a extinção de 400 mil empregos em Goiás, 

contudo este dado é extremamente problemático. 

 Ao retomarmos a análise da tabela 16, presente no capítulo 3, iremos identificar que o 

quantitativo de empregos diretos gerados entre os anos de 2000 e 2013 pelas indústrias 

beneficiadas pelo PRODUZIR foi de 191.461. Ou seja, mesmo que hipoteticamente, todas as 

indústrias instaladas em Goiás e que dispõem de incentivos fiscais, deixassem 

automaticamente o Estado, após o fim destas políticas públicas, não alcançaríamos o volume 

de 400 mil empregos que seriam extintos em Goiás. Como foi feito tal cálculo? Qual a 

metodologia empregada? Ou melhor, qual a instituição responsável pelo mesmo? Nenhuma 

destas informações foi respondida em todas as matérias analisadas, nenhuma citou sequer um 

destes pontos nodais da informação divulgada, apenas reproduziram incisivamente o impacto 

da extinção dos 400 mil empregos. 

Ora, qualquer trabalhador que teve acesso a esta informação, com certeza se 

desesperou, e mais uma vez, observamos o quanto a mídia auxiliou na fixação no imaginário 

da população goiana a importância dos incentivos fiscais para a população local. 

 A presença de líderes políticos a exemplo de senadores, deputados federais e 

estaduais, além de cerca de 130 prefeitos nesta marcha, mostra o quanto a elite industrial está 

associada ao Estado, e o quanto este último se esforça para agradá-la. Novamente chama a 

atenção a presença do Presidente da Adial Brasil e do grupo José Alves, defendendo as 

políticas públicas de incentivos fiscais, pois sem estes as indústrias iriam deixar o Estado. 

Mas uma observação deve ser feita, é de este empresário é proprietário da fábrica da 

Refrescos Bandeirantes, que dispõe de concessão para a industrialização do Refrigerante 

Coca-Cola e outros desta mesma marca, e autorização da transnacional para realizar suas 

atividades apenas em Goiás e no Tocantins. Ou seja, nem mesmo se este empresário quisesse 
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ele poderia deixar o Estado e se instalar em outro território, afinal, as mudanças também 

atingiriam o Tocantins.  

 O caso deste empresário em especial nos mostra que o maior prejudicado caso 

houvesse a unificação da alíquota de ICMS, não seriam os trabalhadores, mas sim, sua própria 

indústria que teria redução nos seus lucros, pois não seria possível a instalação em outro 

território, já que as normas para concessão da exploração da marca só são válidas para este 

empresário, nos dois estados mencionados acima. 

 Tendo em vista a exposição dos fatos, podemos ainda realizar algumas indagações: 

quantos empresários tem suas atividades produtivas vinculadas de maneira intrínseca ao 

Estado de Goiás? Para a perdigão, diante da proximidade das matérias-primas, seria 

interessante deixar o Estado, caso houvesse o fim dos incentivos fiscais? As empresas de 

beneficiamento de soja, a exemplo da Cargil, diante da proximidade das inúmeras lavouras de 

soja, teriam interesse em se deslocar do Estado em virtude do fim dos incentivos fiscais? A 

provocação nos remete ainda a um exercício de abstração, sendo que, seria possível, ainda, 

que houvesse o fim dos incentivos fiscais, a possibilidade de aumento dos preços dos 

produtos fabricados por estas indústrias, a fim de repassar o ônus ao consumidor, do aumento 

do ICMS, sendo pouco provável que estas deixassem o Estado somente por esta razão. 

Notem ainda, que conforme analisamos no capítulo 3, o índice de permanência das 

indústrias no PRODUZIR é pequeno, ou seja, as indústrias estão sujeitas a deixarem o Estado, 

não só se as políticas públicas de incentivos fiscais deixarem de existir, mas simplesmente, se 

outro Estado oferecer mais benesses, e esta indústria não tiver matéria prima disponível em 

Goiás, ou frente a qualquer crise interna ou externa que justifique a necessidade de redução de 

suas atividades. 

Nenhum veículo de comunicação de massa, incluindo os jornais analisados durante 

esta pesquisa, fizeram qualquer tipo de questionamento, a exemplo do que acabamos de 

mencionar, simplesmente se detiveram ao montante de 400 mil empregos que seriam extintos. 

Chamou atenção ainda, uma imagem veiculada pela mídia, na maioria das matérias 

que tratavam da marcha contra as mudanças no ICMS e que trazia o Governador do Estado ao 

lado de grandes industriais, segurando uma faixa com os dizeres: “Dilma, confiamos em você: 

mantenha os empregos em Goiás”. 

Figura 1 – Marcha em defesas dos incentivos fiscais (2013) 
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Fonte: http://www.projetos.goias.gov.br 

 

Figura 2 – Marcha em defesas dos incentivos fiscais (2013) 

 

 

Fonte: http://www.projetos.goias.gov.br 

 

 

Conforme mostram as figuras 1 e 2, notamos ainda inúmeras faixas com referência ao 

impacto na geração de empregos, desta política pública. A imagem mostra que imediatamente 

ao lado do Governador, estava o presidente da ADIAL, e também presidente do Grupo José 

Alves, o mesmo empresário, para o qual chamamos a atenção sobre os impactos do fim da 

guerra fiscal.  

A enorme faixa fazendo referência a manutenção dos empregos em Goiás, exige que 

façamos a conexão entre o que foi apresentado no capítulo 3, e o que foi mencionado pela 

elite industrial associada. No capítulo anterior desconstruímos todo o senso comum acerca da 

geração de empregos a partir das políticas públicas de incentivos fiscais, mostrando que, a 

indústria não mais é o lócus da geração de emprego, assim como, as indústrias instaladas a 
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partir da concessão dos incentivos fiscais não permanecem muito tempo com os incentivos, a 

geração de empregos além de não ser significativa para a maioria dos municípios, em 

especial, a região metropolitana, e ainda dispõe de custos expressivos para o Estado de Goiás, 

em termos de renúncia fiscal, já que a média de custo do emprego é superior a R$ 1,5 

milhões. O que de real tem na frase sobre a manutenção dos empregos? Seria esta apenas mais 

uma estratégia de sensibilização da sociedade sobre a necessidade da manutenção da guerra 

fiscal? Esta foi certamente, mais uma forma de introjetar no imaginário dos trabalhadores, o 

quanto seus empregos dependem destas políticas, enquanto já mostramos que não é bem 

assim. 

Outra imagem que também chamou atenção, foi a de um material publicitário, 

elaborado por meio de parceria entre a Federação dos Trabalhadores da Indústria nos Estados 

de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, CGTB, Força Sindical e a União Geral dos 

trabalhadores, conforme figura X. A partir deste material foram impressos banners e estes 

foram fixados em todas as indústrias que compõem a ADIAL. Segundo os representantes 

desta instituição, na tentativa de sensibilizar os trabalhadores sobre a importância do assunto. 
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Notem que chama atenção uma frase no final no material “Sem incentivos fiscais, não 

vai existir indústrias em Goiás. Sem indústrias, não existirão empregos. Sem emprego, não 

existe dignidade” (Figura 3, 2013). 

Ao realizarmos uma análise crítica do conteúdo presente neste material publicitário, 

notaremos que as afirmações são feitas sem nenhuma responsabilidade, por instituições que 

deveriam defender os interesses dos trabalhadores, e não, dos industriais. 

A afirmação de que sem os incentivos fiscais não vão haver indústrias em Goiás é 

totalmente falaciosa, uma vez que não são todas as indústrias instaladas no Estado que 

recebem incentivos fiscais, além de que, o Estado dispõe de muito mais elementos atrativos 

aos industriais, conforme mencionamos no capítulo 3, e não apenas políticas públicas de 

incentivos fiscais. Na sequência, a próxima afirmação falaciosa é a de que sem indústrias não 

existirão empregos, uma vez que, a indústria representa apenas um setor econômico, e não é 

responsável por toda geração de empregos no Estado, muito pelo contrário, já mostramos no 

capítulo anterior que o setor de comércio e serviços contratam mais que a indústria em Goiás. 

Por fim, a mais cruel das afirmações é a de que sem emprego, não existe dignidade, afinal, 

desde o surgimento do capitalismo é considerada a existência de um exército industrial de 

reserva, ou seja, nunca haverá a contratação de toda mão de obra disposta a trabalhar. Neste 

sentido, atrelar dignidade a emprego, não só é irresponsável, como apresenta uma grave 

contradição do ponto de vista ético e moral por parte das instituições responsáveis pela defesa 

dos interesses dos trabalhadores. 

As imagens são importantes, novamente, para compreendermos, sobre os mais 

variados mecanismos para fixação no imaginário dos trabalhadores, e da sociedade em geral, 

sobre as políticas públicas de incentivos fiscais. Notem que a imprensa, que deveria propor a 

análise crítica dos fatos, simplesmente se absteve e reproduziu veementemente os interesses 

da elite industrial associada, enquanto os trabalhadores participaram da marcha, temendo que 

as indústrias de fato deixassem o estado, caso a marcha não tivesse êxito. 

 Quando citados os parlamentares que estiveram junto ao Governador do Estado, na 

ocasião da Marcha contra as mudanças no ICMS, consideramos o quanto estes se vinculam e 

defendem os interesses da elite industrial associada. Uma informação adicional e que serve 

também de reflexão, trata do volume de doações de pessoas jurídicas para a campanha de 

2014 destes candidatos, que juntos somaram aproximadamente R$ 50 milhões. 
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 Uma fala do Governador, veiculada no jornal do SindMetal também chama atenção 

“[...] O que nos interessa é manter a legislação e permitir que cada Estado defina sua alíquota 

de ICMS. Nós não podemos perder esse direito. ” (SINDMETAL, 2013). As palavras do 

Governador vão ao encontro dos argumentos, de um deputado federal, já mencionados ao 

longo desta pesquisa. Trata-se da defesa pela permanência do poder de barganha do ICMS, do 

poder de leilão do Estado, a partir das políticas públicas de incentivos fiscais. Sem considerar 

os malefícios advindos do canibalismo fiscal provocado pela guerra fiscal e os impactos para 

a nação. 

 Já no final do ano de 2013 e diante do impasse da permanência ou não das políticas de 

incentivos fiscais, outra matéria foi veiculada na mídia impressa local, através do Jornal 

Opção, na edição de 01 de setembro, cujo título era “Para evitar catástrofe econômica, Estado 

luta por alíquota a 12%”. Novamente com título sensacionalista, o conteúdo da matéria 

remetia ao esforço do governador do Estado em buscar parcerias com outros Estados 

considerados por ele como emergentes, em busca de alternativas, caso os incentivos fiscais, 

fossem considerados, mesmo depois de tantos esforços, como inconstitucionais. Novamente 

na matéria aparecem os 400 mil empregos que poderiam deixar de existir, assim como 

enaltece a iniciativa do governador de idealizar a marcha contra a unificação do ICMS, 

chamando a atenção a fala do mesmo deputado federal e também empresário, que faz a defesa 

dos incentivos, onde o mesmo afirma que: 

  

Os incentivos são propulsores do desenvolvimento de regiões mais pobres. Estados 

distantes dos centros consumidores como São Paulo, Rio e Minas têm dificuldades 

em ter competitividade, e essa competitividade na indústria só se obtém por meio 

dos incentivos fiscais (OPÇÃO, 01/09/2013). 

 

 

Novamente encontramos uma grande contradição no discurso do parlamentar e 

também empresário, na defesa dos incentivos fiscais, já que Goiás não está inserido em região 

de pobreza, muito pelo contrário, o discurso utilizado para atrair indústrias para o Estado é de 

que este é desenvolvido. A exemplo de matéria publicada no mesmo veículo de comunicação, 

na semana seguinte, tratando da atração de uma usina de energia solar, para Uruaçu-GO, 

ressalta o potencial não só do município, mas do Estado. 
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 Na mesma matéria em que traz informações sobre a possibilidade da instalação desta 

usina energia solar, o governador do Estado novamente fez a defesa dos incentivos fiscais, 

usando argumentos que chamaram bastante a atenção. De acordo com o governador: 

 

Sem os incentivos os investimentos se concentrariam de novo apenas nos Estados 

mais tradicionais e ricos. O Brasil precisa dar oportunidade para todos os estados, 

para que possamos ter um desenvolvimento homogêneo, combatendo as 

discrepâncias e desigualdades regionais. (OPÇÃO, 10/09/2013) 

 

Na sequência da matéria, um dos sócios desta usina de energia fotovoltaica com 

pretensões de se instalar em Uruaçu apresenta sua motivação: “ Percebemos os altos índices 

dos raios (solares) e resolvemos fazer nossa pesquisa particular [realizada em 2012]. Uruaçu 

têm melhores raios e se compara aos que caem no Piauí. ” (OPÇÃO, 10/09/2013). 

Conforme evidenciamos no segundo capítulo, a decisão de uma indústria se instalar 

em um determinado território não se vincula apenas a concessão de incentivos fiscais, assim 

como, mostra a fala do empresário sobre questões climáticas que favoreceram a escolha do 

município para sua instalação.  

 Notem que a contradição se mostra presente na mesma matéria, ou seja, o governador 

do Estado afirma que as empresas se instalam apenas em virtude da concessão de incentivos 

fiscais, enquanto os próprios empresários do segmento, justificam a escolha do município de 

Uruaçu, por fatores naturais. Além disso, a fala do governador mais uma vez é contraditória, 

pois como é possível o desenvolvimento homogêneo do país, e combate as desigualdades, em 

um cenário de guerra fiscal? 

 O ano de 2013, foi marcado não só por incertezas acerca das políticas públicas de 

incentivos fiscais em Goiás, mas também pelo bombardeio de informações, por meio da 

mídia, e, principalmente, a imprensa, sobre o quanto as políticas públicas de incentivos fiscais 

são valorosas para o Estado e reforçando no imaginário dos trabalhadores a tragédia que seria 

seu fim. 

 O ano de 2014 começou ainda com indefinições acercada manutenção ou não das 

políticas públicas de incentivos fiscais, fizemos a análise de 6 (seis) matérias veiculadas na 

mídia impressa local, sendo que a primeira delas, no mês de fevereiro, traz as opiniões de 

jovens empresários em Goiás. De acordo com a Presidente da Associação de Jovens 

Empresários de Goiás (AJE): 
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Não é possível tratar o Goiás da mesma forma que se trata São Paulo, pois não 

temos o mesmo mercado consumidor, não temos a mesma proximidade com os 

portos, etc. Se não tivermos os incentivos, perdemos totalmente nossa 

competitividade. [...] (OPÇÃO, 23/02/2104). 

 

 

Notem que a fala da presidente da AJE vai ao encontro dos discursos veiculados de 

maneira recorrente na mídia, não traz nenhuma outra informação além do senso comum, 

porém, em virtude de se tratar do discurso da presidente de uma entidade representativa esta é 

carregada de significado e poder. 

 Na mesma reportagem, também chamou a atenção a fala de um senador, também 

empresário, que afirmou que: 

 

Apenas os incentivos podem atrair as empresas. E em Goiás essa industrialização só 

está começando, pois em breve chegarão as montadoras de componentes eletrônicos 

e outras dessa cadeia, até que conseguiremos montar completamente um veículo no 

estado. Então, esses incentivos precisam continuar, pois foi assim que Goiás mudou 

seu perfil e fez com que seu PIB crescesse nos últimos anos (OPÇÃO, 23/02/2104). 

 

 O parlamentar fala dos incentivos fiscais para setores de alta tecnologia, a exemplo do 

que acontece na Índia. Por ser um greenfild, Goiás tem potencial para abrigar este tipo de 

empreendimento, já que dispõe de mão de obra barata e não sindicalizada, para realizar 

tarefas que os trabalhadores de outros países não se sujeitariam. Conforme já mencionamos 

no primeiro capítulo as transformações tecnológicas servem para poupar mão de obra e buscar 

o aumento da produtividade, favorecendo níveis crescentes de desemprego e precarização do 

trabalho, de modo que, a fala do parlamentar se mostra totalmente contraditória. 

 Não foi mencionada a perspectiva do emprego na fala do parlamentar, e nem poderia, 

pois quanto maior a tecnologia empregada no processo produtivo, é natural que o número de 

indivíduos seja menor, já que muitas destas atividades são automatizadas ou realizadas por 

robôs. Por fim, o parlamentar encerra seu argumento, trazendo dados sobre o PIB, e que 

sabemos, que não refletem o desempenho do setor industrial beneficiado pelas políticas 

públicas de incentivos fiscais. 

O personalismo, bem com as práticas clientelistas dos parlamentares em relação as 

políticas públicas de incentivos fiscais em Goiás também são evidenciadas pelos veículos de 

comunicação, conforme já demonstramos em exemplos anteriores, momentos em que o 

Governador traz para si, a necessidade de resolução de um problema que não é do Estado mas 
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sim, dos grandes industriais instalado em Goiás. Já citamos as defesas feitas por diversos 

parlamentares, sendo que um deputado federal, deu a seguinte entrevista para o site do seu 

partido, fazendo a seguinte afirmação: 

 

Goiás hoje é um dos seis Estados do Brasil, dos 27, que tem montadora de 

automóvel. Nós temos três, a Hyundai em Anápolis, a Mitsubishi em Catalão e 

agora a Suzuki em Itumbiara. [...] Quantas vezes nós, juntos, estivemos com 

empresários em São Paulo, para trazer estas empresas para cá. Estão aí também a 

Hierarcas, a Anglo American, a Perdigão [...] precisamos continuar com a luta e o 

trabalho de garantir o desenvolvimento regional (PSD, 2015). 

 

 Notamos o quanto o deputado reforça o fato das montadoras de veículos terem se 

instalado em Goiás nos últimos anos, porém, conforme mencionamos no segundo capítulo, 

trata-se de uma tendência mundial. Já que as montadoras deixam seus países de origem e 

buscam se fixar em territórios cuja mão de obra é mais barata, além de priorizarem 

localidades em que não há, organização sindical constituída.  

Conforme mencionamos no primeiro capítulo os grandes industriais ao se depararem 

com movimentos trabalhistas fortes se deslocam para locais em que a mão de obra não só é 

barata , mas também dócil, portanto, a instalação de montadoras de veículos em Goiás trata-se 

da exemplificação das considerações de Silver (2005) sobre a indústria automobilística. 

Chama atenção na fala do deputado é não só a proximidade entre este e grandes 

industriais, mas a necessidade de apresentar isso aos leitores, como se estas relações 

personalistas fossem as garantidoras da instalação das indústrias no território goiano, ou de 

desenvolvimento regional.  

Notem que o deputado utiliza o conceito de desenvolvimento regional, ou seja, isso 

significa não só a melhoria dos indicadores econômico, mas também envolve a melhoria nas 

condições de vida da população local. A provocação que deve ser feita é: como as indústrias, 

a exemplo da Hypermarcas, Anglo American e Perdigão são capazes de gerar 

desenvolvimento econômico para a população local? Conforme vimos no capítulo anterior, a 

média salarial da indústria é de 1,5 salários mínimos, para uma parcela muito pequena da 

população. 

Além disso, se analisarmos o caso da indústria Anglo American, citada pelo deputado 

como aquela que também é responsável pela geração de trabalho para população local, 

notamos que esta indústria instalada no município de Barro Alto, no ano de 2003, recebeu em 

benefícios em ICMS, o montante aproximado de R$ 250 milhões, sendo que cada emprego 
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gerado, custou ao Estado, em renúncia fiscal, o montante aproximado de R$ 401.928,35. 

Notamos aí, a transferência direta de valores significativos, do Estado para a iniciativa 

privada, uma vez que o custo do emprego é extremamente elevado. Porém, o que mais chama 

atenção é que mesmo dispondo de incentivos fiscais consideráveis, esta mesma indústria, se 

encontrava, até outubro de 2015, inadimplente com o PRODUZIR e tendo o risco de perder o 

incentivo fiscal. Novamente perguntamos, como esta indústria pode contribuir para o 

desenvolvimento econômico local? 

Notamos de maneira recorrente a vinculação entre a permanência de grandes indústrias 

transnacionais no Estado e a continuidade das políticas públicas de incentivos fiscais, 

contudo, não podemos perder de vista, assim como mencionamos no primeiro capítulo, que o 

cenário econômico é composto por múltiplas determinações no contexto macroeconômico e 

que, os incentivos fiscais tratam-se de um aspecto microeconômico. Em caso de crise mundial 

ou mudanças no mercado financeiro, por exemplo, caso a indústria tenha que encerrar suas 

atividades no país, não há nenhuma política pública de incentivo fiscal que faça com que esta 

indústria permaneça naquela localidade. 

No mês de abril deste mesmo ano, foi veiculada na mídia uma reportagem que tratava 

da importância dos incentivos fiscais para Goiás, e tinha como título “Goiás é o novo trevo 

econômico do Brasil”, e fazia referências as potencialidades do Estado, com destaque para o 

mercado imobiliário, o setor de logística, qualificação de mão de obra, o agronegócio e o polo 

aeronáutico (OPÇÃO,06/04/2014). 

Ao longo da matéria, o então Secretário de Indústria e Comércio, e também 

empresário, reafirma o quanto Goiás se destaca por sua plataforma logística, tendo em vista 

sua posição estratégica, além da infraestrutura do DAIA, porto seco, terminal alfandegário e a 

construção do aeroporto de cargas. Em relação a qualificação para o mercado de trabalho, a 

partir de demandas do PRODUZIR, a matéria deixa claro que o Estado tem buscado 

incentivar a qualificação por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec) e a Bolsa Futuro, mencionando ainda, que 340 mil trabalhadores goianos 

já foram qualificados. 

Quando analisado o setor de agronegócio, nesta mesma matéria, notamos que os dados 

apresentados em relação a este setor, evidenciam a alta produtividade de grãos, a exemplo da 

soja, sorgo, milho, arroz e trigo. Por fim, traz dados também positivos em relação ao polo de 

manutenção de aeronaves, que está em segundo lugar no mercado nacional. 
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Diante de tantos aspectos positivos em relação as potencialidades goianas, fica difícil a 

sustentação do argumento de que, caso os incentivos fiscais deixem de existir, as indústrias 

aqui instaladas, migrariam automaticamente de localidade, buscando locais mais atrativos. 

Contudo, em momento algum, é veiculado em conjunto, os resultados positivos do Estado e a 

possibilidade de unificação do ICMS, e assim, o fim dos incentivos fiscais. 

Em maio de 2014, foi veiculada na mídia local, mais uma matéria que envolvia a 

temática dos incentivos fiscais, atribuindo o crescimento econômico goiano, as políticas de 

incentivos fiscais. Ao mesmo passo, chama a atenção a fala de alguns representantes de 

setores econômicos, a exemplo do Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de 

Goiás (Faeg) sobre a quantidade significativa de matérias primas das quais Goiás dispõe, a 

exemplo da soja, milho, gado, suínos e aves afirmando que “ Isso acontece porque Goiás não 

precisa arcar com o transporte dessas cargas para agregar valor, visto que os materiais já estão 

aqui” (OPÇÃO, 25/05/2014). 

Notamos, através da fala do Presidente da Faeg, a importância das matérias primas das 

quais Goiás dispõe, para a indústria aqui instalada, de modo, que o discurso, ora apresentado 

por empresários, presidentes de entidades representativas e parlamentares, sobre os incentivos 

fiscais serem apenas um diferencial de frete, cai por terra. Ao ponto de nos perguntarmos 

novamente, caso haja o fim da guerra fiscal, as indústrias que aqui se instalaram, frente a 

proximidade das matérias primas, e toda estrutura logística, de fato deixarão o Estado? Seriam 

os incentivos fiscais os únicos motivos de sua permanência em Goiás? 

A matéria publicada também enfatiza a importância dos distritos industriais como 

importantes fomentadores a industrialização. O presidente da GoiásIndustrial, responsável 

pela manutenção de todos os Distritos Agroindustrais do Estado reforçou ainda, a importância 

de Distritos, a exemplo do DAIA. Contudo, não informou que os distritos agroindustriais, 

conforme identificamos no capítulo anterior, são extremamente onerosos para o Estado.  

Em uma outra matéria veiculada no Jornal Opção, um empresário do segmento de 

farinhas faz a seguinte avaliação sobre a Companhia de Distritos Industriais de Goiás 

(Goiasindustrial):  

Por meio desse programa o Estado criou uma dezena de polos industriais em cidades 

do interior, como Jaraguá e Pontalina, ou seja, descentralizou as indústrias e 

proporcionou o crescimento de outras cidades, cada uma em determinada área. 

(OPÇÃO, 01/10/2014). 
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A fala do empresário, se mostra totalmente equivocada, uma vez que, os dados 

apresentados no capítulo anterior evidenciam o quanto há centralização de empreendimentos 

industriais beneficiados pelo PRODUZIR na região metropolitana, além de que, alguns destes 

distritos agroindustriais estão vazios, e não abrigam nenhuma indústria em seu território. 

Notem que o cidadão comum, que tem acesso a informação veiculada pelos veículos de 

comunicação, acreditam que os distritos industriais, são fomentadores de polos industriais em 

municípios do interior do Estado de Goiás, enquanto dados científicos provam o contrário. Ou 

seja, esta foi mais uma forma de introjetar no imaginário dos indivíduos sobre o quanto as 

políticas públicas de incentivos fiscais são importantes para o desenvolvimento econômico 

local, enquanto sabemos que não é bem assim. 

 O ano de 2014 ainda foi marcado pela submissão de proposta da senadora Lúcia 

Vânia, ao Senado, que tratava do Projeto de Lei do Senado (PLS 130/2014) cujo objetivo era 

a convalidação dos incentivos fiscais em Goiás, sem necessidade de posicionamento do 

Confaz. A preocupação da parlamentar, se devia ao fato de que, caso os incentivos fiscais 

fossem considerados inconstitucionais pelo STF, as indústrias beneficiadas não só perderiam 

os seus incentivos, como teriam que devolver todos os montantes relativos ao ICMS durante 

anos, para o Estado. 

 A tentativa da PLS130/2014 era se antecipar a um cenário negativo e evitar perdas 

para o setor industrial. Novamente observamos o direcionamento de esforços da máquina 

pública, a exemplo da senadora, para resolução de um problema da elite industrial associada. 

Conforme veremos a seguir, esta proposta só foi aprovada em abril de 2015. 

 No ano de 2015 foram veiculadas na mídia local, cerca de 30 matérias relacionadas as 

políticas públicas de incentivos fiscais. Durante esta pesquisa, todas as matérias foram 

analisadas, sendo que, aquelas que dispõem de aspectos que chamam mais a atenção serão 

discutidas a seguir. 

 O início do ano de 2015 foi marcado pelo posicionamento do ministro da Fazenda 

sobre a necessidade de agilização do processo de unificação dos incentivos fiscais, e, 

portanto, o fim dos incentivos fiscais. Não demorou muito para que os líderes de entidades 

representativas de industriais em Goiás, se manifestassem contrários as medidas.  

A presidente da Acieg fez a seguinte afirmação em matéria publicada em um veículo 

de comunicação impresso: 
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Essa reforma tributária pode desincentivar a concorrência, existente justamente pela 

possibilidade de concorrência. Equalizar o ICMS retira dos Estados as condições de 

competir. Deve-se lembrar que Goiás está longe dos mercados consumidores e da 

logística privilegiada que tem a região Sudeste do Brasil (OPÇÃO, 12/01/2015). 

 

 A afirmação de que a unificação do ICMS retira condições de competição é 

extremamente problemática, já que a única competição fomentada pelas políticas de 

incentivos fiscais foi a guerra fiscal, bem como o canibalismo fiscal entre Estados. Conforme 

mencionamos no capítulo anterior, os contenciosos envolvendo grandes indústrias e sua 

instalação ou transferência em se tratando de Estados distintos, só mostrou o leilão que estes 

fazem para atrair investimentos, que nem sempre são propulsores do desenvolvimento 

econômico local, mas principalmente, são onerosos em demasia para os Estados. Mais 

confusa ainda, é a afirmação de que Goiás não dispõe de logística privilegiada, a exemplo de 

Estados situados na região sudeste, o que se contradiz com os elementos apresentados em 

matéria deste mesmo jornal, publicada no mês anterior, que ressaltava a importância da 

plataforma logística do Estado para a atração de investimentos. 

 Ainda nesta mesma reportagem, chama atenção a afirmação do Superintendente 

Executivo de Comércio Exterior da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e 

Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás sobre o ICMS, já que 

considera que “[...] o ICMS é de competência Estadual. Mesmo que tenha um decreto para 

igualar essas alíquotas, quem decide, no fim das contas, é o Estado, porque é nossa 

atribuição.” 

 Novamente identificamos na fala do gestor público a defesa dos incentivos fiscais 

através do ICMS, a partir de um viés autocrático, já que considera que por estar na 

constituição que o mesmo trata-se de um imposto estadual, contudo, sem levar em 

consideração que a guerra fiscal prejudica todo o país. 

 A matéria também tem a fala do governador do Estado de Goiás sobre os incentivos 

fiscais, onde afirma que: 

 

Não acredito que haja outra alternativa, hoje, para que Goiás continue atraindo 

empresas do Brasil, e do mundo. Os incentivos fiscais são fundamentais e por essa 

razão lutei bravamente para impedir que modificassem a legislação vigente, com o 

objetivo de colocar obstáculo na concessão de incentivos por governos de Estado. 
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A ênfase exacerbada as políticas de incentivos fiscais é dada pelo Governador nesta 

fala, além de que o personalismo como qual este trata a questão também fica evidente, já que 

ele afirma “lutei bravamente para impedir” a modificação da legislação. Ao longo de nossas 

análises, realmente identificamos o quanto o Governador buscou evitar a unificação do ICMS, 

idealizando e liderando inclusive a marcha contrária a esta unificação, contudo, chamar para 

si a defesa dos incentivos nas mais diversas instâncias e apresentá-la nos meios de 

comunicação de massa, também é uma forma de justificar a elite industrial associada, o que 

tem sido feito pelo Estado para a manutenção destas políticas públicas e novamente, 

evidenciando o quanto a máquina pública é direcionada para o atendimento e favorecimento 

das demandas da elite industrial associada. 

No intuito de demonstrar a estreita ligação entre a elite industrial e o Estado, faremos 

uma análise cronológica, baseada em notícias veiculadas através de grandes veículos de 

comunicação, no que tange a mobilização do empresariado, tendo em vista a possibilidade 

eminente do fim dos incentivos fiscais. 

Em reunião realizada em fevereiro de 2015 estavam presentes em um luxuoso hotel da 

capital, um senador e um deputado federal, para dialogarem com os empresários no sentido de 

buscarem “juntos” alternativas para a reforma tributária. Os empresários que participaram da 

reunião representavam empresas como: Novo Mundo, Coca-Cola, Caramuru, Quick 

Logística, Laticínios Piracanjuba, Sementes Selecta, Mitsubishi Motors entre outros. Com 

destaque para o fato de que dois destes empresários também são representantes da ADIAL. 

Na ocasião, a fala de um senador, engajado com a causa dos incentivos fiscais, e que 

chamou a atenção foi “ Goiás, por exemplo, só conseguiu mudar seu perfil econômico, 

anteriormente concentrado no setor agrícola e exportação de matéria prima básica, porque 

pôde se valer dos incentivos fiscais de modo inteligente, e assim atrair para o estado empresas 

de grande porte” . 

Ao longo do segundo capítulo deste trabalho, realizamos uma contextualização das 

principais mudanças no cenário econômico desde a década de 1980, deste modo, acreditar que 

se passariam 30 anos e Goiás continuaria com o mesmo perfil econômico, seria muito mais 

que um devaneio. Mesmo se não houvessem as políticas públicas de incentivos fiscais, era de 

se considerar que haveriam processos de modernização do processo produtivo destas 

indústrias, assim como, ao longo de 3 décadas provavelmente a desconcentração da atividade 

econômica também seria uma realidade. 
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Além disso, o senador fala sobre o uso dos incentivos fiscais de modo inteligente, mas 

com isso é possível, se conforme já vimos no capítulo anterior, houveram casos de um 

emprego, custar ao estado, em renúncia fiscal, mais de R$ 3,8 milhões? 

O vínculo entre a elite industrial associada e parlamentares, que se mostrou presente 

na fala do senador, também pode ser percebida quando a senadora apresentou a proposta da 

PLS 130/2014, no ano anterior, e frente a demora para avaliação da matéria, um deputado 

federal também apresentou o mesmo projeto de convalidação dos incentivos fiscais à Câmara 

Federal, justificando que caso a proposta da senadora e a dele fossem aceitas no senado e 

câmara ao mesmo tempo, eles ganhariam tempo e acelerariam o trâmite, aumentando as 

chances da convalidação, antes de decisão desfavorável do STF. 

Observamos os parlamentares se arvorando e mobilizando o aparato do Estado, para 

conseguir que houvesse a aprovação de suas propostas, justificando tais ações pela 

necessidade de manutenção do desenvolvimento econômico em Goiás, mas se analisarmos de 

modo crítico, os mais prejudicados, caso o STF julgasse os incentivos fiscais como 

inconstitucionais, seriam o empresariado local, pois estes teriam que devolver imediatamente 

ao Estado, todo o montante de ICMS que ao longo dos anos deixou de ser pago. Notem que a 

possibilidade de que as indústrias deixem o Estado, e assim, gerassem desemprego, é apenas 

secundária, uma vez que, o pagamento do valor devido em ICMS seria os mais imediatos dos 

efeitos. Diante destes fatos, mais uma vez identificamos o quanto a elite industrial associada, 

dialoga diretamente com as parlamentares, e estes, cedem as suas necessidades, mesmo que, 

estejamos falando sobre a manutenção da guerra fiscal e seu prejuízo para o conjunto do país. 

 Ainda no mês de abril de 2015 foi votada a convalidação dos incentivos fiscais pelo 

Senado, através da PLS 130/2014, sendo que dos 71 (setenta e um) votos, 63 (sessenta e três) 

foram favoráveis e apenas 1 (uma) abstenção. Todos os senadores goianos, votaram a favor da 

convalidação. Lembrando que a emenda proposta pela senadora que idealizou a proposta de 

lei, anula as punições para os Estados que concederam incentivos fiscais sem a autorização do 

Confaz, a exemplo de Goiás. 

 Dentre as implicações da convalidação dos incentivos fiscais, estão a regularização de 

todos os existentes, com o fim da necessidade de unanimidade do Confaz, o que dá ampla 

liberdade ao Estado, para acirrar ainda mais o cenário de canibalismo fiscal. Ainda é 

necessária a aprovação pela Câmara dos Deputados, porém, no que depender dos 

representantes goianos, as chances de aprovação são grandes, já que ao longo deste capítulo 
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temos demonstrado o quanto estão mobilizados em prol da manutenção das políticas públicas 

de incentivos fiscais. 

 Sobre a convalidação dos incentivos fiscais, o Governador do Estado afirmou que “ Se 

o acordo for bem construído, nós não vamos perder. Nós vamos convalidar tudo o que já 

passou e vamos garantir por alguns anos, aproximadamente 15 anos, os incentivos 

[...]”(DM,10/04/2015).  

 Notamos no discurso do Governador a preocupação de que não seja necessário o 

pagamento ao Estado do montante de ICMS, relativo a renúncia fiscal a partir das políticas 

públicas de incentivos fiscais, assim como a necessidade de garantir sua permanência até o 

ano de 2030. Lembrando ainda, que o prazo de fruição do NOVO PRODUZIR se estendeu até 

2040, mas que a convalidação, bem como a prorrogação dos incentivos em Goiás por mais 15 

anos, daria a elite industrial associada, tempo para se mobilizar ainda mais e novamente, 

evitar o fim destas políticas públicas. 

 Em matéria publicada no jornal Diário da Manhã, no mesmo mês, houve o 

enaltecimento da ADIAL, enquanto entidade representativa dos grandes industriais goianos, 

mas o que mais chamou a atenção foi a seguinte afirmação, por parte de um vereador: 

Ao longo dos últimos 14 anos, Goiás elevou seu Produto Interno Bruto (PIB) em dez 

vezes, registrando os maiores níveis de crescimento e geração de empregos em 

relação a outros Estados. Esse resultado foi alcançado graças à política de 

incentivos, implantada pelo governador Marconi Perillo, que atraiu para o território 

goiano centenas de empresas. Milhares de jovens, homens e mulheres não teriam 

esta oportunidade de emprego sem esta política de atração de empresas. (DM, 

25/04/3015). 

 

 Notem que a argumentação, novamente vai ao encontro de um indicador problemático, 

conforme já mencionamos anteriormente, mas a personificação dos incentivos fiscais a partir 

da figura do Governador do Estado também chama a atenção, uma vez que estas políticas 

foram utilizadas desde a década de 1980, em escala mundial, e não é, de modo algum, uma 

política exclusivamente goiana. Além disso, durante a fala também notamos a sensibilização 

dos leitores, no que tange as questões inerentes ao mundo do trabalho, já que afirma que sem 

as políticas de incentivos fiscais em Goiás, “milhares de jovens, homens e mulheres não 

teriam esta oportunidade de emprego”. O exercício de abstração ao qual o vereador nos 

convida é um grande problema, além de que, conforme analisamos no capítulo anterior, o 

número de empregos gerados não pode ser considerado tão expressivo, e muito menos, 

analisado, de maneira isolada do seu custo em relação ao montante de renúncia fiscal. 



198 
 

Novamente identificamos a publicação em veículos de comunicação de massa, de defesas das 

políticas públicas de incentivos fiscais, a partir de argumentos extremamente deficientes, do 

ponto de vista da sua sustentação teórica.  

 No mês de maio, foi a vez de um deputado estadual ser destaque em matéria do jornal 

Diário da manhã, também pela defesa das políticas de incentivos fiscais em Goiás, afirmando 

que “Se o governo conceder incentivos para atrair geradoras de emprego, acredito que esta 

será a forma mais correta, sensata e justa de criarmos desenvolvimento e infraestrutura. 

Grandes empresas vêm a Goiás por causa dos incentivos fiscais. Para quem não tem nada, o 

meio é inteiro” (DM, 12/05/2015). 

 A fala do deputado, nos remete a um outro aspecto da guerra fiscal, para o qual não se 

chama atenção, ou seja, alternativas de desenvolvimento que não sejam calcadas nos 

incentivos fiscais. Notem que o parlamentar acredita ser esta a forma mais correta para o 

desenvolvimento, mas ao mesmo passo, nos chama a atenção o fato de que, em nenhum 

momento, nas publicações nos grandes jornais de ampla publicação, foi discutido, por líderes 

políticos diversos, alternativas de desenvolvimento econômico. Além disso, uma associação 

que é feita de maneira recorrente, trata-se do elo direto estabelecido na fala da elite industrial 

associada e seus adeptos, sobre as relações entre as grandes indústrias e a maciça geração de 

empregos pelas mesmas. Conforme já mencionamos, não precisamos de muito esforço 

intelectual, para constatarmos que desde a revolução industrial, há uma forte tendência da 

substituição dos homens pelas máquinas, e a cada dia em que há o aumento da automação e 

mecanização, há a redução dos postos de trabalho.  

 Notamos através da análise de diferentes discursos, a intenção de fixar no imaginário 

do cidadão comum, que a atração de grandes indústrias necessariamente gera centenas ou 

milhares de empregos, enquanto já desconstruímos esta perspectiva nos capítulos anteriores. 

 Ainda em maio de 2015 observamos a retomada da mobilização do Governador do 

Estado pela manutenção dos incentivos fiscais em Goiás, tendo em vista que o ministro da 

fazenda, da época, buscava formas para garantir a reforma do ICMS no país. Não demorou 

muito para que o Governador se reunisse com a elite industrial associada para não só 

manifestar seu apoio, mas fazer a defesa dos incentivos fiscais. A fala do presidente da 

ADIAL foi a seguinte: 

 

O governo reforçou sua luta pelos incentivos fiscais e se prontificou, conosco, de 

irmos até os presidentes Renan Calheiros (Senado) e Eduardo Cunha (Câmara dos 
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Deputados) para defendermos os interesses de Goiás e dos Estados em 

desenvolvimento.[...] A prioridade será garantir a convalidação dos incentivos 

fiscais no País. (DM, 29/05/2015) 

 

 Observamos na fala do presidente da ADIAL, novamente, a estreita relação que a elite 

industrial associada estabelece com o Governo do Estado, e a mobilização para a defesa dos 

incentivos. Mesmo com a convalidação dos incentivos no Senado através da PLS 130/2014, o 

ministro da fazenda ainda propôs o fim da guerra fiscal, mas logo a elite industrial voltou a 

mobilizar a máquina estatal em sua defesa. Realizando uma simples análise cronológica, 

vemos que a reunião com a elite industrial associada foi no dia 29 de maio de 2015, e a 

reunião entre o Governador do Estado, e três deputados federais, com o Presidente da Câmara 

dos Deputados no dia 10 de junho do mesmo ano, ou seja, se passaram aproximadamente 10 

dias, para que as demandas do empresariado goiano fossem levadas a instâncias deliberativas 

superiores, pelo próprio Governador do Estado. Na ocasião estes buscavam empenho na 

análise da proposta de lei (PLP 54/2015), que é mais um passo em direção a convalidação do 

ICMS de maneira definitiva. 

 Em matéria veiculada no jornal Diário da Manhã, no dia que sucedeu esta reunião, o 

Governador do Estado afirmou que o fim dos incentivos fiscais “é ruim para os empresários e 

péssimo para o Estado” (DM, 11/06/2015). Notem que no discurso, em primeiro plano são 

considerados os empresários, para somente, em seguida se mencionar o Estado, mas sem 

considerar em sua fala os empregos.  

 Na mesma matéria, o presidente da ADIAL afirma que “ o fim dos incentivos fiscais 

vai representar para Goiás mais de 500 mil trabalhadores na rua. Somando o Norte/Nordeste 

essa conta sobe para mais de 2 milhões de desempregados” (DM, 11/06/2015). Observamos a 

veiculação de um número na mídia local, que envolve o quantitativo de trabalhadores que 

poderiam perder seus empregos, caso houvesse o fim das políticas de incentivos fiscais, mas 

novamente, sem indicação de fonte ou metodologia de pesquisa. Fica claro, através da fala do 

industrial, a tentativa de comoção pública, a partir dos dados expostos. 

 Ao final da matéria, chama ainda a atenção a afirmação de um deputado federal em 

defesa das políticas públicas de incentivos fiscais, uma vez que considera que “ A liderança 

que o governador Marconi Perillo sempre exerceu para que os incentivos fiscais fossem 

instrumento promotor da geração de empregos no Estado foi fundamental para que Goiás 

melhorasse a vida de todos os goianos” (DM, 11/06/2015). Além de novamente, haver a 

exposição da vinculação direta entre o Governador do Estado e a defesa de pauta do segmento 



200 
 

industrial, apresenta ainda, mais um exemplo de sensibilização e utilização do senso comum, 

como estratégia de convencimento sobre o quanto estas políticas são necessárias a população 

goiana. Notem que o parlamentar utiliza a expressão “fundamental para que Goiás melhorasse 

a vida de todos os goianos”. Conforme analisamos no capítulo anterior, os impactos da 

geração de empregos para a população foram ínfimos, ainda apoiada no fato de que, os 

empregos gerados ainda remuneravam com cerca de 1,5 salários mínimos. Diante disso, a 

afirmação se mostra extremamente falaciosa, mas novamente voltamos a reiterar, que 

apresentada a população de maneira recorrente e com o apelo dramático, fixam no imaginário 

dos indivíduos o quanto estas políticas de incentivos fiscais são benéficas para a população 

local. 

 No mês de julho de 2015, e ainda, frente ao impasse da possibilidade de unificação do 

ICMS e fim dos incentivos fiscais, o Governador retornou a mídia para fazer novas 

afirmações sobre estas políticas públicas. Sobre o projeto de revisão da legislação do ICMS, o 

Governador do Estado afirmou: “Não dei procuração para quem quer que seja para falar em 

meu nome ou pelo Governo de Goiás. Ninguém defendeu mais os interesses de Goiás nos 

últimos anos do que o Governo do Estado. Nenhum goiano lutou mais pelos incentivos fiscais 

e pela industrialização em Goiás do que eu. ” (DM, 15/07/2015). 

 Por meio da análise da fala do Governador, o mesmo faz questão de deixar clara sua 

posição, destacando ainda, sua vinculação direta em defesa dos incentivos fiscais, na verdade, 

parece mais uma prestação de contas, só nos resta saber se para a população, ou a para a elite 

industrial associada, com a qual mantém estreitos laços de ligação. 

 Quando nos perguntamos sobre o posicionamento dos sindicatos de trabalhadores 

sobre esta temática, identificaremos o quanto estes se apropriam dos discursos da elite 

industrial associada, não se aprofundam nas discussões e nem ao mesmo, suscitam discussões 

críticas. Em matéria veiculada através do site da Força Sindical em Goiás seu secretário geral 

afirma que “ O fim dos incentivos fiscais para nosso Estado pode gerar inúmeros 

desempregos. Não podemos deixar que isso ocorra. ” (FORÇASINDICAL, 09/09/2015). 

 Por meio da análise deste posicionamento, não conseguimos nem ao menos identificar 

uma sustentação no sentido de argumentação, na verdade, aparenta muito mais, um discurso 

apropriado ao longo dos anos, esvaziado de sentido ou posicionamento crítico, nada além 

disso. 
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 Ao identificarmos o quanto os sindicatos falam em nome da elite industrial associada 

encontramos o que Harvey (2003) já chamava atenção e que mencionamos no primeiro 

capítulo, que é a incapacidade dos sindicatos de representarem os interesses de uma classe. 

 Nos propusemos a análise do discurso presente em matérias publicadas em grandes 

veículos de comunicação em Goiás, e só conseguimos reiterar o quanto as relações de 

proximidade entre a elite industrial associada e o Estado são intensas, assim como, foi 

construído, ao longo dos anos, um conjunto de argumentos, que facilitam a fixação no 

imaginário da população goiana, sobre os benefícios para a sociedade das políticas públicas 

de incentivos fiscais, enquanto sabemos que os maiores beneficiados, inegavelmente, são os 

grandes industriais locais e parlamentares cujas campanhas são financiadas por industriais e 

que juntos formam o que chamamos de elite industrial associada. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo desta pesquisa fizemos o resgate histórico, a partir de uma breve exposição 

dos clássicos, e percorrer este caminho teórico nos ajudou a compreender nosso objeto de 

análise, mas principalmente, foi fundamental para formulação do conceito de elite industrial 

associada, e a constatação de sua existência em Goiás. 

As associações que deveriam conduzir a sociedade no caminho do progresso, por 

serem importantes para a democracias, ilustraram o quanto um sistema representativo pode 

privilegiar a opinião de uma minoria e ainda envolver toda a sociedade. Conforme 

identificamos, a elite industrial associada, composta por membros de duas grandes e 

importantes associações industriais, buscou mecanismos para manutenção do seu status quo 

através da criação, no imaginário coletivo, sobre a importância das políticas públicas de 

incentivos fiscais. 

A elite industrial associada em Goiás conseguiu, por exemplo, alterações significativas 

na legislação do PRODUZIR, no que diz respeito aos critérios exigidos pelo programa, em 

relação aos percentuais de desconto. As decisões tomadas pelos gestores desta política pública 

impactam diretamente na sociedade, já que, a obrigatoriedade do cumprimento de inúmeros 

critérios que beneficiariam o trabalhador, conforme mencionamos, foram simplesmente 

relegados ao esquecimento. Observamos neste caso, o quanto a elite industrial associada, foi 

capaz de interferir, por meio de suas demandas, no produto do governo, uma vez que, antes 

das alterações na legislação, os empresários foram consultados, por meio de pesquisa 

realizada pela Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás (SIC), com o intuito que 

levantassem os principais gargalos do PRODUZIR. 

Por meio desta análise verificamos que a redução dos impostos ao mínimo não satisfez 

a elite por muito tempo, já que mesmo o PRODUZIR tendo sido lançado em 2000, onze anos 

depois, conforme apresentamos, a elite industrial associada já se mobilizava em busca de 

mudanças no programa com vistas a garantir melhorias ao seu status quo. 

Conforme mencionamos ao longo desta pesquisa, as políticas públicas de incentivos 

fiscais são práticas conhecidas mundialmente e acentuadas a partir do processo de 

reestruturação produtiva e a apropriação de inúmeros elementos da sociologia do trabalho nos 

proporcionou análises, tal como a tendência da mecanização e da automação industrial, 

principalmente, na indústria, se contrapondo ao discurso do senso comum, fomentado pela 
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elite industrial associada, sobre a importância das políticas públicas de incentivos fiscais para 

os trabalhadores. 

Quando nos indagamos sobre a atuação dos sindicatos frente a questões como as 

políticas públicas de incentivos fiscais, notamos que estes acabaram incorporando os 

discursos da elite industrial associada e defendendo seus interesses, sem nem ao menos, 

realizar qualquer questionamento, talvez, explicado pela crise do movimento operário, ou não. 

Diante da mundialização do capital o Estado acaba sendo chamado para regular as 

atividades do capital e negociar a fim de alcançar um bom clima para os negócios, 

possibilitando assim, o leilão do Estado, ou, o que conhecemos como canibalismo fiscal. 

Novamente reforço que ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, compreendemos 

a necessidade de o Estado negociar com o capital, contudo acreditamos ser necessário, 

assegurar índices de renúncia fiscal que não coloquem em risco as contas públicas, 

prejudicando assim, a oferta e manutenção de serviços públicos diversos. 

O fenômeno da guerra fiscal, marcado ao longo da estrutura industrial brasileira, 

evidencia a ausência de políticas de desenvolvimento econômico nacional, não apenas em um 

período específico e delimitado, mas que já se arrasta a mais de três décadas e sem 

expectativa de que em breve sejam criadas. Dentre os efeitos perniciosos da guerra fiscal, 

estão, principalmente, o canibalismo fiscal. Se por um lado o fenômeno da guerra fiscal no 

país, foi capaz de torná-lo mais atrativo para as grandes indústrias transnacionais, não 

demorou muito para que estas buscassem auferir lucros ainda maiores, mesmo que isso 

implicasse em sacrifícios coletivos. Enquanto isso, assistimos os Estados simplesmente se 

canibalizando e rifando seus territórios e recursos para atrair grandes indústrias, apresentadas 

pela mídia local, como lócus de emprego para a população local. 

Confirmamos a tese de que o empresariado enquanto elite associada negocia suas 

demandas diretamente com o Estado, procurando ainda, que grandes industriais, não só 

ocupem cargos públicos de confiança, mas também os eletivos, de modo a ampliar seu poder 

e garantir espaços de discussão de temas de seu interesse na agenda política do Estado. 

Conforme pudemos ver ao longo desta pesquisa, os resultados desta política pública de 

incentivos fiscais são extremamente preocupantes quando identificamos, por exemplo, que o 

custo de um emprego, em relação ao volume de receita do Estado superou os R$ 3,8 milhões. 

Ou quando observamos que o índice de permanência das indústrias no programa é baixo, 

enquanto a inadimplência é alta. 
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Ao constatarmos que grande parte das indústrias beneficiadas pelo PRODUZIR estão 

localizadas na região metropolitana de Goiânia, também notamos o quanto a geração de 

empregos por parte destas indústrias dispõe de baixo impacto sobre a população dos 

municípios. 

Ao convertemos os custos do emprego, em relação a salários mínimos e identificamos 

que um emprego gerado por uma indústria instalada em Goiás, custou ao Estado o equivalente 

a 5.000 salários mínimos e quando introduzimos a perspectiva do tempo, notamos que a 

renúncia do ICMS por emprego chegou ao equivalente de 1 salário mínimo por 445 anos, 

tempo em nenhuma dessas empresas, certamente garantiria a contratação de trabalhadores. 

Atrelados aos resultados do programa, mostramos ainda o volume de recursos públicos 

do PPA que se destinam ao provimento desta política, evidenciando, mais uma vez, a 

transferência direta, de recursos do Estado, para a iniciativa privada. 

Ao longo desta pesquisa apresentamos elementos suficientes para evidenciar o quanto 

estas políticas públicas beneficiam prioritariamente os grandes industriais. E o temor dos 

mesmos em perder essas benesses, evidenciou não só a existência da elite industrial associada, 

mas dos mecanismos de pressão, do qual dispõem para a manutenção de seu status quo. 

No ano de 2011 frente a possibilidade de unificação do ICMS, e, portanto, fim dos 

incentivos fiscais, fez com que esta elite se mobilizasse em Goiás, como jamais fizera desde o 

surgimento das políticas públicas de incentivos fiscais. Ao utilizarmos a análise do discurso 

presente na fala de grandes líderes do segmento industrial e político, entre os anos de 2011 e 

2015, identificamos o quanto a elite industrial associada defendeu seus interesses, mesmo que 

para isso, tivesse que fixar no imaginário dos indivíduos, a importância das políticas públicas 

de incentivos fiscais para os trabalhadores goianos. A mídia contribuiu para que a elite 

industrial associada alcançasse seus objetivos de convencimento da opinião pública. 

Acompanhamos líderes de entidades representativas fazendo defesas exaltadas da 

importância dos incentivos fiscais, além disso, tivemos ainda, números lançados em meio a 

um bombardeio de informações, e que não sabemos e nem vamos saber de onde vieram. 

Apesar de termos trazido algumas respostas ao fim desta pesquisa deixamos inúmeras 

questões a serem respondidas por sociólogos, cientistas políticos ou economistas, ressaltando 

a importância de trazer não só um conceito, mas sua aplicação prática a partir da aceitação da 

hipótese de que existe uma elite industrial associada em Goiás, formada por representantes de 

grandes associações industriais, que compartilham dos mesmos posicionamentos em relação a 
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demandas ligadas a incentivos fiscais. Esta elite também negocia diretamente com o Estado, 

conforme ilustramos através do último capítulo e que utilizam a máquina pública para 

alcançar seus objetivos. 

Esta pesquisa, a partir de seu ineditismo, apresenta a temática das políticas públicas de 

incentivos fiscais a partir da perspectiva científica, e portanto, fomenta discussões distantes do 

senso comum. Além disso, dispõe de provocações que buscam a sensibilização de estudiosos 

do tema, sobre a importância de uma análise crítica e isenta de valores políticos. 
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EMPRESAS MUNICIPIO RAMO ATIVIDADE EMPREGOS INVEST FIXO R$ CREDITO R$

3 LUAS IMPORTAÇÃO E EXP. LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 39 118.486,00 - 

3G EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ANÁPOLIS TRANSPORTE RODOVIÁRIO 12 950.000,00 14.427,42 

4 A & C IND. POLIETILENO LTDA. GOIÂNIA ISOLANTES 21 1.363.120,19 5.881.773,18 

A & M BRASIL COM IMP EXPORT. LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 4 - 42.583.856,51 

A B FARMO QUÍMICA LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 299 51.874.004,90 542.441.815,32 

A E CARVALHO IND AUTOPEÇAS LTDA TRINDADE AUTOPEÇAS 84 1.756.499,09 5.582.783,19 

A L IND DE COSMÉTICOS LTDA GOIÂNIA COSMÉTICOS 25 128.061,09 490.669,44 

A&W FOODS LTDA GOIÂNIA TÊXTIL 16 841.799,47 2.334.579,16 

A. SFORCINI GOIÂNIA RECICLAGEM 14 402.209,28 2.126.610,49 

ABAT STRUTHIO GOLD IMP EX C L BELA VISTA FRIGORÍFICO - - - 

ABATEDOURO SÃO SALVADOR L ITABERAÍ FRIGORÍFICO 748 143.017.997,48 432.028.777,93 

ABATEDOURO SÃO SALVADOR L  OV ITABERAÍ INCUBADORA OVOS 140 28.397.426,41 58.574.867,91 

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA ANÁPOLIS PROD.QUÍM. VETERINÁRIOS 4 - - 

ABC ASIA BRASIL CONS PROJ LTDA PIRACANJUBA CARROCERIAS 44 - - 

ABC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA TURVÂNIA ALIMENTÍCIO 50 6.166.739,59 19.146.274,93 

ABC INDÚSTRIA E  COM S/A EDÉIA ÓLEOS VEGETAIS 96 165.206.256,91 616.691.814,32 

ABRAGOL - ABRASIVOS GOIÁS  I. C. L.b CATALÃO OUTROS 45 6.244.587,51 13.869.580,10 

ABRIL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. GOIÂNIA TÊXTIL 54 120.228,60 10.433.457,45 

ABSORV I C FRALDAS DESCARTÁVEIS L. APARECIDA FRALDAS 106 1.659.124,40 20.782.943,13 

ACCESS COML. IMP. MÁQ. COSTURA L. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 10 - - 

ACE IND COM LTDA. GOIÂNIA FARMACÊUTICO 14 417.855,84 21.968.303,70 

ACHÉ LABORATÓRIOS FARMAC. L GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 14 46.114,00 - 

ACIONA ACIONAMENTO E AUTOM. L NERÓPOLIS METALÚRGICO 8 112.786,25 15.668.440,28 

AÇO FORTE PORTAS E JANELAS LTDA ÀGUAS LINDAS ESQUADRIAS 98 390.000,00 9.406.336,94 

AÇOFERGO AÇO E FERRO GOIÁS L ITUMBIARA METALÚRGICO 109 10.475.329,47 140.691.064,47 

AÇONOBRE PROD METALÚRGICOS L APARECIDA METALÚRGICO 36 6.115.732,15 11.060.059,85 

ACTIVE I C PR HIGIENE P E COSMÉTICOS L SENADOR CANEDO COSMÉTICOS 263 18.310.004,51 147.939.867,70 

AÇUCAREIRA VILA BOA LTDA VILA BOA DESTILARIA 117 36.998.000,00 134.062.679,26 

ACÚSTICA BRASIL I C ESQUADRIAS M L GOIÂNIA ESQUADRIAS 6 67.041,95 156.053,13 

AD IMP. EXP. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS L. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 8 - - 

ADM DO BRASIL LTDA. IPAMERI ÓLEOS VEGETAIS 117 80.000,00 139.560.490,04 

ADUBOS ARAGUAIA IND COM L A ANÁPOLIS FERTILIZANTES 21 1.604.675,17 72.286.365,27 

ADUBOS ARAGUAIA IND COM L C CATALÃO FERTILIZANTES 67 14.302.212,63 112.461.048,16 

ADUBOS SUDOESTE LTDA. CATALÃO FERTILIZANTES 27 3.610.364,83 8.984.410,33 

ADVANTEK C IMP  EXP INFORMÁTICA E TELEC L GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 3 - - 

AEROBIKE I C APR GINÁSTICA LTDA. GOIÂNIA APARELHOS P/ GINÁSTICA 13 28.316,07 5.105.296,41 

EMPRESAS BENEFICIADAS PELO PRODUZIR (2000-2013)

Anexo F



AGRICOR AGROIND. C. REPRESENTAÇÕES L ORIZONA ÓLEOS VEGETAIS 32 1.850.172,59 7.482.976,51 

AGRO CRIA COM IND L ANÁPOLIS INSUMOS AGROPEC 74 5.054.288,10 12.555.197,49 

AGRO SOL LTDA. GOIÂNIA INSUMOS AGROPEC 11 608.299,43 2.298.712,31 

AGRO-ENERGÉTICA CAMARGO & M. LTDA. PIRACANJUBA DESTILARIA 1.995 461.902.683,00 1.856.290.088,35 

AGROENERGÉTICA POLLUS CAIAPÔNIA LTDA. CAIAPÔNIA DESTILARIA 733 384.020.921,11 1.563.200.899,92 

AGROENERGÉTICA PRIMAVERA LTDA. JUSSARA DESTILARIA 348 37.451.924,51 153.876.336,62 

AGROIND DICO PERES & CIA LTDA I IPORÁ ALIMENTÍCIO 21 721.878,24 60.044.741,50 

AGROIND DICO PERES & CIA LTDA IS ISRAELÂNDIA ALIMENTÍCIO 21 746.526,24 65.255.313,77 

AGROIND MORADA DO BOSQUE L SENADOR CANEDO LATICÍNIOS 29 660.986,78 2.851.474,35 

AGROINDÚSTRIA CARAÍBAS LTDA. ABADIÂNIA ALIMENTÍCIO 51 3.994.630,81 17.951.857,29 

AGROINDUSTRIAL BUFALO NOBRE LTDA-ME LATICÍNIOS 5 272.500,00 2.620.536,63 

AGROINDUSTRIAL IPAMERI L IPAMERI ALIMENTÍCIO 25 1.827.254,30 14.784.725,07 

AGROINDUSTRIAL LAGOA BONITA L. PALMINÓPOLIS ALIMENTÍCIO 16 699.244,45 2.151.233,58 

AGROINDUSTRIAL PALMEIRA LTDA. PALMEIRAS DESTILARIA 833 124.421.040,00 384.759.648,37 

AGROINDUSTRIAL POMPÉIA LTDA. NOVA CRIXÁS FRIGORÍFICO 60 4.451.318,23 14.700.506,66 

AGROINDUSTRIAL PORANGATU LTDA. PORANGATU AMIDOS E FÉCULAS 51 6.118.609,88 70.829.198,88 

AGROINDUSTRIAL VALE  RIO PRETO FIRMINÓPOLIS DESTILARIA 290 66.774.700,00 152.314.841,80 

AGROINDUSTRIAL VALE DO TURVO L FIRMINÓPOLIS DESTILARIA 290 60.212.716,70 185.904.354,77 

AGROLIMA I. C. LATICÍNIOS LTDA. CACHOEIRA ALTA LATICÍNIOS 20 872.111,20 9.102.227,38 

AGROLUCAS LATICÍNIOS LTDA. AP. RIO DOCE LATICÍNIOS 10 607.821,58 5.502.361,64 

AGROPECUÁRIA BELA VEREDA L ABADIÂNIA LATICÍNIOS 11 753.298,80 2.470.181,15 

AGROPECUÁRIA CENTRO-OESTE LTDA. JUSSARA GRANITOS E MÁRMORES 15 1.107.351,03 4.777.809,37 

AGROPECUÁRIA PALMA LTDA. LUZIÂNIA LATICÍNIOS 21 2.379.638,83 10.733.178,55 

AGROPECUÁRIA VISCONDE IMP. EXP. L. CAMPO ALEGRE ALIMENTÍCIO - - - 

AGROPECUÁRIA VISCONDE IMP. EXP. L. F CAMPO ALEGRE FRIGORÍFICO 83 - 3.892.992,22 

ÁGUA MINERAL ITIQUIRA LTDA. FORMOSA ÁGUA MINERAL 10 802.061,64 9.516.840,20 

ÁGUAS LINDAS EMBALAGENS LTDA. ÁGUAS LINDAS RECICLAGEM 26 1.393.196,74 4.417.439,92 

ÁGUAS MINERAIS VEREDA LTDA FORMOSA ÁGUA MINERAL 14 1.066.123,93 447.036,83 

ÁGUIA METAIS I C RECICLÁVEIS L. APARECIDA RECICLAGEM 12 184.522,84 12.718.345,25 

ÁGUIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. APARECIDA LIMPEZA 11 168.531,33 351.679,49 

ALAMBIQUE CAMBEBA DO BRASIL LTDA. ALEXÂNIA BEBIDAS 55 4.776.249,60 15.094.927,16 

ALCO FUNDIÇÕES LTDA. GOIANIRA RECICLAGEM 20 489.633,60 1.549.044,03 

ÁLCOOL CENTRO OESTE LTDA FIRMINÓPOLIS DESTILARIA 790 49.161.863,43 78.653.602,64 

ALDA PART E AGROPECUÁRIA LTDA VILA BOA DESTILARIA 582 124.287.897,00 315.575.220,26 

ALEX PRAXEDES DOS SANTOS ITAUÇU LATICÍNIOS 20 176.032,43 1.406.988,36 

ALIMENK I C DISTR ALIM. E BEBIDAS L APARECIDA FRIGORÍFICO 51 4.555.663,30 35.826.790,40 

ALISUL ALIMENTOS S/A ANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 133 11.857.260,37 50.235.587,54 

ALL NUTRI ALIMENTOS LTDA GOIÂNIA CEREALISTA 41 3.001.571,10 2.763.558,28 

ALL PETRUS I QUÍMICA P CONSTR. LTDA. SENADOR CANEDO QUÍMICO 38 3.354.087,51 10.363.706,01 



ALLBIO I C COMBUSTÍVEIS LTDA. ACREÚNA BIODIESEL 57                          93.512.870,45                449.787.175,35            

ALMANAQUE IND E COM LTDA. ANÁPOLIS CONFECÇÕES 28                          357.183,92                     1.406.628,58                

ALPES IND COM PLÁSTICOS L APARECIDA EMBALAGENS 11                          1.260.905,96                  2.874.552,94                

ALPES INDÚSTRIA E COM.DE PLÁSTICOS LTDA APARECIDA EMBALAGENS 28                           455.000,00                      7.164.496,19                 

ALPHA IND COM LTDA APARECIDA FRALDAS 167                        7.960.458,00                  68.091.871,26              

ALQUÍMICA I C PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ANÁPOLIS LIMPEZA 20                          440.967,04                     5.422.350,56                

ALTA COSMÉTICA I C IMP E EXP LTDA GOIÂNIA COSMÉTICOS 10                          714.383,20                     1.618.587,91                

ALTAR IND COM LTDA. ANÁPOLIS ESTABILIZADORES 27                          3.035.203,80                  142.355.767,16            

ALUCENTRO VIDROS LTDA. APARECIDA VIDROS 55                          4.424.768,70                  25.636.794,67              

ALUMINIUM ALUMÍNIOS GOIÁS LTDA APARECIDA METALURGICO 76                          8.640.244,93                  96.156.823,65              

ALVES E QUIXABEIRA PRODUTOS METALÚRGICOS LTDAHIDROLÂNDIA ESQUADRIAS 157                         4.786.650,00                   64.363.934,22               

AMANCO APARECIDA MAT CONSTRUÇÃO 21                          2.011.288,92                  7.141.434,06                

AMANCO BRASIL LTDA. ANÁPOLIS MAT CONSTRUÇÃO 14                          6.522.278,28                  26.519.635,84              

AMARILDO JOSÉ MESSIATO AMERICANO DO BRASIL LATICÍNIOS 11                          469.471,80                     2.106.355,07                

AMBIENTAL CONFECÇÕES LTDA. APARECIDA CONFECÇÕES 20                          93.894,36                       270.212,35                   

AMCOR PACKAGING DO BRASIL L NERÓPOLIS EMBALAGENS 7                            3.296.000,00                  7.660.901,42                

AMCOR PET PACKAGING DO BRASIL L GOIÂNIA EMBALAGENS 51                          13.960.485,45                37.061.905,30              

AMÉRICA IND. REUNIDAS LTDA. BONFINÓPOLIS ALIMENTÍCIO 46                          426.994,36                     12.051.478,50              

AMÉRICA INDÚSTRIAS REUNIDAS LTDA. ANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 30                          467.576,47                     6.983.627,32                

AMERICAN CAPAS IND C CAPAS L GOIÂNIA CAPAS 51                          373.182,48                     1.376.539,98                

ANA CÂNDIDA IND. E COM. DE MAT. CERÂMICO LTDA VIANÓPOLIS CERÂMICA 28                        3.200.000,00               9.590.308,50             

ANALAB IND. FARMACÊUTICA LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 87                          9.962.409,69                  70.692.338,13              

ANDAR COML IMP E EXPORT. LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 20                          79.503,00                       -                                

ANDRADE CONCEIIÇÃO MT. INDL. L ITUMBIARA METALÚRGICO 36                          743.855,20                     6.399.753,27                

ANDRELA CENTRAL ENERGÉTICA C-O L. PALMEIRAS DESTILARIA 654                        283.207.250,00              439.721.532,52            

ANEX - ANICUNS EXPORTADORA L ANICUNS OSSO P/ CÃES 92                          539.110,12                     2.000.597,74                

ANGLO AMÉRICAN BRASIL LTDA N. NIQUELÂNDIA MINÉRIO 76                          110.739.479,22              338.565.521,08            

ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA. BARRO ALTO MINÉRIO 619                        2.319.586.613,22           248.793.646,82            

ANICUNS S/A  ÁLCOOL E DERIVADOS T TURVÂNIA DESTILARIA 1.601                     112.914.137,00              308.519.998,39            

ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA. APARECIDA TINTAS 27                          1.845.057,17                  8.597.235,92                

ANTIBIÓTICOS DO BRASIL L GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 27                          70.642,00                       -                                

ARAGUAIA MINERAÇÃO E IND. LTDA. I INDIARA ARTEF CIMENTO 180                        39.790.864,86                127.530.460,77            

ARAGUAIA MINERAÇÃO E IND. LTDA. P PLANALTINA CALCÁRIO 50                          14.999.624,01                32.801.803,22              

ARANTES ALIMENTOS LTDA JATAÍ FRIGORÍFICO 1.457                     69.313.406,12                115.469.178,65            

ARBORETHO IND COSMÉTICO L HIDROLÂNDIA COSMÉTICOS 17                          1.966.736,90                  3.408.039,84                

ÁREA II HOSPITALAR IND COM LTDA. APARECIDA MOVELEIRO 11                          157.822,64                     443.002,22                   

ARFLEX EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA GOIÂNIA EMBALAGENS 18                        1.310.000,00               2.677.316,33             

ARINOS QUÍMICA LTDA APARECIDA QUÍMICO 15                          2.185.056,61                  11.518.772,72              

ARIZONA USINA AÇÚCAR ÁLCOOL L. BELA VISTA DESTILARIA 448                        415.583.751,00              1.672.078.535,39         



ARMAZÉNS GERAIS PARAISO JATAÍ INSUMOS AGROPEC 21                          4.045.488,72                  591.810,73                   

ART COI- ARATROPC- C INDS LTDA MORRINHOS QUÍMICO 46                          2.846.064,86                  56.662.141,52              

ARTEC INDÚSTRIA E COM.DE MÓVEIS LTDA ANÁPOLIS MADEIREIRO 25                        482.000,00                  6.875.639,17             

ARTEFATO ENGENHARIA IND. COM. LTDA. APARECIDA ARTEF CIMENTO 43                          2.297.072,64                  7.416.916,82                

ARTESANAL BEEF ALIMENTOS L. APARECIDA FRIGORÍFICO 51                          107.910,85                     7.073.874,83                

ASA ALIMENTOS LTDA F FORMOSA INSUMOS AGROPEC 91                          3.096.407,77                  187.277.833,52            

ASA ALIMENTOS LTDA N NOVA VENEZA FRIGORÍFICO 116                        1.198.768,39                  65.634.729,25              

ASSIS E SOUZA IND COM LTDA PORANGATU RECICLAGEM 13                          1.591.742,25                  6.237.962,08                

ASSOLAN INDUSTRIAL LTDA. APARECIDA ALIMENTÍCIO 1.073                     121.960.950,82              382.362.458,51            

ASTRAFARMA LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 121                        17.043.842,70                33.229.124,83              

ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA GOIÂNIA FARMACÊUTICO 30                          5.851.547,70                  490.537.565,54            

ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA IM GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 15                          1.144.286,00                  -                                

ATAC PART. AGROPECUÁRIAS LTDA. NOVA ROMA DESTILARIA 596                        159.132.582,90              640.069.453,69            

ATLANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. APARECIDA FRIGORÍFICO 40                          3.222.545,52                  6.954.598,64                

ATLAS AGROINDUSTRIAL LDA. ACREÚNA ALIMENTÍCIOS 34                          1.747.740,00                  11.565.765,80              

ATTIVOS MAGISTRAIS IND. COM. LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 23                          553.536,57                     28.250.153,98              

AUDI VISION DISTR. PR. ÓTICOS LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 8                            -                                  -                                

ÁUREA IMP. EXP. PR MÉDICOS LTDA. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 13                          77.779,00                       -                                

AUROBINDO PHARMA . FARMACÊUTICA LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 40                          3.212.511,45                  18.694.541,67              

AUROBINDO PHARMA PR FARMACÊUTICOS L ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 14                          -                                  -                                

AVANTY NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. INHUMAS INSUMOS AGROPEC 26                          590.538,96                     12.643.407,07              

AVEBE GUAÍRA AMIDOS LTDA. SÃO SIMÃO AMIDOS E FÉCULAS 130                        53.423.039,55                163.338.218,48            

AVIPAL NORDESTE S/A ITUMBIARA LATICÍNIOS 161                        29.508.032,18                387.444.963,93            

AXYON DISTRIBUIDORA LTDA APARECIDA IMPORTAÇÃO 4                                                     -                        - 

AYA IND COM REPREST LTDA GOIANIRA COSMÉTICOS 30                          219.086,84                     869.338,30                   

AZTEC AGROPECUÁRIA S/A CRIXÁS ALIMENTÍCIO 209                        18.347.738,60                97.068.277,20              

BABY MANIA FRALDAS DESCART. LTDA ANÁPOLIS FRALDAS 119                        1.869.577,40                  32.615.965,38              

BALIZA I C IMP EXP ALIMENTOS L APARECIDA CAFÉ 23                          1.894.771,66                  34.309.037,44              

BANDEIRANTE COML. IMP. EXP. LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 12                          -                                  30.602.904,33              

BANDEIRANTE QUÍMICA LTDA. APARECIDA QUÍMICO 24                          5.345.446,60                  2.827.454,49                

BARDUSCO VASCONCELOS LTDA. RIANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 352                        1.966.885,96                  172.184.619,15            

BARIBRAS MINERAÇÃO LTDA MARA ROSA MINÉRIO 26                          1.045.390,63                  18.674.885,19              

BARU INDUSTRIAL TÊXTIL GOIATUBA TÊXTIL 278                        1.139.713,15                  40.297.948,25              

BASTOS E CURADOS RECICL LTDA TRINDADE RECICLAGEM 20                          667.510,73                     1.442.448,63                

BBF IND FARMACÊUTICA LTDA ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 158                        13.903.501,82                633.326.632,83            

BCA VERSEIDAG LTDA. ITUMBIARA ARTEF SEGURANÇA 30                          4.489.438,23                  18.922.858,58              

BCO BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA. HIDROLÂNDIA BEBIDAS 646                        307.034.836,09              965.884.034,61            

BEBE LEITE LTDA PORANGATU LATICÍNIOS 12                          318.348,45                     5.206.666,18                

BEBIDAS BELVEDERE LTDA. ANÁPOLIS BEBIDAS 10                          63.578,25                       8.427.475,59                



BEIJO FRIO I C DE SORVETES LTDA. GOIÂNIA SORVETES 104                        2.981.800,46                  19.242.657,02              

BELMA IND GÊNEROS ALIMENTÍCIOS L ANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 20                          500.795,12                     4.647.736,19                

BELMA IND. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA ANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 75                           763.110,22                      13.386.826,02               

BELMA INDUSTRIAL DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA ANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 135                      763.110,22                  13.386.926,02           

BELO VALLE I C ÁGUAS LTDA. NOVO GAMA ÁGUA MINERAL 21                          1.191.692,20                  3.922.067,42                

BENEDITO BONFIM OLIVEIRA JARAGUÁ CONFECÇÕES 8                            66.377,70                       389.636,73                   

BENZ OIL DISTRIB DERIVADOS PETRÓLEO L SENADOR CANEDO LUBRIFICANTES 12                          590.987,27                     54.004.264,89              

BERACA SABARÁ QUIM INGRED L ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 38                          7.019.180,85                  24.702.508,20              

BERACA SABARÁ QUIM INGRED L E ANÁPOLIS PROD LIMPEZA 28                          25.173.501,12                58.115.684,01              

BERG ETANOL E AGRICULTURA LTDA. ARAGARÇAS DESTILARIA 2.236                     557.168.468,80              2.260.815.263,61         

BERGAMO PROCESSAMENTO DE GRÃOS L FLORES DE GOIÁS ÓLEOS VEGETAIS 112                        39.122.650,00                263.022.676,24            

BERTHA BRAZIL COML GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 6                            -                                  -                                

BERTOLINI S/A APARECIDA MOVELEIRO 66                          3.866.328,78                  25.014.910,94              

BHG COM IMP EXP LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 10                          -                                  -                                

BILLI FARMACÊUTICA LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 15                          9.926.770,00                  230.905.267,62            

BINÁRIO DIST. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 8                                                     -                        - 

BINATURAL I C ÓLEOS VEGETAIS LTDA. FORMOSA ÓLEOS VEGETAIS 42                          3.066.541,72                  61.872.554,13              

BINATURAL IND.ECOM.ÓLEOS VEGETAIS LTDA FORMOSA BIODIESEL 93                        250.000,00                  114.942.682,00         

BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA L. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 21                          786.507,44                     12.323.562,31              

BIO INSTINTO I C COSMÉTICOS LTDA ANÁPOLIS COSMÉTICOS 31                          410.000,00                     10.898.885,47              

BIOCAP IND COSMÉTICOS LTDA TRINDADE COSMÉTICOS 40                          2.272.375,07                  22.852.122,94              

BIOGÊNESIS DO BRASIL LTDA ANÁPOLIS VETERINÁRIO 72                          47.035.631,03                30.128.453,52              

BIOLAS PR. FARMACÊUTICOS LTDA. APARECIDA IMPORTAÇÃO 12                          -                                  -                                

BIOLINE IND COM FIOS CIRÚRGICO L ANÁPOLIS HOSPITALAR 31                          452.366,64                     10.411.168,61              

BIOMIG MAT MEDICO HOSPITALARES L PLANALTINA FARMACÊUTICO 24                          2.576.527,97                  22.719.251,02              

BIONASA COMBUSTÍVEL NATURAL LTDA. PORANGATU ÓLEOS VEGETAIS 83                          46.744.543,06                109.717.892,89            

BIONASA COMBUSTÍVEL NATURAL LTDA. P PORANGATU BIODIESEL 96                          57.643.466,77                307.534.499,52            

BIONASA COMBUSTÍVEL NATURAL S/A ANÁPOLIS BIODIESEL 50                          34.910.399,58                322.924.435,28            

BIONASA COMBUSTÍVEL NATURAL S/A SH SANTA HELENA BIODIESEL 96                          59.183.528,41                307.534.499,52            

BIONOL BIOCOMBUSTÍVEIS  NORDESTE L POSSE BIODIESEL 17                          6.159.280,00                  60.995.696,18              

BIONORTE I C DE BIODIESEL LTDA. SÃO MIGUEL ARAGUAIA BIODIESEL 60                          28.016.007,88                130.918.893,93            

BIOPELE INDL. COML. DE COSMÉTICOS LTDA. APARECIDA COSMÉTICOS 119                        552.870,54                     59.039.895,11              

BIOPET IND COM EMBALAGENS L INHUMAS EMBALAGENS 6                            200.000,00                     1.420.517,24                

BIOTEC BIOLÓGICA I. FARMACEUTICA L GOIÂNIA TRANSPORTES 30                          220.000,00                     -                                

BIOTÊXTIL TECELAGEM I C R I E L CARMO  RIO VERDE HOSPITALAR 28                          848.071,65                     2.058.877,74                

BIOXI BRASIL IND. COM. LTDA. APARECIDA INSUMOS AGROPEC 23                          645.172,79                     8.005.842,03                

BISNAGO IND DE EMBALAGENS LTDA. ANÁPOLIS EMBALAGENS 163                        3.832.880,60                  48.085.212,59              

BIT ELETRONICS LTDA ITUMBIARA IMPORTAÇÃO 3                                                     -                        - 

BL IND COM CORTINAS LTDA APARECIDA CORTINAS 55                          1.908.605,22                  8.106.396,85                



BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 38                                              -                            -

BLISTERFLEX EMBAL FLEXÍVEIS LTDA. ANÁPOLIS EMBALAGENS 14                          1.742.390,76                  56.792.263,60              

BLOCO HVB ART. PREMOLDADO LTDA. GOIÂNIA ARTEF CIMENTO 84                          692.439,61                     2.501.166,65                

BLUE WATER PISCINAS E CONSTR. LTDA. PLANALTINA PISCINAS 66                          7.577.670,79                  14.790.727,93              

BMZ COUROS LTDA. PORANGATU CURTUME 100                        2.559.374,87                  157.954.352,74            

BOAFORMA I. C. COLCHÕES LTDA APARECIDA COLCHÕES 189                        -                                  43.698.558,44              

BOEHRINGER INGELHEIM BRASIL Q F L. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 20                          -                                  -                                

BOM AR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. APARECIDA REFRIGERADORES 7                            286.495,43                     370.166,87                   

BOM SUCESSO AGROIDL.L. GOI GOIATUBA DESTILARIA 672                        -                                  -                                

BOM SUCESSO AGROINDÚSTRIA L. GOIATUBA DESTILARIA 672                        127.468.281,35              582.206.398,94            

BOMLIXO IND. COM. LTDA. GOIÂNIA EMBALAGENS 32                          885.089,16                     6.988.053,53                

BONANZA AGROINDUSTRIAL LTDA. GOIANIRA ALIMENTÍCIO 27                          2.762.238,09                  5.724.201,75                

BONDUELLE DO BRASIL PR. ALIMENTÍCIOS L. CRISTALINA CONSERVAS 144                        69.317.234,76                372.094.224,44            

BONINI ALIMENTOS LTDA. NERÓPOLIS ALIMENTÍCIO 112                        885.512,42                     79.340.302,84              

BONOR I C PR. ALIMENTÍCIOS L GOIÂNIA ALIMENTÍCIO 25                          1.230.158,57                  4.132.340,29                

BOTANOPÉ GOIANIRA CALÇADOS 19                          282.286,27                     2.844.555,38                

BOXPACK I. C. EMBALAGENS LTDA. ANÁPOLIS EMBALAGENS -                         956.000,00                     4.039.223,22                

BP BIO TECNOLOGICAL PROD L APARECIDA HOSPITALAR 11                          4.506.929,28                  2.307.408,01                

BP CON TECNOLOGIA APL I C SERV IND APARECIDA ELETRÔNICO 22                          2.048.664,92                  465.191,90                   

BR CABOS -CONDUTORES EM ALUMÍNIO LTDA ANÁPOLIS CONDUTORES ELÉTRICOS 52 19.836.742,50                 105.425.091,30             

BRAGANÇA I C CARNES E DERIVADOS LTDA GOIÂNIA ALIMENTÍCIO 23                          2.397.435,99                  7.958.131,27                

BRAINFARMA I QUÍMICA FARMACÊUTICA L ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 99                          17.805.239,96                48.159.681,66              

BRASAL REFRIGERANTES S/A LUZIÂNIA BEBIDAS 56                          46.453.588,99                198.993.354,36            

BRASFILTROS IND. COM LTDA GOIÂNIA AUTOMOTIVOS 16                          73.934,71                       245.566,07                   

BRASFLOW IND MECÂNICA LTDA APARECIDA METALÚRGICO 80                          4.444.333,04                  9.808.325,22                

BRASFRIGO S/A LUZIÂNIA BIODIESEL 1.210                     166.341.071,00              386.545.307,24            

BRASIL IND. COM REFRIGERANTES L RIO VERDE BEBIDAS 52                          765.337,39                     10.006.606,03              

BRASIL MINÉRIOS LTDA. S LUIS M BELOS MINÉRIO 80                          4.885.105,50                  28.272.841,72              

BRASIL PALETES IND COM LTDA. ANÁPOLIS MADEIREIRO 25                          407.287,41                     3.019.769,48                

BRASIL PROLÓGIC COM EXTERIOR L GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 2                            105.641,00                     -                                

BRASILEITE IND. ALIMENTOS LTDA. JARAGUÁ LATICÍNIOS 50                          11.649.861,58                59.938.125,16              

BRASMOM IND. METALÚRGICA LDTA. GOIANIRA METALÚRGICO 20                          281.873,50                     14.208.776,28              

BRASOY IND COM SOJA LTDA APARECIDA ALIMENTÍCIO 53                          2.895.032,53                  18.861.652,61              

BRASTUBO I GOIANA PR PLÁSTICOS SENADOR CANEDO TUBOS E CONEXOES 208                        13.101.978,89                142.890.614,52            

BRAZIL STONE'S MINERAÇÃO LTDA. ANÁPOLIS GRANITOS E MÁRMORES 22                          4.691.818,11                  30.052.321,71              

BRAZIL TRADE EXPORT LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 20                          99.668,00                       -                                

BREMIL I C INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS L PALMEIRAS ALIMENTÍCIO 50                          36.955.680,00                113.432.026,52            

BRENCO CIA. BRASILEIRA ENER RENOVÁVEL MINEIROS DESTILARIA 1.196                     290.404.313,60              1.183.955.047,17         

BRENCO GOIÁS IND COM ETANOL LTDA MINEIROS DESTILARIA -                         -                                  -                                



BRENCO GOIÁS IND COM ETANOL LTDA. M MINEIROS DESTILARIA 1.196                     290.404.313,60              1.183.955.047,17         

BRENCO GOIÁS IND COM ETANOL LTDA. P PORTELÂNDIA DESTILARIA 1.196                     290.404.313,60              1.183.955.047,17         

BRENO MASCARENHAS PRAXEDES L GOIÂNIA CONFECÇÕES 11                          25.525,98                       108.761,10                   

BRICCAL I C MINERAÇÃO LTDA. PADRE BERNARDO BRITAS 172                        14.400.255,70                90.413.026,29              

BRILHO DE SOL IND COM LTDA PORANGATU LIMPEZA 51                          1.212.756,00                  7.671.444,17                

BRITACAL I C BRITA  CAL BRASILIA L C CABECEIRAS MINÉRIO 10                          632.673,48                     3.732.956,79                

BRITAGRAN BR. GRANITOS MINER L. NOVA VENEZA BRITAS 26                          8.640.957,11                  30.218.611,10              

BRITASA IND MINERAIS L CATALÃO MINÉRIO 36                          4.230.315,36                  14.556.135,90              

BRONDELLI I C PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. APARECIDA ALIMENTÍCIO 58                          476.499,20                     1.613.244,29                

BRUMEL DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO -                         -                                  -                                

BTI BIO TECNOLOGIA IND L ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 56                          751.154,88                     97.177.781,06              

BTI BIOTECNOLOGIA INDL LTDA ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 13                          648.436,00                     -                                

BULACK IMP EXP PROD FARMACÊUTICOS GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 15                          63.851,00                       -                                

C & P IND CALÇADOS LTDA GOIANIRA CALÇADOS 129                        863.177,49                     7.219.560,15                

C.M. WELDING AUTOMOTIVA LTDA. ANÁPOLIS CARROCERIAS 25                          10.759.739,86                45.563.165,49              

CABBURI IND. E COM.LATÍCINIOS LTDA(PITALUGA E SOUZA )ITABERAÍ LATICÍNIOS 26                           493.500,00                      6.715.928,70                 

CABOS SIMÃO IND COM LTDA APARECIDA CONDUTORES ELÉTRICOS 12                          1.095.871,78                  25.398.839,68              

CAÇU COM IND AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA VICENTINÓPOLIS DESTILARIA 292                        123.792.432,00              933.233.211,21            

CAD CENTRO AV. DISTR. LOG TR. A G LTDA. ANÁPOLIS TRANSPORTES 43                          6.097.446,55                  145.557.401,85            

CAFÉ RANCHEIRO AGROINDL. LTDA ANÁPOLIS CAFÉ 182                        2.142.816,00                  6.898.320,67                

CAIA CASTANHAS DO BRASIL LTDA FIRMINÓPOLIS CASTANHAS 64                        306.000,00                  6.561.474,94             

CALÇADOS ARYETTA LTDA GOIANIRA CALÇADOS 22                          157.041,60                     12.617.540,69              

CAMBUI AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. SANTA HELENA DESTILARIA 586                        91.441.249,07                384.268.695,00            

CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA ANÁPOLIS AUTOMOTIVOS 1.000                     675.768.492,53              7.324.284.595,37         

CARAMURU ALIMENTOS L B IPAMERI BIODIESEL 87                          46.223.548,31                418.401.668,86            

CARAMURU ALIMENTOS L C CATALÃO ÓLEOS VEGETAIS 36                          84.087.090,16                533.871.627,86            

CARAMURU ALIMENTOS L I IPAMERI ÓLEOS VEGETAIS 130                        92.806.140,00                459.618.558,09            

CARGIL AGRÍCOLA S/A RV RIO VERDE ÓLEOS VEGETAIS 80                          115.314.420,00              810.156.095,31            

CARLOS R. FERRARI DE CARVALHO PADRE BERNARDO GELO 26                          1.067.055,11                  3.476.758,63                

CARLOS SARAIVA IMP. COM. LTDA D GOIÂNIA DISTRIBUIDORA 255                        31.364.037,45                92.617.313,67              

CARLOS SARAIVA IMP. COM. LTDA E CATALÃO ELETRODOMÉSTICOS 166                        2.024.195,95                  257.636.029,50            

CARROCERIAS FLACH E FURGÕES LTDA. GOIÂNIA CARROCERIAS 10                          897.360,64                     93.367.922,29              

CARTA GOIÁS I C PAPÉIS L ANÁPOLIS PAPÉIS 111                        48.600.454,79                51.946.808,24              

CARTA GOIÁS I C PAPÉIS L E ANÁPOLIS PAPÉIS 98                          39.827.868,32                100.802.857,45            

CARTA INDL. PR. HIGIENE E LIMPEZA LTDA. ANÁPOLIS FRALDAS 140                        12.352.143,58                407.815.063,75            

CARTOBRÁS I. GRÁFICA CART BR. L. ANÁPOLIS GRÁFICA 18                          410.662,32                     1.549.746,46                

CARVALHO & MOREIRA LTDA DAMOLÂNDIA ALIMENTÍCIO 13 101.110,00                      4.001.703,35                 

CATALANA ART. MADEIRA LTDA. CATALÃO MADEIREIRO 432                        2.812.974,06                  55.862.681,25              

CAVAN PRÉ MOLDADOS S/A GOIÂNIA ARTEF CIMENTO 86                          -                                  10.455.146,78              



CDM BRASIL LTDA. GOIÂNIA UTILIDADES 15                          1.289.833,88                  2.936.309,17                

CECRISA REVEST CERÂMICOS S/A ANÁPOLIS CERÂMICA -                         -                                  65.871.859,96              

CEFLA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. ANÁPOLIS LIMPEZA 17                          489.920,34                     1.684.863,04                

CEIBRA COML EXP. IMPORT. DO BRASIL L GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 40                          -                                  134.776.024,25            

CEL ENGENHARIA LTDA. ANÁPOLIS ARTEF CIMENTO 36                          3.406.210,56                  11.259.327,04              

CELESTIAL IND BRAS ÁGUA MINERAL L CACHOEIRA ALTA ÁGUA MINERAL 43                          2.904.807,96                  9.899.755,89                

CELSO VIEIRA DE PAULA AVELINÓPOLIS LATICÍNIOS 5                            115.366,42                     5.480.482,64                

CENTAURO - RÓTULOS, EMBAL. FORM. L. APARECIDA GRÁFICA 37                          4.327.975,77                  10.296.133,85              

CENTAURO GRÁFICA E EDITORA  L APARECIDA GRÁFICA 64                          1.221.798,60                  22.492.083,54              

CENTAURO SERVIÇOS GRÁFICOS L APARECIDA GRÁFICA 24                          2.800.856,50                  6.188.691,68                

CENTER TADING I C S/A LUZIÂNIA ALIMENTÍCIO 101                        69.787.980,00                437.717.192,18            

CENTERPHARMA IND COM S/A B LUZIÂNIA BIODIESEL -                         -                                  -                                

CENTERPHARMA IND COM S/A GM LUZIÂNIA GRANITOS E MÁRMORES 57                          62.684.433,40                71.142.417,49              

CENTRAL ENERG. ÁGUA EMENDADA S/A MINEIROS DESTILARIA 1.196                     250.034.281,60              1.032.449.380,45         

CENTRAL ENERG. MORRINHOS S/A MORRINHOS DESTILARIA 1.294                     367.966.666,89              420.456.341,10            

CENTRAL ENERG. SANTA LUZIA LTDA. ITUMBIARA DESTILARIA 1.503                     318.190.876,99              1.279.919.837,92         

CENTRAL ENERGÉTICA CULTIVA LTDA. MORRINHOS DESTILARIA 93                          8.754.431,76                  104.945.083,35            

CENTRAL ENERGÉTICA PONTE DE PEDRA LTDA PARAÚNA DESTILARIA 400                        84.326.775,00                396.530.317,88            

CENTRAL ENERGÉTICA RIO DOCE A A L. CACHOEIRA ALTA DESTILARIA 1.040                     232.775.929,43              941.623.695,03            

CENTRAL ENERGÉTICA RIO DOCE A A L.C CAÇU DESTILARIA 1.040                     230.969.176,44              934.315.029,42            

CENTRAL ENERGÉTICA SANTA CRUZ S/A SANTA CRUZ GO. DESTILARIA 1.247                     291.781.530,90              1.200.629.620,84         

CENTRAL ITUMBIARA BIOEN. E ALIMENTOS L. ITUMBIARA DESTILARIA 1.500                     306.573.930,40              1.237.825.064,03         

CENTRAL METALURG. CATALANA LTDA. NIQUELÂNDIA METALÚRGICO 5                            2.539.912,00                  31.159.621,26              

CENTRAL RECICLAGEM C. OESTE L. ABADIÂNIA RECICLAGEM 177                        8.966.302,76                  28.274.365,22              

CENTRO NORTE ENERGIA LTDA. URUAÇU DESTILARIA 803                        356.404.334,86              1.447.536.105,57         

CENTRO OESTE LATEX IND COM LTDA. BARRO ALTO BORRACHA 82                          7.957.745,99                  49.570.843,30              

CENTRO OESTE ÓLEO QUÍMICA L LEOPOLDO DE BULHÕES BIODIESEL 40                          631.193,18                     26.334.216,83              

CENTRO OESTE RAÇÕES LTDA. ANÁPOLIS INSUMOS AGROPEC 50                          8.600.356,75                  27.212.384,25              

CENTRO SUL ENERGIA SOCIEDADE ANÔNIMA ORIZONA DESTILARIA 803                         541.967.253,00               2.207.518.086,00          

CENTRO SUL IND.E COM.DE JANELAS SENADOR CANEDO ESQUADRIAS 17                        2.500.742,00               37.649.208,00           

CENTROÁLCOOL  S/A INHUMAS DESTILARIA 955                        28.606.658,84                594.299.709,64            

CENTROÁLCOOL S/A - ITABERAÍ ITABERAÍ DESTILARIA 1.237                     219.316.312,35              291.022.925,69            

CENTROLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L  P PALMELO LATICÍNIOS 50                          -                                  130.114.194,46            

CENTROLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L C CATALÃO LATICÍNIOS 50                          6.335.092,22                  32.528.548,39              

CENTROLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES L. APARECIDA TRANSPORTES 294                        2.015.000,00                  -                                

CENTROX OX FERRO CO BRASIL L ANÁPOLIS QUÍMICO 36                          4.254.231,92                  49.960.184,73              

CERÂMICA CASTELO LTDA. PARANAIGUARA CERÂMICA 37                          375.577,44                     2.316.653,35                

CERÂMICA CERBRISA LTDA. PARANAIGUARA CERÂMICA 66                          491.959,44                     1.654.588,16                

CERÂMICA PEIXOTO LTDA IPAMERI CERÂMICA 39                          585.394,55                     1.539.783,12                



CERAMIKALYS I CERÂMICA E COM. LTDA. ALEXÂNIA ESQUADRIAS 141                        23.414.154,55                395.972.735,13            

CEREAL OURO IND COM EXP PR AGROP LTDA. RIO VERDE INSUMOS AGROPEC 34                          4.764.811,15                  37.378.564,75              

CEREALISTA SÓ CAFÉ LTDA. ITAUÇU CEREALISTA 10                          143.731,81                     311.388,46                   

CHAMFAR EMBALAGENS PLÁSTICAS L ANÁPOLIS EMBALAGENS 168                        6.710.176,00                  30.233.579,06              

CHEMYUNION BRASIL LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 54                          8.782.380,73                  109.625.615,97            

CHRISTALINO MIN REFRIG L ANÁPOLIS ÁGUA MINERAL 16                          150.000,00                     8.395.432,27                

CHRONOS COMÉRCIO EXTERIOR LTDA APARECIDA ELETRODOMÉSTICOS 13                           

CHUMBO ALEMÃO I C MAT EQ AUTOM. L. ABADIÂNIA AUTOMOTIVOS 184                        12.297.496,60                118.955.760,01            

CIA  BEBIDAS DAS AMÉRICAS A ANÁPOLIS BEBIDAS 70                          94.073.034,40                194.443.132,14            

CIA AÇÚCAR E A. PORTO ESTRELA PARAÚNA DESTILARIA 1.402                     286.960.950,00              1.182.827.698,79         

CIA CIMENTO PORTLAND LACIM COCALZINHO CIMENTO 36                          24.731.206,50                169.657.467,30            

CIA ENERGÉTICA N S FÁTIMA LTDA. CACHOEIRA DOURADA DESTILARIA 100                        53.964.760,10                168.471.898,53            

CIA HERING ANÁPOLIS CONFECÇÕES 944                        4.573.779,20                  580.343.185,19            

CIA HIDROELÉTRIA SÃO PATRÍCIO CERES ENERGIA ELÉTRICA 2                            23.562.481,36                129.336.479,54            

CIA METALGRÁPHICA PAULISTA ANÁPOLIS EMBALAGENS 10                          5.348.982,83                  82.689.264,90              

CIA METALIC BRASIL APARECIDA LATAS P/ BEBIDAS 180                        144.717.222,15              366.925.353,44            

CIABON CIA. I. ALIM. BONFINÓPOLIS L BONFINÓPOLIS ALIMENTÍCIO 20                          410.662,32                     1.161.591,23                

CICLOPET RECICLAGEM LTDA. APARECIDA RECICLAGEM 17                          426.000,00                     4.234.747,88                

CIEX COML IMP E EXPORTADORA LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 6                            43.483,00                       -                                

CIFENSA C I FERROS N SRA APARECIDA CERES ESQUADRIAS 37                          2.018.007,79                  10.952.894,60              

CIFENSA COM.IND. DE FERRO N.SRA.APARECIDA CERES METALURGICO 202                      680.000,00                  33.390.309,22           

CIMASP - COM IND EQUIP S. PEÇAS LTDA. SANTA BÁRBARA METALÚRGICO 37                          1.461.874,70                  5.283.135,43                

CIMASP-COM.E IND.DE EQUIP.SERV.E PEÇAS SANTA BÁRBARA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS 110                      2.918.201,20               16.928.973,00           

CIMENTELHA I. C. TELHAS LTDA. PLANALTINA ART. CIMENTO 20                          2.594.195,00                  6.631.185,62                

CINAFE COM IND AÇO E FERRO LTDA ANÁPOLIS METALÚRGICO 121                        15.947.644,06                34.411.052,42              

CINCO CONFIANÇA IND COM LTDA. F ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 54                          6.775.388,79                  81.195.319,40              

CINCO CONFIANÇA IND COM LTDA. I ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 5                            -                                  -                                

CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A GUAPÓ BRITAS 97                          11.266.414,37                35.884.004,73              

CISA I C REP. EQUIPAM. AGRÍCOLAS L. CALDAS NOVAS MAQUINAS AGRICOLAS 50                          629.881,52                     8.309.011,26                

CISA TRADING S/A ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 30                          131.592,00                     -                                

CISAL I SUL AMERICANA  ALIMENTOS L MORRINHOS ALIMENTÍCIO 150                        11.856.494,79                6.220.665,21                

CITALE BRASIL LTDA. ITABERAÍ LATICÍNIOS 44                          3.535.637,69                  10.242.014,61              

CLASSIC EXPORT IND COM LTDA. ANÁPOLIS BOLSAS 3                            320.282,00                     1.667.547,68                

CLIMATIZADORES BOM AR IND COM LTDA. APARECIDA VENTILADORES 7                            225.882,50                     649.107,89                   

CMN CENTRO OESTE CONS. REPR. LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 27                          120.586,32                     60.496.441,67              

CMS PRODUTOS MÉDICOS LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 88                          815.781,62                     143.547.869,69            

CNB CISE NEWCO BRASIL S/A ABADIA DE GOIÁS ASFALTO 51                          2.856.725,77                  6.284.659,58                

CNP INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA. APARECIDA EMBALAGENS 90                          851.948,55                     25.940.182,28              

COAGRO I C PR. AGROIND. FLORESTAIS L. GUARANI MADEIREIRO 55                          1.104.968,94                  38.039.805,79              



COBRE FÁCIL TECN. COBERTURAS LTDA. SENADOR CANEDO COBERTURAS 94                          547.968,48                     14.124.769,12              

CODORA ÁLCOOL E ENERGIA LTDA. GOIANÉSIA DESTILARIA -                         -                                  -                                

COFERPLAN COMER. DE FERROS PLANALTO LTDA ALEXÂNIA MAT.RECICLAVEIS 16                        3.378.910,00               33.362.384,00           

COLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ANÁPOLIS TINTAS 54                          240.082,48                     49.864.529,63              

COLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ANÁPOLIS TINTAS E VERNIZES 25                        1.500.000,00               26.996.804,47           

COLHEFORT MAQ. AGRÍCOLAS LTDA. GOIÂNIA MAQUINAS AGRICOLAS 24                          270.134,00                     8.984.260,30                

COLORKIT C. I. IMP. EXP. M. FOTOGRÁFICO L. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 3                            22.240,00                       -                                

COLORKIT CENTROESTE LTDA ANÁPOLIS INFORMÁTICA 18                          1.213.105,14                  40.782.268,16              

COLORKIT CENTROESTE LTDA A ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 14                          1.384.184,07                  32.477.167,21              

COLORKIT CENTROESTE LTDA. F I ANÁPOLIS INFORMÁTICA 9                            186.631,56                     64.392.297,78              

COM ÁGUA MINERAL SARA LTDA. GOIÁS ÁGUA MINERAL 22                          1.799.641,90                  3.911.404,30                

COMBILAC BRASIL LTDA. CAMPOS BELOS LATICÍNIOS 24                          4.771.213,00                  50.934.367,67              

COMERCIAL PONTO FORTE LTDA. LUZIÂNIA ALIMENTÍCIO 83                          5.905.311,89                  18.466.847,82              

COMING IND. COM. COUROS LTDA. TRINDADE CURTUME 100                        14.672.232,00                84.944.962,52              

COML INDL LUCCHESI LTDA. ITUMBIARA EMBALAGENS 58                          12.562.512,70                35.126.554,43              

CONDESA IND COM ALIMENTOS LTDA ANÁPOLIS LATICÍNIOS 65                          3.048.315,48                  35.025.332,57              

CONDUCOPPER I C COND. ELÉTRICOS L ANÁPOLIS CONDUTORES ELÉTRICOS 32                          1.644.800,00                  20.185.042,41              

CONE SUL C. IMP. ARTIGOS A. TECIDOS L. APARECIDA TÊXTIL 25                          1.573.959,99                  6.497.020,88                

CONESUQUE ÁGUAS MINERAIS L MONTES CLAROS ÁGUA MINERAL 13                          1.630.583,54                  3.706.297,11                

CONFECÇÕES GEZER LTDA. TRINDADE CONFECÇÕES 63                          285.289,96                     1.071.931,89                

CONIEXPRESS- S/A NERÓPOLIS ALIMENTÍCIO -                         -                                  -                                

CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA. RIALMA PREMOLDADOS 99                          5.881.465,00                  80.447.494,88              

CONSTRUSAN ENGENHARIA E EMPREEN. L APARECIDA ARTEF CIMENTO 70                          4.917.779,37                  15.532.441,61              

CONTIGO IND COM LTDA RIO VERDE INSUMOS AGROPEC 59                          3.888.157,50                  11.690.851,00              

CONTINENTAL CENTRO OESTE L RIO VERDE BEBIDAS 143                        39.067.587,20                87.281.236,39              

CONTRA SENSURA LTDA GOIÂNIA CONFECÇÕES 14                          171.193,51                     1.699.500,82                

COOP AGRICULTORES R. ORLÂNDIA IPAMERI ÓLEOS VEGETAIS 103                        101.348.697,07              223.567.139,62            

COOP AGROI RUBIATABA L RUBIATABA DESTILARIA -                         6.594.166,23                  254.795.526,79            

COOP AGROP REG. RIO DAS ALMAS L PETROLINA LATICÍNIOS 30                          1.126.732,32                  152.244.380,66            

COOP C PR RURAIS MG L - ITAMBÉ GOIÂNIA LATICÍNIOS -                         77.257.142,60                517.285.401,83            

COOP C PR RURAIS MG L - ITAMBÉ E GOIÂNIA LATICÍNIOS 162                        16.283.862,00                598.414.239,60            

COOP C PR RURAIS MG L - ITAMBÉ I GOIÂNIA LATICÍNIOS 348                        209.712.052,20              539.276.811,49            

COOP CENTRAL LAT ESTADO S.P ITUMBIARA LATICÍNIOS 252                        10.688.964,00                352.973.953,46            

COOP M AGROI VALE ARAGUAIA COMIVA MINEIROS ÓLEOS VEGETAIS 117                        98.834.157,71                406.466.080,52            

COOP M PR LEITE MORRINHOS L MORRINHOS LATICÍNIOS 27                          13.563.882,37                67.144.231,92              

COOP M PR R SUDOESTE GO- COMIGO RIO VERDE ÓLEOS VEGETAIS 70                          106.265.069,30              781.038.376,91            

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE RUBIATABA RUBIATABA DESTILARIA 187                      55.677.172,21             246.003.437,97         

COOPERATIVA AGROP. DE CATALÃO CATALÃO LATICÍNIOS 20                          9.255.669,83                  34.062.813,06              

COPALIMPA IND TÊXTIL LTDA. ANÁPOLIS TÊXTIL 74                          196.326,82                     23.401.231,44              



COPEL IND COM RECICLÁVEIS L GOIÂNIA RECICLAGEM 58                          3.056.940,22                  12.847.178,56              

COPEL RECICLÁVEIS LTDA. APARECIDA RECICLAGEM 80                          1.617.249,20                  12.624.216,93              

COPOFLEX IND. PLÁSTICOS LTDA. ANÁPOLIS EMBALAGENS 27                          4.804.261,42                  10.208.232,08              

COPRIMIL COM IMP EXP CEREAIS L ITUMBIARA ÓLEOS VEGETAIS 76                          3.703.204,49                  13.656.792,23              

CORTIDRESS I C PERCIANAS CORT L APARECIDA CORTINAS 16                          264.297,67                     882.980,87                   

COSAN CENTRO OESTE S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL J JATAÍ DESTILARIA 852                        568.115.006,72              1.732.891.584,30         

COSAN CENTRO OESTE S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL M MONTIVIDIU DESTILARIA 852                        568.115.006,72              1.732.891.584,30         

COSAN CENTRO OESTE S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL P PARAÚNA DESTILARIA 852                        568.115.006,72              1.732.891.584,30         

COSMEFAR I. C. PR. QUÍMICOS LTDA. APARECIDA COSMÉTICOS 7                            201.932,76                     1.149.396,29                

COSMOQUÍMICA IND COM LTDA. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 39                          -                                  -                                

COSMOS DISTRIB. VIDROS LTDA. GOIÂNIA VIDROS 25                          3.397.330,00                  33.092.660,70              

COTEMINAS S/A ACREÚNA TÊXTIL 399                        1.470.144,92                  100.233.584,14            

COTRIL AÇÚCAR E ÁLCOOL L ACREÚNA DESTILARIA 301                        39.122.650,00                155.749.175,88            

COTRIL AGROINDUSTRIAL LTDA. NERÓPOLIS ÓLEOS VEGETAIS 102                        70.420.770,00                386.659.120,53            

COTRIL ALIMENTOS LTDA INHUMAS FRIGORÍFICO 600                        19.024.005,00                588.943.956,10            

COTRIL ALIMENTOS LTDA. INHUMAS FRIGORÍFICO -                         -                                  -                                

COTRIL FERTILIZANTES LTDA NERÓPOLIS FERTILIZANTES 50                          2.711.982,10                  4.362.240,42                

COTRIL FRIGORÍFICO LTDA. NERÓPOLIS FRIGORÍFICO 173                        21.690.448,47                143.041.936,49            

CPR COM EXTERIOR LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 16                          90.935,00                       -                                

CREMY IND COM LTDA GOIÂNIA ALIMENTÍCIO 92                          25.923.987,47                87.408.999,07              

CRIA SIM. COM. BR. I C IMP EXP L APARECIDA COSMÉTICOS 276                        19.605.051,81                90.101.892,16              

CRISTALINA ALIMENTOS LTDA. CRISTALINA ALIMENTÍCIO 371                        17.593.183,75                486.730.160,35            

CROK CROK PROD ALIMENTÍCIOS LTDA. APARECIDA ALIMENTÍCIO 16                          498.238,56                     2.030.144,63                

CROMOPLAST I C MANUF DE PLÁSTICO GOIÂNIA EMBALAGENS 7                            151.754,85                     1.828.301,08                

CRUZEIRO IND QUÍMICA GOMES LTDA APARECIDA PROD LIMPEZA 36                          1.741.894,56                  13.184.422,88              

CRV I C IMP. EXP. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. CARMO  RIO VERDE LIMPEZA 22                          452.114,95                     2.046.898,06                

CRV INDUSTRIAL LTDA. CARMO  RIO VERDE DESTILARIA 391                        30.390.660,14                131.414.453,14            

CRV INDUSTRIAL LTDA. - URUANA URUANA DESTILARIA 1.374                     219.316.312,35              208.172.306,46            

CSI IND E COM. DE MADEIRAS LTDA. ANÁPOLIS ESQUADRIAS 22                          302.433,64                     5.705.397,22                

CURTPOL COUROS TEC. LOG. COUROS L. NAZÁRIO CURTUME 51                          1.430.942,40                  77.712.765,25              

CURTUME OSTRICH L GOLD I C I E L SENADOR CANEDO CURTUME 63                          27.175.707,91                1.141.762.826,46         

CURTUME UNIÃO LTDA IPORÁ CURTUME 53                          1.768.962,00                  96.070.204,25              

CURTUME VITÓRIA LTDA. SENADOR CANEDO CURTUME 43                          6.583.246,56                  23.211.016,28              

D.A.L. - DISTRIBUIDORA DE AÇO L JATAÍ MOVELEIRO 16                          452.046,46                     4.599.341,55                

DAIRY PARTNERS AM. MAN. BRASIL L J JATAÍ LATICÍNIOS 25                          194.609,43                     205.766.522,55            

DAIRY PARTNERS AM. MAN. BRASIL L R RIALMA LATICÍNIOS 25                          201.320,10                     162.851.152,48            

DAKKAR INDUSTRIAL LTDA GOIANIA PNEUMÁTICOS 154                         1.650.000,00                   34.351.246,95               

DAN HERBERT SAT S/A APARECIDA ESTRUT METÁLICAS 50                          1.996.694,09                  8.170.574,53                

DANZAS LOGÍSTICA ARM. GERAIS L ANÁPOLIS TRANSPORTES 22                          9.641.075,34                  45.297.028,65              



DART COMPANY LTDA ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 70                          2.371.776,08                  86.692.181,86              

DAUDT FARMACÊUTICA LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 135                        11.071.326,15                118.098.431,43            

D'BOM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. INHUMAS ALIMENTÍCIO 50                          1.869.403,50                  8.859.993,27                

DEC  BRASIL L APARECIDA METALÚRGICO -                         328.943,42                     52.122.430,51              

DECOR I. C. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA. GOIÂNIA MAT CONSTRUÇÃO 20                          180.000,00                     -                                

DEKOR IND. COM REVESTIMENTOS LTDA. GOIÂNIA AZULEJOS 6                            603.915,97                     1.328.014,43                

DELFIRE I C EXTINTORES LTDA. ANÁPOLIS EXTINTORES 115                        8.230.644,60                  4.268.160.756,99         

DELFUS PRÉ-MOLDADOS I. C. LTDA. APARECIDA ARTEF CIMENTO 14                          400.000,00                     3.527.730,38                

DELÍCIAS DO LEITE I. ALIMENTOS L PIRANHAS LATICÍNIOS 11                          542.237,82                     3.390.070,79                

DENISE TEREZINHA B. A. J. FERREIRA GOIÂNIA VIDROS 30                          211.907,68                     3.600.333,14                

DERMOBRAZIL C I MANIP. FÓRMULAS M. L APARECIDA FARMACÊUTICO 29                          2.214.331,49                  52.423.851,04              

DESTILARIA ÁGUA LIMPA LTDA. SANTA FÉ DESTILARIA 109                        139.729.093,49              574.491.609,32            

DESTILARIA AMÉRICA LTDA. SANTA HELENA DESTILARIA 310                        23.578.285,65                74.365.809,25              

DESTILARIA ANDRADINA AÇÚCAR E ÁLCOOL L. SANTA ISABEL DESTILARIA 1.374                     219.316.312,35              284.254.743,18            

DESTILARIA BOM JESUS LTDA. ITUMBIARA DESTILARIA 13                          646.375,27                     6.085.867,92                

DESTILARIA CANAVERDE LTDA. JATAÍ DESTILARIA 1.374                     219.316.312,35              288.421.390,54            

DESTILARIA DOIS COMPANHEIROS I C LTDA. DOVERLÂNDIA DESTILARIA 624                        220.985.551,40              894.370.658,43            

DESTILARIA GOIÁS S/A ACREÚNA DESTILARIA 1.402                     286.960.950,00              1.182.827.698,79         

DESTILARIA RIO DOS BOIS LTDA. INACIOLÂNDIA DESTILARIA 579                        43.684.445,70                290.353.890,14            

DESTILARIA RIO PRETO S/A PARAÚNA DESTILARIA 120                        105.140.756,40              320.888.283,03            

DESTILARIA SANTA RITA LTDA BARRO ALTO DESTILARIA 213                        179.029.363,94              546.890.390,41            

DESTILARIA TONDIN LTDA. GOIATUBA DESTILARIA 827                        26.236.316,96                259.445.860,14            

DEZ I. C. CONSERVAS ALIMENTÍCIAS L MORRINHOS ALIMENTÍCIO 169                        27.168.557,82                122.764.410,01            

DEZOITO TRANSPORTES LTDA. CORUMBAÍBA TRANSPORTES 358                        -                                  422.737.765,49            

DF IMPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA HIDROLÂNDIA PEÇAS AUTOMOTIVAS 5 502.000,00                      36.821.022,85               

DICASA IND E COM DE ALIMENTOS L APARECIDA CAFÉ 21                          4.615.082,50                  13.138.065,54              

DIFERRAN I C DE FERRO E AÇO LTDA. PORANGATU ESQUADRIAS 40                          1.200.034,88                  5.175.935,69                

DILUTEC I C PRODUTOS QUÍMICOS L SENADOR CANEDO QUÍMICO 34                          3.139.059,96                  13.929.577,84              

DINOLUB IND COM LUBRIFICANTES LTDA. APARECIDA OUTROS -                         1.006.600,50                  10.619.098,79              

DISBRAL- DISTRIB BRASIL ASFALTO APARECIDA ASFALTO -                         2.001.491,64                  86.090.922,55              

DISTR. MÓVEIS E ELETRODOM. BELLOS L GOIÂNIA DISTRIBUIDORA 102                        21.705.246,22                87.640.850,24              

DISTRIBUIDORA POLO MAT. CONSTRUÇÃO L. APARECIDA METALÚRGICO 21                          616.234,13                     15.227.559,40              

DIVMED I C MEDICAMENTOS LTDA. GOIÂNIA FARMACÊUTICO 69                          7.171.742,38                  320.742.804,92            

DIXIE OIL COMPANY I PETROQUIMICA L SANTA BÁRBARA BIODIESEL 19                          2.787.603,00                  175.536.256,93            

DMF IND COM LTDA ANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 120                        23.135.485,37                76.418.448,92              

DNA - DESTILARIA NOVA ALIANÇA LTDA. PARAÚNA DESTILARIA 402                        38.104.880,35                367.999.849,92            

DOCE PALADAR ALIMENTOS LTDA ANÁPOLIS PANIFICAÇÃO 81                           750.000,00                      1.625.179,62                 

DOCE VIDA I C PR ALIM NATURAIS L. ANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 116                        2.025.693,40                  46.726.569,78              

DOG TOY'S I C BRINQ. P/ CÃES LTDA ITAPIRAPUÃ INSUMOS AGROPEC 26                          37.409,48                       909.398,61                   



DOMINNI IND COM JÓIAS LTDA. GOIÂNIA OURIVESARIA 8                            109.920,56                     253.433,94                   

DON FIDÊNCIO BRASIL LTDA A APARECIDA ALIMENTÍCIO 45                          2.037.394,53                  6.551.765,92                

DON FIDENCIO BRASIL LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 10                          -                                  -                                

DUEPLAST EMBALAGENS LTDA APARECIDA EMBALAGENS 250                        26.072.438,75                105.939.902,97            

DUFT IND. COM. IMP. EXP. LTDA. ANÁPOLIS COSMÉTICOS 37                          3.249.824,33                  91.906.976,02              

DURO PLASTICO LTDA APARECIDA TUBOS E CONEXÕES 57                          4.087.824,40                  27.763.887,49              

DVG IND. COM. PLÁSTICOS L ANÁPOLIS TUBOS E CONEXÕES 103                        17.260.913,18                64.156.533,83              

D'VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA GOIANIRA ÁGUA MINERAL 65                          25.969.135,66                83.161.605,06              

DYNAMIC LAB IND FARMACÊUTICA L APARECIDA FARMACÊUTICO 70                          2.797.278,18                  70.211.216,21              

E & M IND.COM.DISTRIBUIÇÃO LTDA ANÁPOLIS CARROCERIAS 48 3.650.000,00                   37.648.498,64               

E.L.M. IND. DE PLÁSTICOS LTDA. ALEXÂNIA PLÁSTICOS 111                        19.323.396,57                61.229.044,19              

EBER BIO-ENERGIA AGRICULTURA LTDA. JUSSARA DESTILARIA 2.716                     579.356.659,07              2.350.853.750,02         

EBPL EMPR. BRASILEIRA PR.  LIMPEZA L. ANICUNS BIODIESEL 52                          35.540.646,14                149.983.902,67            

ECISA PARTICIPAÇÕES LTDA ITUMBIARA ELETROELETRÔNICA 26                          5.829.274,85                  153.111.376,60            

ECO AGROINDUSTRIAL L MOZARLÂNDIA ÓLEOS VEGETAIS 112                        38.511.325,00                258.911.147,56            

ECO LOGÍSTICA TRANSPORTE DE CARGA LTDA. APARECIDA TRANSPORTES 34                          8.698.319,06                  19.242.259,72              

ECOFABRIL GOIÁS - I. C. FIBRAS TÊXTIS LTDA. HIDROLÂNDIA TÊXTIL 58                          9.480.834,64                  41.976.620,94              

ECO-INDUSTRIAL LTDA. GOIANÁPOLIS RECICLAGEM 20                          393.216,67                     1.456.833,46                

ECOPLAST IND. E COM. DE PVC LTDA. MORRINHOS FORROS 35                          1.855.512,32                  18.274.925,92              

ECOPLAX I C ART. PLÁSTICOS LTDA. APARECIDA FORROS 19                          1.091.334,12                  12.639.154,95              

EDIMOV FURNITURE LTDA SANTA ROSA MOVELEIRO 50                          371.475,57                     1.186.670,53                

EDMAR VILELA CERES SORVETES 73 6.218.422,47                   13.576.506,37               

EDSON LUCCA TRINDADE FABRICAÇÃO DE VÁLVULAS 27 1.400.000,00                  9.022.022,94                

EDSON VIEIRA DE PAULA ADELÂNDIA LATICÍNIOS 6                            246.919,34                     9.779.770,79                

EDUARDO TERBINO LEITE ANÁPOLIS EMBALAGENS 26                          574.334,55                     637.251,75                   

EIC DO BRASIL IND. COM. ALIMENTOS L. ANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 90                          5.059.719,52                  23.554.299,63              

EIC IND MEDIDORES ELETRÔNICOS L APARECIDA ELETROELETRÔNICA 300                        2.226.918,96                  448.897.028,99            

EL SHADDAI EQUIP. RODOVIÁRIOS LTDA. ANÁPOLIS CARROCERIAS 104                        517.379,52                     47.150.837,66              

ELBA CALCÁRIO GOIÂNIA HIDRÔMETROS 14                          688.943,19                     56.844.877,37              

ELCANA GOIÁS USINA AÇÚCAR A. L. JATAÍ DESTILARIA 500                        459.329.409,00              1.848.141.554,50         

ELETROSON S.A CATALÃO ELETRODOMÉSTICOS 236                         20.356.104,08                 42.758.510,77               

ELLIX IND COM COSMÉTICOS L APARECIDA COSMÉTICOS 30                          337.554,94                     566.543,23                   

ELYSA IND. COM. BEBIDAS LTDA. SÃO SIMÃO BEBIDAS 225                        40.301.051,77                398.679.749,34            

EMBALAGENS ALLBOX LTDA. ANÁPOLIS EMBALAGENS 56                          1.289.536,99                  2.959.289,08                

EMBALAGENS ALLBOX LTDA. ANÁPOLIS EMBALAGENS 95 7.732.173,67                   59.044.754,14               

EMBALAGENS ARAGUAIA LTDA. GOIÂNIA EMBALAGENS 12                          1.080.830,25                  2.435.759,75                

EMBRASATEC IND COM TÊXTIL L CATALÃO TÊXTIL 82                          6.975.545,25                  101.956.777,83            

EMGO - EMBALAGENS GOIÁS LTDA. ITUMBIARA EMBALAGENS 104                        19.632.095,15                42.085.011,13              

EMIFOR INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A GOIANDIRA ALIMENTÍCIO 51                          2.604.290,60                  53.579.588,17              



EMOLDA IND COM LTDA APARECIDA ARTEF CIMENTO 18                          619.399,04                     1.580.045,49                

EMPRESA COML IMP EXP RIO VERDE L. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 34                          -                                  100.359.758,06            

EMPRESA DE LATICÍNIOS DOREI LTDA PADRE BERNARDO LATICÍNIOS 6                            283.404,48                     886.404,13                   

EMPRESA EMBL. METÁLICAS MMCO L LUZIÂNIA EMBALAGENS 167                        15.789.276,32                64.002.344,48              

EMPRESA NACIONAL CERVEJAS E B. S/A. TRINDADE BEBIDAS 47                          5.320.680,40                  72.089.819,85              

ENE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ARAGÔIANIA CONCRETO 31                           1.650.000,00                   3.496.050,01                 

ENERFLUX AGROENERGIA LTDA. PALMEIRAS DESTILARIA 510                        118.798.999,44              488.801.209,60            

ENERGÉTICA DO CERRADO A ÁLCOOL L. ITARUMÃ DESTILARIA 138                        124.885.744,46              430.006.772,28            

ENERGÉTICA SÃO SIMÃO S/A SÃO SIMÃO DESTILARIA 933                        222.439.385,51              897.925.105,11            

ENERGÉTICA SERRANÓPOLIS LTDA SERRANÓPOLIS DESTILARIA 994                        47.259.738,50                336.273.486,96            

ENERGIA ON LINE LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 4                            57.213,00                       -                                

ENGENHO JEQUITIBÁ LTDA. RIO VERDE BEBIDAS 11                          2.160.058,08                  4.832.873,69                

ENGEVEL ENG. VEICULAR IND COM L. APARECIDA AUTOMOTIVOS 37                          808.624,60                     62.209.734,21              

ENTRE RIOS BIOENERGIA A. ÁLCOOL L. CHAPADÃO DO CÉU DESTILARIA 188                        375.469.708,80              1.508.201.323,65         

ESCUDERIA-EXPORTAÇÃO,IMPORTAÇÃO,IND. E COM.LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 8

ESPLANADA IND COM COLCHÕES LTDA APARECIDA COLCHÕES 170                        1.858.142,25                  21.207.220,58              

ESQUADRIAL VIDROS ESQ. ALUMÍNIO L APARECIDA VIDROS 185                        10.975.454,10                57.225.458,89              

ESTRELA DISTR. ELETRODOMÉSTICOS L JATAÍ DISTRIBUIDORA 96                          5.025.916,47                  25.036.262,85              

ETERNIT S/A. GOIÂNIA FIBROAMIAMTO 96                          17.489.891,49                71.530.615,60              

EUROEX COML. IMP. EXP. PR. AUTOMOTIVOS L. APARECIDA IMPORTAÇÃO 41                          -                                  -                                

EUROFARMA COML. IMPORT. LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 9                            -                                  -                                

EUROFARMA LABOR. DISTRIB. LTDA APARECIDA FARMACÊUTICO 15                          10.014.608,69                384.816.602,08            

EUROTRIPAS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA. MORRINHOS TRIPAS 21                          450.000,00                     11.287.654,56              

EVOLUÇÃO IND.E COM.DE TINTAS LTDA ALEXÂNIA TINTAS 20 1.660.000,00                  7.531.867,02                

EWL IND. COM. IMP. EXP. PVC LTDA. GOIÂNIA MAT. CONSTRUÇÃO 66                          4.043.839,74                  88.870.157,31              

EXCELL EQUIPAMENTOS LTDA. CATALÃO INFORMÁTICA 7                            233.605,97                     30.219.293,31              

EXCELL GOIÁS AGROINDÚSTRIA S/A AC ACREÚNA MAMONA 31                          9.864.885,60                  37.832.772,78              

EXCELL GOIÁS AGROINDÚSTRIA S/A NA ANÁPOLIS ÓLEOS VEGETAIS 149                        13.820.617,04                443.235.046,96            

EXCELL GOIÁS AGROINDÚSTRIA S/A P PARAÚNA MAMONA 65                          548.049,20                     2.743.686,15                

EXIMTRADING S/A ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 47                          -                                  362.111.627,46            

EXOTICOUROS IND. COM LTDA. GOIANIRA CALÇADOS 16                          194.557,47                     647.663,97                   

EXPRESS TRADING IMP EXP LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 30                          -                                  -                                

EXTRAMEDI DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES GOIÂNIA EXP.MEDICAMENTOS 15                                       -                    -

F. P.  MALDONADO E CIA. LTDA APARECIDA ESQUADRIAS 30                          948.290,44                     3.669.215,19                

FABIAMCE COM. IMORT. E EXP. LTDA APARECIDA IMPORTAÇÃO -                         -                                  -                                

FABRIC. ESP. E COLCHÕES  CENTRO OESTE LTDA GOIÂNIA COLCHÕES 412                      4.000.000,00               91.138.751,81           

FÁBRICA DI PARQ BRINQUEDOS PQ. DIV. L. ANÁPOLIS BRINQUEDOS 7                            176.990,75                     1.264.597,89                

FÁBRICA DOCES MARINDOCES LTDA. ANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 102                        7.331.584,61                  24.781.836,08              

FACINIUS IND. GRÁFICA LTDA. APARECIDA GRÁFICA 89                          1.492.604,83                  4.367.782,77                



FARGO EXP IMP EQUIPAMENTOS LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 7                            -                                  -                                

FARMA PACK C EMB PLÁSTICAS L ANÁPOLIS EMBALAGENS 23                          1.571.589,09                  9.727.966,70                

FARMATEX IND VETERINÁRIA LTDA. ANÁPOLIS VETERINÁRIO 121                        18.273.357,13                33.053.266,79              

FATRI IND COM LTDA APARECIDA TINTAS 18                          1.019.957,33                  1.802.175,98                

FBM IND. FARMACÊUTICA LTDA ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 550                        58.937.721,50                186.173.312,30            

FBMFARMALOG GOIÂNIA TRANSPORTES 30                          220.000,00                     -                                

FCR INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP PLANALTINA ESTRUTURA METÁLICA 42                           3.335.143,50                   70.055.057,19               

FEBELA FECULARIA B VISTA L BELA VISTA DESTILARIA 130                        92.895.976,22                296.741.194,61            

FEBELA FECULARIA B VISTA L AMD BELA VISTA ALIMENTÍCIO 51                          4.332.379,66                  104.682.528,47            

FEBELA FECULARIA B VISTA L P PONTALINA AMIDOS E FÉCULAS 51                          3.686.312,46                  89.071.720,14              

FECULARIA FIRMINÓPOLIS LTDA FIRMINÓPOLIS ALIMENTÍCIO 26                          3.547.432,04                  12.717.073,01              

FEDERAL IND. C. RESÍDUOS METÁLICOS L. GOIÂNIA RECICLAGEM 45                          7.165.287,98                  140.125.409,44            

FERNANDO JOÃO PREZZOTTO SANTA HELENA SEMENTES 58                          1.193.045,14                  350.012.190,38            

FERRARANTES IND.E COMÉRCIO LTDA RIO VERDE TELHAS METÁLICAS 15 1.979.728,00                  9.901.873,07                

FERRARI & CIA LTDA. S ANTÔNIO DESCOBERTO AUTOMOTIVOS 203                        7.066.690,80                  32.247.528,99              

FERRARI I C ARTEFAT. COUROS L GOIANIRA CALÇADOS 60                          829.568,26                     8.085.085,38                

FERRBEL I C ARTEFATOS DE CIMENTO L APARECIDA ARTEF CIMENTO 37                          2.297.500,00                  37.975.611,33              

FERRO E AÇO BANDEIRANTE L APARECIDA METALÚRGICO 34                          1.452.650,92                  3.319.426,17                

FERRO E AÇO ELDORADO IND. COM. LTDA. ANÁPOLIS METALÚRGICO 20                          309.872,17                     4.907.670,24                

FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA. APARECIDA METALÚRGICO 127                        13.058.620,91                85.221.338,67              

FERSAN IND E COM LTDA. ANÁPOLIS INSUMOS AGROPEC 44                          813.751,12                     3.554.416,15                

FF BORGES IMP. EXP. E TRANSPORTE L. MORRINHOS IMPORTAÇÃO 5                            -                                  -                                

FIAÇÃO CANADÁ S/A ACREÚNA TÊXTIL -                         -                                  -                                

FIANA FIAÇÃO ANÁPOLIS LTDA ANÁPOLIS TÊXTIL 55                          1.985.165,16                  35.320.771,70              

FIBRAS E FIBRAS I. C. ARTEF. DE COCO LTDA. ALEXÂNIA MOVELEIRO 117                        12.098.091,83                49.165.681,91              

FIBRAS FORM FORM. CONTÍNUO LTDA. GOIÂNIA GRÁFICA 23                          788.772,15                     2.863.067,10                

FIBRAS TÊXTIL I C RESÍDUOS TÊXTEIS L ITUMBIARA TÊXTIL 14                          653.402,98                     11.580.268,01              

FIBRASA CENTROESTE EMBALAGENS L ANÁPOLIS EMBALAGENS 196                        85.489.249,87                263.984.569,62            

FILLERCAL MINERAÇÃO C LTDA INDIARA CALCÁRIO 20                          3.296.487,50                  16.551.931,31              

FLEURY E PINTO LTDA. JARAGUÁ LATICÍNIOS 12                          904.633,71                     21.564.604,43              

FLEXFILM IND. E COM LTDA GOIÂNIA EMBALAGENS 171                        3.051.902,96                  183.195.365,14            

FLEXFILM IND. E COM LTDA I ABADIÂNIA EMBALAGENS 35                          2.047.242,54                  174.703.735,15            

FLEXIBASE IND COM MÓVEIS LTDA. APARECIDA MOVELEIRO 109                        6.414.577,33                  30.752.756,73              

FLEXPLASIC I C IMP EXP PLASTICOS REC.L. FORMOSA RECICLAGEM 50                          1.060.840,35                  10.211.794,74              

FLEXTECH - TECOLOGIA DE RECICLAGEM L SENADOR CANEDO TELHAS 166                        14.007.434,69                177.690.681,04            

FLORA PROD HIGIENE E LIMPEZA L GUAPÓ LIMPEZA 993                        117.207.876,40              1.581.632.141,97         

FLORESTA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL S ANTÔNIO DA BARRA DESTILARIA 504                        398.045.008,92              1.650.786.505,97         

FLUFFY I C FRALDAS DESCART L GOIÂNIA FRALDAS 56                          622.246,58                     4.190.958,64                

FMC FILMES MILTICAMADAS I C L ANÁPOLIS EMBALAGENS 73                          20.460.254,62                44.972.378,98              



FMR LOG. E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA. APARECIDA TRANSPORTES 25                        400.000,00                                 -

FMR LOG. E TRANSPORTES LTDA. APARECIDA IMPORTAÇÃO 50                          -                                  -                                

FORMA ACESSÓRIOS EM COURO L GOIANIRA ARTIGOS COURO 52                          153.207,97                     2.617.491,84                

FORMULÁRIOS PILOTO L. APARECIDA GRÁFICA 130                        1.713.274,33                  8.349.338,92                

FOTON LOVOL BRAMAX IND.COM.DE MÁQ.EQUIP.PESADOS LTDAANÁPOLIS AUTOMOTIVOS 124                         45.790.000,00                 306.863.483,58             

FOUR PLASTIC IND COM LTDA ANÁPOLIS EMBALAGENS 108                        8.558.110,99                  21.901.702,02              

FRANCHEL COSMÉTICOS LTDA APARECIDA COSMÉTICOS 86                          2.235.674,74                  12.189.852,14              

FRASPOL DE GOIÁS IND COM LTDA. APARECIDA PLÁSTICOS 71                          8.440.412,30                  28.340.404,76              

FREEPAPER IND.COM.IMP.E EXP. DE EMBALAGENS LTDA ANÁPOLIS EMBALAGENS 109                         432.000,00                      15.582.059,69               

FRIGOIND FRIGORÍFICO GO. INDL. L ITAUÇU FRIGORÍFICO 119                        2.705.866,85                  36.143.272,29              

FRIGORÍFICO E MATADOURO PESO L INDIARA FRIGORÍFICO 22                          267.941,49                     888.302,28                   

FRIGORÍFICO ESTRELA D'OESTE L MINEIROS FRIGORÍFICO 550                        28.304.010,00                86.298.191,70              

FRIGORÍFICO MATABOI S/A SANTA FÉ FRIGORÍFICO 712                        28.386.635,03                217.328.829,38            

FRIGORÍFICO MODELO LTDA. SANTA FÉ FRIGORÍFICO 1.400                     64.947.782,88                207.302.707,02            

FRIGORÍFICO PARMA LTDA GOIÂNIA FRIGORÍFICO 66 726.000,00                      11.718.011,73               

FRIGORÍFICO VARGEM LTDA. VIANÓPOLIS FRIGORÍFICO 105                        1.276.577,10                  4.167.331,91                

FRINENSE ALIMENTOS LTDA. TRINDADE CHARQUE 25                          1.174.082,50                  17.677.421,01              

FRUTAS TROPICAIS GO. I. C. EXP IMP L CORUMBAÍBA ALIMENTÍCIO 74                          12.768.838,33                26.775.229,72              

FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA GOIÂNIA DISTRIBUIDORA 152                        29.461.382,34                99.182.270,43              

FULL COMEX IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 13             -                -

FUNIL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. PARANAIGUARA DESTILARIA 1.570                     309.550.740,00              1.242.687.551,59         

G8 NETWORKS I C COMPUTADORES L GOIÂNIA INFORMÁTICA 24                          354.527,50                     42.012.958,29              

GABITEC IND COM ART METAIS L. APARECIDA METALÚRGICO 17                          522.996,23                     1.613.665,36                

GALE AGROINDUSTRIAL S/A JATAÍ FRIGORÍFICO 621                        18.942.905,45                66.116.985,27              

GALENA QUÍMICA FARMACÊUTICA L F ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 10                          -                                  89.949.017,21              

GALENA QUÍMICA FARMACÊUTICA L. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 80                          5.305.807,50                  48.894.001,54              

GELADOS DO BRASIL LTDA ANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 58                          9.909.047,70                  29.816.440,77              

GELNEX IND COM LTDA. NAZÁRIO GELATINA 68                          15.159.930,76                47.558.730,15              

GEM AGROIND COML LTDA. ACREÚNA CEREALISTA 40                          22.149.214,17                80.730.953,92              

GEMINI IND. INSUMOS FARMACÊUTICOS LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 16                          1.774.740,89                  46.477.796,52              

GENIX - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 99                          9.282.607,62                  288.842.275,17            

GEOLAB I FARMACEUT COSMÉTICA L ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 233                        1.982.757,20                  192.176.341,66            

GEON INDÚSTRIA E COMÉRCIO L. GOIÂNIA GRÁFICA 15                          1.126.971,77                  2.675.454,88                

GERBRAS ESPEC. FARMACÊUTICAS L. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 19                          663.371,50                     53.915.629,71              

GERBRAS QUÍMICA FARMACÊUTICA LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 11                          19.183.400,53                87.450.731,42              

GERBRAS QUÍMICA FARMACÊUTICA LTDA. F ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 11                          1.131.901,68                  56.195.252,91              

GIACOMELLI & PAULA I C EMBALAGENS L. URUAÇU EMBALAGENS 6                            274.024,60                     988.316,36                   

GIGATRADE TECNOLLOGIA LTDA. APARECIDA IMPORTAÇÃO 4                            -                                  -                                

GIRA LUZ IND.E COM.DE PERSIANAS LTDA GOIÂNIA PERSIANAS 21 272.500,00                      5.060.311,75                 



GIROCAMP DESCARTÁVEIS LTDA GOIÂNIA LOGISTICA 26                        710.000,00                  8.390.601,02             

GL PLÁSTICOS INDL LTDA ITAUÇU RECICLAGEM 20                          924.726,45                     3.976.120,60                

GLOBAL IND COM CONFECÇÕES LTDA. APARECIDA FRALDAS 109                        5.972.051,85                  18.188.614,01              

GLOBSTEEL ENGENHARIA LTDA. APARECIDA METALÚRGICO 20                          1.995.212,74                  9.387.139,46                

GOEMIL IND. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L. PALMEIRAS ÓLEOS VEGETAIS 181                        66.528.344,83                231.682.421,28            

GOFRAN COSMÉTICOS LTDA. APARECIDA COSMÉTICOS 80                          1.195.362,73                  5.882.183,98                

GOIÁ BLOCOS E LAJES LTDA. APARECIDA ARTEF CIMENTO 16                          257.872,42                     610.761,32                   

GOIAMIDO AGROINDÚSTRIA E COM. L A ARAÇU ALIMENTÍCIO 56                          29.266.146,98                103.055.305,42            

GOIAMIDO AGROINDÚSTRIA E COM. L J JARAGUÁ AMIDOS E FÉCULAS 56                          29.266.146,98                169.532.843,15            

GOIAMIDO AGROINDÚSTRIA E COM. L SF JARAGUÁ ALIMENTÍCIO 56                          29.266.146,98                103.055.305,42            

GOIAPLAST IND COM PLÁSTICOS LTDA. GOIÂNIA EMBALAGENS 21                          778.098,08                     2.096.213,13                

GOIÁS AGROENERGIA S/A ABADIÂNIA DESTILARIA 309                        318.908.324,11              1.278.505.919,55         

GOIÁS ALIMENTOS LTDA. GOIANÉSIA ALIMENTÍCIO 327                        15.857.310,40                53.560.528,06              

GOIÁS ARTEFATOS CIMENTO L. APARECIDA ARTEF CIMENTO 89                          5.584.594,44                  18.319.210,93              

GOIÁS COUROS IND COM LTDA PALMEIRAS ARTIGOS COURO 51                          1.165.854,97                  14.514.113,38              

GOIÁS I.C. COLCHÕES E ESPUMA LTDA. GOIÂNIA COLCHÕES -                         9.337.968,00                  118.350.094,46            

GOIÁS IND MÓVEIS HOSPITALARES L APARECIDA MOVELEIRO 36                          1.831.044,07                  4.345.674,69                

GOIÁS LÁTEX LTDA. GOIANÉSIA BORRACHA 70                          3.993.915,38                  9.901.389,89                

GOIÁS MÓVEIS IND COM LTDA. APARECIDA MOVELEIRO 24                          2.134.945,20                  4.947.457,68                

GOIÁS PET RECICLAGEM RES. PLÁSTICOS L. GOIANIRA RECICLAGEM 61                          566.131,01                     6.377.024,54                

GOIÁS POLÍMEROS IND COM LTDA. LUZIÂNIA RECICLAGEM 26                          1.121.216,93                  3.664.480,58                

GOIÁS VERDE ALIMENTOS LTDA. LUZIÂNIA ÓLEOS VEGETAIS 154                        71.885.115,00                381.411.836,99            

GOIÁS VERDE ALIMENTOS LTDA. AL LUZIÂNIA ALIMENTÍCIO 504                        12.619.831,30                291.970.426,44            

GOIASA- GOIATUBA ÁLCOOL L ITUMBIARA DESTILARIA 258                        135.821.792,88              488.335.893,44            

GOIASA- GOIATUBA ÁLCOOL L J JOVIÂNIA DESTILARIA 258                        79.465.866,42                476.455.641,53            

GOIASMINAS IND DE LATICÍNIOS L SANTA HELENA LATICÍNIOS 200                        -                                  513.182.333,96            

GOIASPACK IND. COM. LTDA. ANÁPOLIS EMBALAGENS 27                          6.017.146,15                  88.759.118,78              

GOLD SÉSAMO I. C. IMP. EXP. PR. ALIMENT.L. GOIÂNIA ALIMENTÍCIO 4                            357.849,70                     3.071.210,75                

GOLDEN CONFECÇÕES E ENXOVAIS LTDA. ANÁPOLIS CONFECÇÕES 21                          103.513,78                     11.412.097,59              

GOLDEN LIGHT IMP. EXP LTDA. ANÁPOLIS TÊXTIL 183                        300.803,89                     20.796.366,91              

GOLDEN SOFT IND. COM. LTDA. GOIÂNIA ALIMENTÍCIO 26                          485.120,86                     636.542,13                   

GOLDPACK IND.E COM. DE EMBALAGENS ANÁPOLIS EMBALAGENS 15 918.000,00                     3.937.206,10                

GOVESA TRADING S/A APARECIDA IMPORTAÇÃO 4                            -                                  -                                

GOVIDROS COML. GOIÂNIA VIDROS L. APARECIDA VIDROS 32                          1.643.615,24                  15.610.859,92              

GOYA IND E COM DE ÁGUA MINERAL L. BOM JESUS ÁGUA MINERAL 54                          4.727.043,47                  16.631.928,39              

GOYAÇO IND COM FERRAGENS LTDA. GOIÂNIA FERRAGENS 23                          2.809.570,75                  44.864.813,29              

GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 12                          1.714.192,22                  121.698.542,60            

GR IND DE CONFECÇÕES LTDA. GOIÂNIA CONFECÇÕES 14                          274.647,03                     2.344.612,53                

GRÁFICA E EDITORA FABERPRINT L ANÁPOLIS GRÁFICA 34                          2.597.171,42                  22.405.709,28              



GRÁFICA E EDITORA FABERPRINT LTDA ANÁPOLIS EMBALAGENS 82                        1.402.748,96               24.236.242,37           

GRÁFICA UNICOR LTDA. GOIÂNIA GRÁFICA 15                          449.782,06                     552.191,43                   

GRAFIGEL EMBALAGENS LTDA. GOIÂNIA EMBALAGENS 14                          8.311.128,76                  17.666.776,53              

GRAFROT IND COM MAT GRÁFICOS L GOIÂNIA GRÁFICA 20                          1.798.439,32                  3.928.526,58                

GRAN METAL BRASIL IND.MET.COM.ATAC.IMP.E EXP APARECIDA METALÚRGICO 193                         13.399.236,74                 291.210.407,92             

GRANDIS IND. COM. LTDA. RIO VERDE MOVELEIRO 50                          562.029,70                     5.007.653,10                

GRANITOS ESTRELA D'OESTE S/A IPORÁ MINÉRIO 8                            1.057.578,84                  18.622.414,73              

GRANJA GM-FRANGOS LTDA. ANÁPOLIS FRIGORÍFICO 40                          6.405.651,20                  60.158.350,44              

GRANJA LEITEIRA SOL DOURADO L GAMELEIRA LATICÍNIOS 48                          1.031.899,53                  3.357.382,90                

GRANNUS AGROBUSINESS LTDA ITUMBIARA ÓLEOS VEGETAIS 36                          24.072.356,02                314.649.828,15            

GRANOBRAS NUTRICIONAL LTDA CALDAS NOVAS ALIMENTÍCIO 44                          669.241,29                     1.740.328,45                

GRECG IND. E COM. DE BICICLETAS LTDA URUAÇU BICICLETAS - - -

GREEN AGRO SCIENCES FERTILIZANTES L. APARECIDA INSUMOS AGROPEC 13                          1.032.830,54                  2.265.711,94                

GREEN STAR ENERGY U. ALCOOL P. L. PIRACANJUBA DESTILARIA 1.999                     684.704.160,00              2.754.464.514,75         

GREENOIL IND ÓLEO VEGETAL ANÁPOLIS ÓLEOS VEGETAIS 205                        44.517.500,50                359.425.330,48            

GRUPOTEC INFORM. PROJETOS LTDA GOIÂNIA INFORMÁTICA 20                          102.744,94                     32.248.681,30              

GSE AUTOMOTIVA LTDA. ANÁPOLIS MÁQUINAS EQUIP 23                          979.650,00                     13.622.179,61              

GVP MARCENARIA LTDA GOIANÁPOLIS MOVELEIRO 45                          465.264,16                     6.982.546,47                

GVP MARCENARIA LTDA. CATALÃO MOVELEIRO 43                          454.310,36                     25.588.416,55              

GVPLAST-IND.E COM.DE PLÁSTICO LTDA APARECIDA EMBALAGENS 73                        3.734.807,79               20.239.881,88           

GYN TRADE COM IMP EXP LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 8                            -                                  -                                

H. & F. SALES LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 5                            -                                  -                                

H.L.L. IND. COM. PR. ALIMENTÍCIOS LTDA. GOIANIRA ALIMENTÍCIO 11                          274.482,27                     4.369.663,14                

HAIALA METALÚRGICA L QUIRINÓPOLIS METALÚRGICO 151                        4.607.114,12                  39.203.982,86              

HALEX  E ISTAR I FARMACÊUTICA L. GOIÂNIA FARMACÊUTICO -                         25.130.049,46                359.952.597,99            

HC VAREJO E DIST .DE MÓVEIS E ELTRODOMÉSTICOS INHUMAS ELETRÔNICO 252 8.000.000,00                   33.447.569,18               

HEDESA TECNOLOGIAS LTDA. APARECIDA CATALIZADORES 23                          1.308.404,31                  43.130.174,83              

HIDRAULASER EQUIP RODOVIÁRIOS LTDA. GOIÂNIA CAÇAMBAS 55                          1.140.998,98                  17.978.340,29              

HIGI-PLUS IND. PROD. HIGIÊNICOS LTDA. TEREZÓPOLIS FRALDAS 282                        1.329.548,40                  9.162.176,88                

HIPERMARCAS S.A. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 322                        8.079.150,37                  583.662.201,58            

HITACHI AR CONDICIONADO BRASIL L ANÁPOLIS AR CONDICIONADO 263                        57.797.035,85                184.367.235,02            

HOLANDA IND COM PROD. ALIMENTÍCIOS L. FIRMINÓPOLIS LATICÍNIOS 14                          484.338,45                     1.946.766,74                

HORECA COML. IMP EXPORTADORA L GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 25                          -                                  97.855.288,26              

HORMÔNIO PHARMA LTDA. SENADOR CANEDO FARMACÊUTICO 31                          3.978.264,77                  33.182.809,51              

HPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RIO VERDE FORROS 12                          1.535.518,86                  13.300.990,52              

HT NUTRI ALIMENTOS LTDA. SANTA HELENA ÓLEOS VEGETAIS 118                        46.309.175,75                195.379.164,10            

IACEX IMPORT. EXPORT. LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 6                            -                                  20.425.966,86              

IACIARA AGROINDÚSTRIA LTDA. IACIARA DESTILARIA 630                        411.670.672,57              1.694.787.066,20         

IBG IND BRASILEIRA DE GASES L APARECIDA GÁS 30                          5.435.916,00                  12.663.361,53              



IBL INDUSTRIAL LTDA. GOIÂNIA LIMPEZA 54                          3.979.921,33                  9.038.156,69                

IBRAEX IND. COM. IMP. EXP. AERONAVES L. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 9                            -                                  -                                

ICCAM I C CONSERVAS ALIM. MOLHOS L CRISTALINA ALIMENTÍCIO 150                        14.195.281,10                218.530.937,95            

ICO COML. IMPORT. E EXPORTADORA LTDA. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 19                          -                                  365.567.621,54            

IDEALFARMA I C PR FARMACÊUTICOS LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 9                            633.325,94                     28.093.736,30              

IDEALFARMA I C PR FARMACÊUTICOS LTDA. F ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 15                          1.857.440,20                  41.578.157,45              

IM PECUS I C COUROS E DERIVADOS L IPORÁ CURTUME 70                          1.487.845,00                  142.111.314,29            

IMMU IND METALÛRGICA UNIVERSAL LTDA. ABADIA DE GOIÁS METALÚRGICO 30                          1.073.525,52                  3.313.485,02                

IMPACT COML. IMPORT. E EXPORTAÇÃO L. APARECIDA IMPORTAÇÃO 11                          -                                  -                                

IMUNOTECH SIST. DIAGNÓSTICOS I. E. L IM ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 8                            -                                  47.986.330,67              

IMUNOTECH SIST. DIAGNÓSTICOS I. E. L. F ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 9                            844.850,50                     25.539.403,62              

IMUNOTECH SIST. DIAGNÓSTICOS I. E. L. I ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 9                            -                                  -                                

INAL I C PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L. BRAZABRANTES ALIMENTÍCIO 50                          936.993,61                     8.546.711,87                

INCEPLA I C EMBL PLÁSTICAS LTDA. APARECIDA EMBALAGENS 60                          1.022.102,09                  3.237.868,30                

INCOTRIL IND. CONSERVAS TREZE TILHAS LTDA. CRISTALINA CONSERVAS 52                          2.830.879,21                  25.343.202,39              

IND ALIMENTOS CAJUÍ LTDA. ABADIÂNIA ALIMENTÍCIO 30                          1.121.919,10                  3.854.923,18                

IND ANHEMBI S/A ALEXÂNIA LIMPEZA 132                        7.851.929,77                  33.346.299,73              

IND BAVA PR. HIGIENE E LIMPEZA L. RIANÁPOLIS LIMPEZA 353                        21.511.557,98                135.030.687,03            

IND BRASILEIRA CONCRETOS LTDA GOIÂNIA ARTEF CIMENTO 72                          3.726.010,28                  21.301.094,52              

IND BRASILEIRA DE LATICÍNIOS LTDA. EDÉIA LATICÍNIOS 55                          223.218,35                     15.928.408,41              

IND C ART CIMENTO FORTE LTDA APARECIDA ARTEF CIMENTO 9                            30.152,59                       836.915,77                   

IND C EQ E ELETRÔNICO GUACHUKA L APARECIDA ELETRÔNICO 50                          1.473.834,74                  75.501.127,82              

IND COM ALIMENTOS TRIÂNGULO L. ANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 22                          140.894,46                     3.838.375,95                

IND COM AUTOMOTIVOS REIS LTDA. GOIÂNIA AUTOMOTIVOS 39                          411.268,77                     249.836.527,22            

IND COM BEBIDAS PANOKK LTDA MARZAGÃO ÁGUA MINERAL 27                          405.310,65                     786.956,56                   

IND COM CAFÉ FLORESTA S/A CATALÃO CAFÉ 44                          6.977.101,20                  76.950.510,34              

IND COM CALÇADOS TERRA BRASIL LTDA. GOIANIRA CALÇADOS 30                          201.320,10                     720.754,09                   

IND COM CARNES MINERVA LTDA. PALMEIRAS FRIGORÍFICO 900                        60.100.903,49                184.334.727,71            

IND COM CONF. IRM J. JAIMES L. JARAGUÁ CONFECÇÕES 35                          4.718.381,73                  10.038.787,00              

IND COM CONFECÇÕES STYLETTO LTDA JATAÍ CONFECÇÕES 27                          1.039.692,90                  4.796.326,19                

IND COM EMBALAGENS SAC. E BIG BAG L ABADIÂNIA EMBALAGENS 131                        7.100.194,47                  23.897.004,50              

IND COM FÉCULAS MINAÇU LTDA MINAÇU ALIMENTÍCIO 64                          11.350.132,17                40.357.356,47              

IND COM LAT. ESTRELA ORIENTE L. CACHOEIRA ALTA LATICÍNIOS 16                          737.271,20                     9.285.367,03                

IND COM LAT. PALMINÓPOLIS L. PALMINÓPOLIS LATICÍNIOS 12                          685.830,47                     5.269.997,52                

IND COM LUBRIFICANTES C. BRASIL L. GOIÂNIA LUBRIFICANTES 40                          375.607,13                     12.491.615,72              

IND COM MADEIRAS CARVALHO L ÁGUA FRIA MADEIREIRO 15                          1.277.816,89                  11.050.191,82              

IND COM SACARIAS COOPERSACO L. GOIÂNIA SACARIAS 24                          238.902,40                     3.945.762,10                

IND COM'ART LTDA ABADIA DE GOIÁS MOVELEIRO 147                        9.068.940,74                  4.200.866,44                

IND DOCES REAL LTDA. ARAGOIÂNIA ALIMENTÍCIO 30                          1.195.692,98                  7.889.506,38                



IND EMBALAGENS SANTANA DE GO. L. ANÁPOLIS EMBALAGENS 110                        39.360.596,00                129.980.246,28            

IND ESTOFADOS INHUMAS LTDA. INHUMAS MOVELEIRO 6                            91.768,74                       468.469,94                   

IND FARMACÊUTICA MELCON BRASIL L ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 56                          7.412.387,31                  121.959.769,20            

IND FORRO GOIÁS LTDA ANÁPOLIS FORROS 16                          292.927,77                     4.660.972,53                

IND GOIANA DE BOBINAS LTDA. APARECIDA GRÁFICA 14                          285.926,78                     760.722,00                   

IND GOIANA DE EMBALAGENS LTDA. GOIÂNIA EMBALAGENS 22                          4.324.360,27                  17.986.340,89              

IND GOIANA EMBALAGENS L GOIÂNIA EMBALAGENS 111                        -                                  -                                

IND LATICÍNIOS MAJU LTDA. BELA VISTA LATICÍNIOS 10                          250.588,40                     991.994,23                   

IND METALÚRGICA GOIANIA LTDA GOIÂNIA METALÚRGICO 66                          646.424,64                     2.406.922,56                

IND MISSIATO BEBIDAS LTDA ANÁPOLIS BEBIDAS 58                          6.316.434,60                  15.309.536,38              

IND NACIONAL DE ASFALTOS LTDA. GOIANIRA ASFALTO 51                          6.343.844,00                  48.316.570,34              

IND PNEUS MARRIGE LTDA ITAPURANGA PNEUS 14                          1.500.073,49                  6.079.232,87                

IND QUÍMICA CELESTE LTDA. APARECIDA COSMÉTICOS 33                          954.309,38                     2.088.384,54                

IND QUÍMICA FARM SCHERING-PLOUGH S/A ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 585                        230.495.726,11              898.259.625,10            

IND QUÍMICA FARM SCHERING-PLOUGH S/A I ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 15                          -                                  -                                

IND TRANSFORMADORES ELÉTRICOS GO. L. ALEXÂNIA TRANSFORMADORES 102                        21.876.456,48                77.640.469,09              

IND VINÍCOLA DO CENTRO OESTE LTDA SANTA HELENA VITIVINÍCOLA 114                        48.994.712,71                170.709.077,14            

INDEXER IND COM MÁQUINAS LTDA. GOIÂNIA METALÚRGICO 60                          7.122.239,23                  155.923.053,83            

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETO LTDA GOIÂNIA ARTEFATOS DE CIMENTO         - 5.062.265,91               18.393.632,10           

INDUSTRIA DE ALIMENTOS CENTRO OESTE RIO VERDE MOAGEIRO 62 2.210.996,83               32.687.809,26           

INFORCON INF. CONECTIVIDADE IMP EXP L GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 8                            268.556,00                     -                                

INGARCIL IND. GOIANA DE ARTEF.DE CIMENTO GOIÂNIA CIMENTO 44                        1.164.847,65               9.963.544,98             

INGOLUB - IND GOIANA LUBRIFICANTES L. APARECIDA LUBRIFICANTES 19                          1.126.592,63                  16.882.480,62              

INOVATEC BIO TECNOLOGIA LTDA. GOIÂNIA HOSPITALAR 60                          306.253,97                     79.500.537,45              

INOX STEEL I C METAIS APARECIDA METALÚRGICO 66                          1.002.287,50                  2.672.057,12                

INPAR IND PREMOLDADOS E ART. LTDA. APARECIDA ARTEF CIMENTO 34                          510.126,26                     10.694.329,18              

INTERMEIOS DISTR. INSUMOS FARM. L ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 15                          148.311,00                     -                                

INTERSMART C IMP EXP EQ. ELETRÔNICOS L ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 15                          335.647,00                     -                                

INTEX IND. TÊXTIL LTDA ANÁPOLIS TÊXTIL 20                          170.110,09                     724.648,59                   

IPÊ AGROMILHO INDL LTDA INHUMAS DESTILARIA 250                        2.556.652,10                  202.554.580,82            

IPÊ IND COM ÁGUA M. E REFRIG L. HIDROLÂNDIA ÁGUA MINERAL 41                          -                                  -                                

IPÊ IND COM ÁGUA M. E REFRIG L. B HIDROLÂNDIA BEBIDAS 41                          7.988.893,31                  25.993.318,00              

IPE IND. COM. DE TINTAS LTDA. TEREZÓPOLIS TINTAS 12                          391.993,20                     6.485.488,64                

IPIRANGA I C MAT. RECICLÁVEIS L GOIÂNIA RECICLAGEM 31                          2.645.321,54                  37.490.345,72              

IPIRANGA RECICLAGEM METAIS L RIO VERDE RECICLAGEM 11                          887.384,92                     8.219.947,67                

IPPORTAL - I PADRÕES PORTAS MET L ABADIA DE GOIÁS METALÚRGICO 50                          -                                  442.101,59                   

IRIS CENTRO OESTE IND. COM LTDA. PLANALTINA FRALDAS 72                          4.234.929,29                  27.669.802,29              

IRMÃOS BRETAS FILHOS E CIA L GOIÂNIA DISTRIBUIDORA 160                        17.753.951,66                72.217.877,07              

IRMÃOS ROSA CAVALCANTE L ESTRELA DO NORTE CERÂMICA 23                          858.953,96                     2.715.303,18                



IRONTEC ESTRUTURA METÁLICA I C L APARECIDA ESTRUT METÁLICAS 70                          1.887.410,82                  32.525.644,23              

ISA LABORATÓRIOS LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 13                          -                                  -                                

ISCO PRODUTOS MÉDICOS LTDA ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 325                        31.237.776,92                155.096.258,28            

ISOESTE I C ISOLANTES TÉRMICOS LTDA ANÁPOLIS ISOLAMENTO TÉRMICO 23                          12.587.729,30                70.909.468,31              

ISOFRIO ISOLAM. TÉRMICOS LTDA. ANÁPOLIS ISOLAMENTO TÉRMICO 101                        738.091,37                     6.519.376,03                

ISOPLAC IND COM LTDA ABADIA DE GOIÁS ISOLAMENTO TÉRMICO 30                          766.995,63                     2.436.904,53                

ITABERAÍ AGROINDUSTRIAL LTDA. ITABERAÍ DESTILARIA 630                        408.808.944,16              1.721.637.205,20         

ITUMBIARA ENERGÉTICA LTDA. ITUMBIARA DESTILARIA 41                          14.992.003,26                168.834.736,14            

IVAN JOSÉ DO AMARAL NERÓPOLIS ALIMENTÍCIO 20                          466.360,00                     6.318.787,67                

J & S IND. COM SALGADINHOS L GOIÂNIA ALIMENTÍCIO 10                          234.735,90                     94.277,93                     

J B S TANQUES IND COM L ANÁPOLIS METALÚRGICO 68                          2.621.536,01                  10.570.162,01              

J R D IND FARMACÊUTICA L ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 95                          968.522,39                     46.455.270,74              

J R D IND FARMACÊUTICA LTDA ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 16                          1.461.215,93                  25.931.434,31              

J T LEITE LEOPOLDO DE BULHÕES LIMPEZA 50                          938.943,60                     3.318.394,11                

J. G. I C PRODUTOS QUÍMICOS L. APARECIDA LIMPEZA 36                          500.526,90                     1.595.672,00                

JAEPEL INDÚSTRIA DE PAPEIS  LTDA SENADOR CANEDO EMBALAGENS 240                        34.073.287,13                109.933.449,77            

JAEPEL PAPEIS E EMBALAGENS L SENADOR CANEDO EMBALAGENS 160                        22.715.524,75                73.288.966,51              

JALLES MACHADO S/A GOIANÉSIA DESTILARIA 853                        98.756.034,00                615.762.981,23            

JAMP AGROP. REFLORTAMENTO I CI L. OUVIDOR ARTEF CIMENTO 88                          14.312.744,09                72.885.113,70              

JARAGUÁ TÊXTEIS IND. COM. LTDA. ANÁPOLIS TÊXTIL 60                          2.716.096,24                  167.367.247,93            

JARDINOX TANQUES ISITÉRMICOS LTDA. ITUMBIARA TANQUES ISOTÉRMICOS 30                          920.000,00                     10.496.402,36              

JATAÍ AGROIND. BIO-COMBUSTÍVEL LTDA. JATAÍ BIODIESEL 12                          2.449.444,80                  46.865.217,09              

JAÚ IND LATICÍNIOS LTDA. JAUPACI LATICÍNIOS 10                          539.000,80                     2.227.287,09                

JBA ALIMENTOS LTDA GOIÂNIA FABRICAÇÃO DE SALGADINHOS 27                        450.000,00                  2.315.948,07             

JBP EMB.IND. COM. TRANSP.IMPOR.E EXP.LTDA ANÁPOLIS EMBALAGENS 64                        1.010.000,00               15.921.209,29           

JCA IND. E COM.DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA ALEXÂNIA ARTEFATOS FIBROCIMENTO 14                        1.070.000,00               15.222.104,52           

JCS USINA AÇÚCAR ÁLCOOL L. GOIATUBA DESTILARIA 250                        360.258.360,00              1.445.445.123,41         

JHEL CENTRO OESTE I C PAINÉIS E M I L. ITAUÇU METALÚRGICO 36                          1.472.941,22                  4.829.794,10                

JKNFARMA COML IMP EXP LTDA. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 25                          -                                  -                                

JL DE CASTRO & CIA LTDA ITABERAÍ FRIGORÍFICO 101                        2.088.418,38                  12.141.171,12              

JM PALETES EMPREEND. MADEIRA LTDA. ABADIÂNIA MADEIREIRO 26                          639.587,52                     33.057.589,18              

JOÃO RONALDO B. CARVALHO GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 6                            15.000,00                       -                                

JOSÉ JOÃO GONÇALVES GOIANIRA CALÇADOS 20                          258.552,72                     788.512,80                   

JOSÉ ROBERTO ENGENHARIA LTDA. APARECIDA ARTEF CIMENTO 17                          1.637.691,94                  5.163.595,34                

JOY INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA FORMOSA REFRIGERANTES 250                         15.072.834,90                 46.840.961,45               

JP MOINHO DE TRIGO LTDA. LUZIÂNIA MOAGEM 115                        14.294.843,39                181.976.393,95            

JPP BEBIDAS E COMIDAS BRASIL L GOIÂNIA ALIMENTÍCIO 170                        31.543.810,24                91.497.288,49              

JRI - IND GOIANA DE TINTAS LTDA APARECIDA TINTAS 100                        3.630.870,34                  18.833.074,70              

K Y Z COM REPRESENTAÇÃO LTDA APARECIDA UTILIDADES 20                          601.565,20                     1.825.013,24                



KAMUTTI AGROIND ALIMENTOS L NERÓPOLIS ALIMENTÍCIO 74                          1.447.898,52                  65.130.370,15              

KAUAI IND COM CALÇADOS LTDA. CATALÃO CALÇADOS 116                        3.874.160,13                  8.524.816,95                

KAWASHITA IND.E COMÉRCIO LTDA ALEXÂNIA MOVELEIRO 15                        668.000,00                  13.717.927,13           

KELLDRIN I C PROD QUÍMICOS AGRÍCOLAS ANÁPOLIS INSUMOS AGROPEC 28                          711.284,75                     7.364.175,57                

KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA ANÁPOLIS PROD.QUÍM. VETERINÁRIOS 58                        295.000,00                  12.697.996,56           

KÊNIA IND DE ROUPAS LTDA. GOIÂNIA CONFECÇÕES 3                            259.941,03                     942.523,95                   

KIGUT ALIMENTOS LTDA. MORRO AGUDO LATICÍNIOS 27                          1.287.916,66                  4.210.666,18                

KIMAX PROD. LIMPEZA E SERVIÇOS L. APARECIDA LIMPEZA 100                        2.309.565,56                  6.406.131,42                

KLABIN S/A ANÁPOLIS EMBALAGENS 155                        57.949.975,84                266.390.347,51            

KOCH ASFALTO DO BRASIL LTDA. GOIANIRA ASFALTO 6                            1.536.711,09                  3.073.422,19                

KREMON DO BRASIL S/A IND COM ANA ANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 123                        11.301.843,20                297.267.887,98            

KREMON DO BRASIL S/A IND COM APA APARECIDA ALIMENTÍCIO 110                        30.982.403,47                102.363.955,74            

L & M AUTOMOTIVE LTDA MORRINHOS FREIOS AUTOM. 73                          6.608.020,35                  13.731.981,71              

L F DE CASTRO & CIA LTDA. VIANÓPOLIS ALIMENTÍCIO 300                        14.826.595,89                163.499.984,25            

LAB ZOO FLORA N SAÚDE ANIMAL L ANÁPOLIS INSUMOS AGROPEC 31                          2.168.217,96                  10.113.969,41              

LABORATÓRIO B. BRAUN S/A. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 10                          -                                  -                                

LABORATÓRIO GENOMA I C EXP IMP L. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 398                        27.253.874,61                102.128.919,65            

LABORATÓRIO KINDER LTDA ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 64                          4.421.054,93                  135.913.955,17            

LABORATÓRIOS GOULART S/A GUAPÓ FARMACÊUTICO 24                          428.279,31                     15.136.671,39              

LABQUIM IND FARMACÊUTICA LTDA ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 100                        22.982.464,00                128.186.426,89            

LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA P PORANGATU LATICÍNIOS 121                        3.386.431,34                  34.566.046,12              

LACEL LATICÍNIOS CERES LTDA R RIANÁPOLIS LATICÍNIOS 209                        10.430.139,01                212.604.114,73            

LACERDA & SÁ LTDA. GOIANÉSIA COSMÉTICOS 28                          303.302,82                     726.134,39                   

LACTOCENTER IND COM DE LATICÍNIOS LTDA. IPORÁ LATICÍNIOS 10                          391.226,50                     559.207,42                   

LACTO-FORTE I C LATICÍNIOS LTDA. DAMOLÂNDIA LATICÍNIOS 32                          574.561,60                     3.431.219,25                

LACTOMIXX IND COM DE LATICÍNIOS LTDA. ITAUÇU LATICÍNIOS 10                          411.114,00                     1.399.842,45                

LACTOMIXX IND COM DE LATICÍNIOS LTDA. D DAMOLÂNDIA LATICÍNIOS 10                          391.226,50                     1.300.436,34                

LACTOREI IND LATICÍNIOS LTDA. PORTELÂNDIA LATICÍNIOS 28                          266.494,80                     70.399.883,81              

LACTOSUL IND LATICÍNIOS L PIRANHAS LATICÍNIOS 112                        18.948.688,07                104.495.172,35            

LAFIT IND FARMACÊUTICA LTDA. RIO VERDE FARMACÊUTICO 39                          4.852.460,52                  36.785.893,07              

LAGO AZUL PESQ I C PR. NATURAIS L GOIÂNIA ALIMENTÍCIO 15                          3.117.640,68                  10.452.671,59              

LAJES SANTA INÊS ENGENHARIA I C L APARECIDA ARTEF CIMENTO 14                          1.583.918,33                  9.276.953,96                

LAMDISCAL I C CHAPAS ALUMÍNIO L. APARECIDA METALÚRGICO 22                          531.348,74                     1.185.864,80                

LAMINARTE GLASS IND COM VIDROS LTDA APARECIDA VIDROS 28                          3.483.987,41                  4.621.816,63                

L'ANNO IND COM LATICÍNIOS LTDA. S RITA NOVO DESTINO LATICÍNIOS 16                          487.715,47                     2.131.712,31                

LAS DO BRASIL COM PR. ANALÍTICOS LAB. L. APARECIDA IMPORTAÇÃO -                         -                                  -                                

LASA IND FARMACÊUTICA S/A ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 125                        14.280.453,30                80.093.896,91              

LATICÍNIO AMAR IND. COM LTDA. HIDROLÂNDIA LATICÍNIOS 10                          392.804,01                     1.402.221,07                

LATICÍNIOS ALMEIDA REIS LTDA. CEZARINA LATICÍNIOS 10                          1.158.851,72                  6.106.039,53                



LATICÍNIOS ARIZONA LUA NOVA I C L. MATRINCHÃ LATICÍNIOS 24                          2.906.917,94                  14.684.445,16              

LATICÍNIOS ASAHI LTDA. GOIÂNIA LATICÍNIOS 14                          241.621,50                     794.000,97                   

LATICÍNIOS BELA VISTA L BELA VISTA LATICÍNIOS 259                        46.460.573,02                2.057.336.127,55         

LATICÍNIOS CAETANO LTDA. IPORÁ LATICÍNIOS 32                          574.561,60                     3.458.683,81                

LATICÍNIOS CALDAZINHA LTDA. CALDAZINHA LATICÍNIOS 4                            155.787,43                     471.611,32                   

LATICÍNIOS DALLAS IND. COM LTDA. JATAÍ LATICÍNIOS 3                            614.587,76                     3.869.155,44                

LATICÍNIOS JL LTDA. ORIZONA LATICÍNIOS 51                          1.420.168,76                  31.079.386,41              

LATICÍNIOS JL LTDA. ORIZONA DERIVADOS DO LEITE 299                      5.270.100,00               61.925.305,06           

LATICÍNIOS LAGOA SANTA I C L LAGOA SANTA LATICÍNIOS 18                          2.290.616,59                  15.002.995,59              

LATICÍNIOS LAMARCA L AMORINÓPOLIS LATICÍNIOS -                                  -                                

LATICÍNIOS MB LTDA. SÃO JOÃO  PARAÚNA LATICÍNIOS 16                          469.041,01                     3.410.590,75                

LATICÍNIOS MISSIATO LTDA. TURVÂNIA LATICÍNIOS 14                          189.294,66                     4.572.935,50                

LATICÍNIOS MONTES BELOS L S LUIS M BELOS LATICÍNIOS 10                          512.728,68                     22.022.509,89              

LATICÍNIOS MORRINHOS IND COM L SL S LUIS M BELOS LATICÍNIOS 92                          2.777.264,22                  267.203.513,89            

LATICÍNIOS MORRINHOS IND COM L U URUAÇU LATICÍNIOS 160                        11.451.988,06                198.252.975,07            

LATICÍNIOS OSCAR SALGADO L TRINDADE LATICÍNIOS 52                          12.517.678,54                139.126.504,99            

LATICÍNIOS SAN MARINO L RIO VERDE LATICÍNIOS 12                          875.177,73                     3.152.048,88                

LATICÍNIOS SUL GOIANO LTDA. ITUMBIARA LATICÍNIOS 11                          203.048,06                     740.101,27                   

LATICÍNIOS VALLE DO OURO LTDA MOZARLÂNDIA LATICÍNIOS 9 514.750,00                      6.321.042,51                 

LATINA IND COM EXPORTAÇÃO LTDA. ORIZONA ALIMENTÍCIO 337                        9.322.123,28                  154.761.299,80            

LDR I C PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. GOIANIRA AUTOPEÇAS 7                            120.439,26                     806.018,24                   

LED WAVE PAINÉIS ELETRÔNICOS S/A. APARECIDA PAINÉIS 5                            890.313,00                     20.704.343,58              

LEGHAL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA APARECIDA COSMÉTICOS 25                           132.447,00                      2.191.650,46                 

LET LAMINADOS E TERMOFORMADOS ABADIÂNIA RECICLAGEM 61                          9.678.943,61                  32.266.313,32              

LEVIALE - INDÚSTRIA COSMÉTICA LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 28                          1.522.183,28                  65.106.568,94              

LF PLÁSTICOS LTDA. APARECIDA EMBALAGENS 56                          1.791.500,38                  13.177.403,48              

LIANE CRISTINA S. BARROS TRINDADE CONFECÇÕES 85                          180.987,06                     3.855.944,29                

LICONSA DO BRASIL LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 62                          7.911.510,54                  90.952.097,31              

LIDER PET I C EMBALAGENS IM. EX L. NERÓPOLIS EMBALAGENS 24                          220.000,00                     3.423.673,52                

LIDERTEX IND.E COM. DE TINTAS E REVESTIMENTOS ANÁPOLIS TINTAS 50                           3.153.100,00                   17.877.138,45               

LIMPIS INDUSTRIAL LTDA APARECIDA LIMPEZA 19                          653.210,46                     4.725.349,10                

LIQUEM DISTRIBUIÇÃO LTDA. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 10                          -                                  404.279.445,33            

LITOGRÁFICA UBERLÂNDIA LTDA. ITUMBIARA LITOGRÁFIA 73                          16.148.194,45                37.126.804,03              

LIVIÉ PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. SENADOR CANEDO ALIMENTÍCIO 61                          3.508.005,70                  11.291.418,35              

LIX IND QUÍMICA E COMÉRCIO LTDA. APARECIDA LIMPEZA 9                            733.301,68                     2.678.293,82                

LOPES & GOULART LTDA. NERÓPOLIS ALIMENTÍCIO 32                          601.164,16                     1.634.871,02                

LOPES E ABRÃO LTDA. APARECIDA RECICLAGEM 10                          593.732,92                     10.821.452,19              

LOPES E GOULART LTDA NERÓPOLIS CEREALISTA 40 1.500.000,00                   30.963.396,99               

LOPES E GUERRA PLÁSTICOS LTDA GOIATUBA RECICLAGEM 20                          1.654.304,30                  7.552.058,42                



LOREN I C COSMÉTICOS LTDA. APARECIDA COSMÉTICOS 14                          787.389,75                     8.960.520,49                

LORENPET I. C. PLÁSTICOS LTDA. NERÓPOLIS EMBALAGENS 10                          2.373.706,31                  16.049.212,01              

LOS GROBO BRASIL C. NEG ORIG GOIATUBA INSUMOS AGROPEC 356                        76.671.940,31                321.079.270,58            

LOUIS DREYFUS COMMOD. BRASIL S/A JATAÍ DESTILARIA 906                        277.027.484,65              157.808.343,85            

LOURENÇO & LOURENÇO LTDA. BELA VISTA ALIMENTÍCIO 117                        663.738,04                     16.037.882,16              

LPK INDÚSTRIA DE MODA LTDA. APARECIDA CONFECÇÕES 58                          338.069,64                     8.616.474,52                

LS JATAÍ COMÉRCIO DE EMBALAGENS E SERVIÇOS LTDA JATAÍ EMBALAGENS 78 3.165.000,00                  6.477.202,24                

LUCCA I C MÓVEIS E ACESSÓRIOS L SENADOR CANEDO MOVELEIRO 57                          2.241.083,32                  4.993.996,39                

LUDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CARMO  RIO VERDE GAZE 24                          229.997,86                     5.344.716,20                

LUDIANI PROD. DERIV DO AÇO LTDA. APARECIDA ESQUADRIAS 20                          301.026,24                     1.997.835,53                

LUDIANI PRODUTOS DERIVADOS DO AÇO APARECIDA ESQUADRIAS 10                        2.810.332,36               33.362.384,00           

LUDWIG IND.CARROCERIAS LTDA. RIO VERDE CARROCERIAS 30                          295.792,38                     22.410.159,76              

LUNEL ELETRICIDADE LTDA. ANÁPOLIS UTILIDADES 36                          65.549,10                       623.934,64                   

LUNNI I C IMP. EXP. ALIMENTOS L. MORRINHOS ALIMENTÍCIO 109                        10.327.253,43                55.200.828,32              

LUSK I C PRODUTOS NATURAIS LTDA. SENADOR CANEDO COSMÉTICOS 10                          380.740,73                     1.305.690,63                

LUTHIM MARCAS EMBALAGENS I C L GOIÂNIA EMBALAGENS 22                          1.178.031,82                  4.973.974,65                

LUZ ALIMENTOS LTDA APARECIDA OVO EM PÓ 55                          1.529.742,71                  5.087.571,11                

LUZTOL IND QUÍMICA L. APARECIDA TINTAS 32                          3.492.629,20                  8.273.577,30                

M & A IMP EXP PR. TÉCNICOS LTDA. ITUMBIARA IMPORTAÇÃO 4                            -                                  -                                

M B DESIGN IND. COM. LTDA. GOIÂNIA MOVELEIRO 25                          346.607,59                     861.464,74                   

M C PLAST IND COM LTDA GOIÂNIA CALÇADOS 30                          526.369,55                     447.819,42                   

M S I C MÓVEIS E DECORAÇÕES L ANÁPOLIS MOVELEIRO 32                          794.080,94                     1.743.469,70                

M.D.COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA GOIÂNIA PNEUMÁTICOS 8              -                -

M.R. I C. ESTOFADOS ART. ESPUMAS L. SENADOR CANEDO COLCHÕES 81                          365.983,53                     2.430.805,32                

MAC PROD ALIMENTÍCIOS LTDA APARECIDA ALIMENTÍCIO 30                          813.558,08                     2.624.477,46                

MACHADO E REZENDE CONFECÇÕES L TRINDADE CONFECÇÕES 48                          366.090,08                     940.723,05                   

MACRO ETIQUETAS ROT ADESIVOS L ANÁPOLIS GRÁFICA 24                          629.751,48                     11.978.997,39              

MACRO ETIQUETAS ROT ADESIVOS L ANÁPOLIS EMBALAGENS 30 883.581,63                      14.818.920,29               

MACROFARMA QUÍMICA FARMACÊUTICA APARECIDA FARMACÊUTICO 103                        3.526.056,32                  243.743.626,65            

MACROIMPORTS COML. IMP. EXP. L. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 25                          -                                  82.687.682,37              

MAISBOM ALIMENTOS LTDA ÁGUAS LINDAS CEREALISTA 37                          3.586.647,67                  14.603.701,46              

MAISBOM ALIMENTOS LTDA. ABADIÂNIA SORVETES 16                          3.353.999,58                  10.274.523,17              

MAKSULEVAN IND. E COM. LTDA. GOIANIRA CALÇADOS 33                          237.881,44                     875.402,85                   

MAQUIGERAL IND COM  MÁQUINAS L RIO VERDE GERADORES 49                          5.504.321,58                  102.913.482,56            

MÁQUINAS TERRA PROD. METALUGIRCOS LTDA LUZIÂNIA PRODUTOS METALURGICOS 67                        11.500.000,00             32.431.082,08           

MARAJOARA I ALIMENTOS L HIDROLÂNDIA LATICÍNIOS 35                          7.276.510,80                  339.294.288,55            

MARAJOARA I C LATICÍNIOS L MORRINHOS LATICÍNIOS 66                          274.020,31                     58.755.005,03              

MARAJOARA IND LATICÍNIOS LTDA. HIDROLÂNDIA LATICÍNIOS 50                          12.341.806,20                210.721.801,07            

MARFIM INDL DA AMAZÔNIA L. ANÁPOLIS ÁGUA MINERAL 8                            976.695,25                     2.050.852,28                



MARINOS TRADING COMPANY LTDA. INHUMAS IMPORTAÇÃO 8                            -                                  -                                

MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA HIDROLÂNDIA AGUA MINERAIS 147                      10.850.000,00             61.252.567,33           

MARIZA ÁGUAS MINERAIS LTDA. HIDROLÂNDIA ÁGUA MINERAL 19                          4.431.338,36                  11.061.382,80              

MARIZA F. CORREA ROCHA E CIA L GOIÂNIA CALÇADOS 8                            10.776,25                       52.307,53                     

MARMOARIA IMPERIAL I C BEM. MAR. L GOIÂNIA GRANITOS E MÁRMORES 45                          1.208.891,15                  6.686.068,10                

MAROCA I LATICÍNIOS LTDA. PIRANHAS LATICÍNIOS 18                          1.212.778,80                  5.465.442,06                

MARTINS REZENDE I VESTUÁRIO L GOIÂNIA CONFECÇÕES 53                          244.802,84                     1.776.026,64                

MARX METALURGIA LTDA. ANÁPOLIS METALÚRGICO 102                        3.375.467,01                  20.607.063,48              

MASTER FARMA I. FARM. E COSMÉTICOS L. APARECIDA FARMACÊUTICO 90                          1.555.263,00                  29.670.566,87              

MASTERAÇO IND. E COM.DE AÇO LTDA APARECIDA METALÚRGICO 36                        295.100,00                  10.146.996,65           

MATOS & RIBEIRO I C FARINÁCEOS E COND. L. NERÓPOLIS ALIMENTÍCIO 21                          941.184,32                     24.376.814,43              

MAX BRASIL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 6               -                -

MAXPAR PART. E NEGÓCIOS LTDA. GOIÂNIA EMBALAGENS 51                          12.119.568,08                25.831.633,63              

MAXXIBRASIL IMP EXP LTDA. RIO VERDE IMPORTAÇÃO 4                            -                                  -                                

MC IND COM COSMÉTICOS LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 67                          13.701.230,00                112.499.294,24            

MEDIATEX DISCOS LTDA. ANÁPOLIS DISCOS DVD 72                          12.798.589,46                23.923.623,51              

MEDICAL SHOP PR HOSPITALARES L ALEXÂNIA HOSPITALAR 37                          5.394.976,29                  39.316.751,09              

MEDNUTRITION I. FARMAC. E ALIMENTÍCIA L. APARECIDA ALIMENTÍCIO 64                          3.209.952,16                  14.765.861,76              

MEGA BRASIL LTDA. ANÁPOLIS ARTEF ESCOLARES 278                        14.084.154,00                28.635.589,32              

MEGAPLAST IND. PLÁSTICOS LTDA. ANÁPOLIS EMBALAGENS 72                          8.125.121,79                  24.313.435,13              

MEGATÉCNICA I C MÁQUINAS LTDA. GOIÂNIA ELETROELETRÔNICA 4                            33.288,48                       52.091.587,45              

MEIZLER BIOPHARMA S/A GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 22                          492.227,00                     -                                

MELQUIADES MÉSCUA FILHO ANÁPOLIS FRALDAS 119                        1.098.238,58                  13.760.680,73              

MERCOSUL ESPUMAS INDUSTRIAIS APARECIDA COLCHÕES 138                        13.422.389,23                89.578.935,67              

MERIDIONAL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA L. ANÁPOLIS TRANSPORTES 16                          -                                  -                                

MERK SHARP & DOHME FARM. LTDA. APARECIDA IMPORTAÇÃO 14                          -                                  -                                

M-ERVAS PR ALIMENTÍCIOS LTDA. ANÁPOLIS ERVAS / CHÁS 36                          52.654,28                       826.480,17                   

META MÓVEIS DE METAIS I. C. L. APARECIDA MOVELEIRO 20                          2.470.450,08                  5.164.594,62                

META MÓVEIS EQ HOSPITALARES I. C. L. APARECIDA MOVELEIRO 22                          205.127,28                     488.531,08                   

METAL GRÁFICA IGUAÇU S.A GOIÂNIA EMBALAGENS 141                      9.181.000,00               78.237.161,08           

METAL LIGHT I C MÓVEIS AÇO L. GOIÂNIA MOVELEIRO 45                          3.314.867,50                  32.374.841,42              

METALFORTE I METALÚRGICA L. APARECIDA ESQUADRIAS 29                          7.788.959,61                  17.213.912,69              

METALGRÁFICA IGUAÇU S/A RIO VERDE METALÚRGICO 23                          10.637.580,18                21.739.998,76              

METALGRÁFICA PALMIRA LTDA. TEREZÓPOLIS EMBALAGENS 84                          2.474.113,54                  30.448.537,71              

METALISA IND COM LTDA GOIÂNIA UTILIDADES 15                          1.328.424,92                  2.618.589,45                

METALS CHIMEX BRASIL I C IM EXP L ANÁPOLIS FIOS METÁLICOS 91                          3.141.935,69                  17.538.422,26              

METALS CHIMEX BRASIL I C IM EXP L I ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 13                          457.714,00                     -                                

METALÚRGICA CONCEPT LTDA. CATALÃO METALÚRGICO 30                          297.030,00                     6.538.080,10                

METALÚRGICA ESPERANÇA  L ANÁPOLIS METALÚRGICO -                         10.594,19                       7.050.355,10                



METALÚRGICA FERRAME GOIÁS LTDA. ANÁPOLIS ESQUADRIAS 123                        6.683.366,31                  23.044.599,24              

METALÚRGICA IRMÃOS LTDA ANÁPOLIS METALÚRGICO 57                          545.750,46                     8.880.031,15                

METALÚRGICA SCHIFFER S/A APARECIDA METALÚRGICO 285                        12.603.061,22                85.069.047,56              

MÉTODOS PROD. MÉDICOS LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 30                          -                                  -                                

METTANOX I C PR EM INOX LTDA. ANÁPOLIS METALÚRGICO 90                          530.708,64                     53.693.248,64              

MHML METAL HOSP MODERNO L APARECIDA HOSPITALAR 39                          416.774,22                     1.542.451,29                

MIDDLE WEST COM. EXTERIOR LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 30                          81.776,00                       -                                

MIDIZ I C FRALDAS LTDA. APARECIDA FRALDAS 97                          16.873.649,21                82.982.960,03              

MIDWAY INTERNATIONAL LABS L ANÁPOLIS LATICÍNIOS 100                        15.184.050,51                47.048.658,62              

MILENA IND COM CALÇADOS LTDA. LUZIÂNIA CALÇADOS 30                          205.330,86                     795.168,56                   

MILENIUM IND ALIMENTÍCIA LTDA ITUMBIARA ALIMENTÍCIO 204                        4.632.052,04                  31.155.858,78              

MILHOMIX I. C. CEREAIS LTDA. GOIÂNIA CEREALISTA 20                          102.919,00                     8.823.952,93                

MILIAN IND FARMACÊUTICA LTDA ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 160                        6.826.945,80                  89.873.302,68              

MINERAÇÃO CALCÁRIO MONTIVIDIU H HIDROLÂNDIA CAPACETES 87                          5.023.004,24                  12.270.216,90              

MINERAÇÃO CALCÁRIO MONTIVIDIU I INDIARA CALCÁRIO 5                            4.614.558,12                  16.035.793,94              

MINERAÇÃO CALCÁRIO MONTIVIDIU P PIRANHAS CALCÁRIO 16                          2.434.825,08                  4.971.427,45                

MINERAÇÃO CURIMBABA LTDA. BARRO ALTO MINERIO 50                          15.386.463,05                45.723.676,43              

MINERAÇÃO RIO CAPIVARI LTDA. ANÁPOLIS MINÉRIO 63                          5.356.193,57                  79.366.249,50              

MINERAÇÃO RIO DO SAL LTDA. PADRE BERNARDO BRITAS 51                          1.646.635,50                  20.497.944,54              

MINERADORA AMERICAL LTDA. POSSE MINERIO 43                          1.223.330,52                  6.065.326,96                

MITCHELO IND COM REPR. LTDA FORMOSA ALIMENTÍCIO 30                          625.962,40                     522.240,43                   

MITTEL - KLASSE FARMACÊUTICA L SENADOR CANEDO FARMACÊUTICO 206                        14.294.088,44                115.157.203,53            

MIX IND COM DE CEREAIS LTDA. INHUMAS ALIMENTÍCIO 47                          264.132,68                     24.349.958,51              

ML ANDRADE COM IMP EXP LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 5                            57.213,00                       -                                

MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. FILIAL CATALÃO AUTOMOTIVOS 656                        254.313.000,00              5.337.395.809,86         

MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S/A EXP. CATALÃO AUTOMOTIVOS 152                        34.558.044,12                1.477.770.407,89         

MODAZA BIOTECNOLOGIA LTDA. TRINDADE INSUMOS AGROPEC 44                          781.488,08                     29.134.002,04              

MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S/A GOIÂNIA MOAGEIRO 58                          -                                  80.596.859,26              

MOINHO TRIGO C-OESTE L. RIO VERDE MOAGEIRO 105                        12.984.589,32                43.276.273,88              

MOINHO VITÓRIA LTDA. GOIÂNIA MOAGEIRO 30                          662.271,48                     5.337.203,18                

MOLDAR ENGENHARIA LTDA ANÁPOLIS CIMENTO 75                        225.000,00                  7.994.654,16             

MOLINARI ECOPET LTDA GOIÂNIA RECICLAGEM 12                          200.307.968,00              688.561,72                   

MONIER TÉGULA SOL. P/ TELHADOS LTDA. ANÁPOLIS TELHAS 47                          2.790.200,56                  8.911.403,62                

MONTCAR - MONT C PÇ.SAIDECAR L GOIÂNIA CARROCERIAS 10                          94.440,83                       294.247,45                   

MONTE VERDE IND. COM. LTDA. CATALÃO BEBIDAS 21                          194.029,81                     14.680.040,49              

MONTE VERDE IND.E COMÉRCIO LTDA CATALÃO REFRIGERANTES 25 80.000,00                       11.761.271,75              

MONTES AGRÍCOLA LTDA. SÃO MIGUEL ARAGUAIA ÓLEOS VEGETAIS 112                        39.122.650,00                263.019.933,97            

MONTREAL MONT MÓVEIS ELETR L APARECIDA ELETRODOMÉSTICOS 270                        34.814.202,14                376.835.140,33            

MOR COML. IMP EXPORTADORA LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 18                          -                                  -                                



MOVAP IND COM MÓVEIS LTDA. APARECIDA MOVELEIRO 105                        2.785.818,60                  8.409.813,01                

MPL IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. APARECIDA CONFECÇÕES 117                        409.938,11                     17.758.860,19              

MRG I C COMP. ELETROELETRÔNICOS L RIO VERDE ELETRÔNICO 30                          901.144,67                     555.778,63                   

MULTI MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ANICUNS MINERAIS 73                           1.000.000,00                   18.135.218,30               

MULTI RECICLE C I MAT RECICLÁVEIS L. ANÁPOLIS RECICLAGEM 84                          687.730,46                     34.156.642,17              

MUSA IND COM ALIMENTOS LTDA GOIÂNIA ALIMENTÍCIO 14                          281.683,08                     912.029,92                   

MWM MICRO CERVEJARIA LTDA. APARECIDA BEBIDAS 26                          853.311,33                     2.711.504,68                

NACAR COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA ANÁPOLIS PNEUMÁTICOS 8                -                  -

NAHTA AGROINDUSTRIAL LTDA. ITAUÇU LATICÍNIOS 28                          12.697.511,35                55.735.081,89              

NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA. APORÉ DESTILARIA 640                        132.898.628,96              405.070.469,01            

NATAN IND.ECOM.DE MÓVEIS E MONTAGENS LTDA CATALÃO MÓVEIS E COLCHÕES 55                        2.925.600,00               60.888.291,20           

NATU CHARM I C COSMÉTICOS LTDA APARECIDA COSMÉTICOS 21                          197.342,81                     1.531.374,63                

NATU LIFE I C COSMÉTICO MANIPULAÇÃO L APARECIDA COSMÉTICOS 24                          836.998,63                     2.750.738,21                

NATURALACT LATICÍNIOS LTDA. GOIÂNIA LATICÍNIOS 38                          921.092,59                     4.950.612,18                

NAVIMIX DE GO. SUPL MINER E RAÇÕES L ANÁPOLIS INSUMOS AGROPEC 112                        3.509.617,82                  12.847.912,44              

NEO MARCAS I. FARM. ALIMENT. C. PAR.L. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 86                          5.532.539,10                  80.682.268,85              

NEROSUL PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. NERÓPOLIS ALIMENTÍCIO 70                          1.046.692,04                  9.923.100,55                

NESTLÉ BRASIL LTDA. J JATAÍ LATICÍNIOS -                         194.609,43                     195.945.617,92            

NESTLÉ BRASIL LTDA. R RIALMA LATICÍNIOS -                         201.320,10                     127.999.681,60            

NETTO IND ALIMENTOS LTDA GOIATUBA ALIMENTÍCIO 181                        19.926.847,25                56.047.882,07              

NIKON IND. DE TINTAS LTDA. APARECIDA TINTAS 28                          4.337.892,06                  20.662.776,78              

NIPOBRAS IND. PLÁSTICA LTDA. ANÁPOLIS EMBALAGENS 28                          1.954.189,27                  16.057.069,91              

NIPPON-TEX I C MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. APARECIDA LIMPEZA 50                          352.762,73                     2.696.210,00                

NOBRE ALIMENTOS LTDA. FORMOSA CEREALISTA 56                          2.946.733,37                  22.751.753,68              

NONNA PASQUA ALIMENTOS LTDA. GOIÂNIA BEBIDAS 6                            190.257,06                     644.515,88                   

NORTENE CENTRO OESTE LTDA. ANÁPOLIS LONAS PLÁSTICAS 103                        25.674.735,00                219.993.919,77            

NOSSO LAR COM MÓVEIS L INHUMAS DISTRIBUIDORA 121                        3.863.146,58                  7.475.800,21                

NOTÁVEL IND.COM.DE PAPEL LTDA POSSE RECICLAGEM 42 526.000,00                      7.639.518,58                 

NOVA GERAÇÃO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA INDIARA DESTILARIA 250                        116.443.381,80              334.587.800,34            

NOVA GERAÇÃO COM. SERVIÇOS LTDA. JANDÁIA ENERGIA ELÉTRICA 17                          20.239.290,00                50.254.601,59              

NOVA ROCHA IND. DE TINTAS LTDA APARECIDA TINTAS 139                        8.708.983,08                  74.771.586,92              

NOVA ROCHA IND.DE TINTAS LTDA APARECIDA TINTAS 158                      1.040.607,77               95.621.486,04           

NOVAFARMA I FARMACÊUTICA L ANÁPOLIS CANCELADA 442                        54.568.261,19                867.425.436,55            

NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 7                            -                                  -                                

NOVENERGIAS DO BRASIL LTDA. SENADOR CANEDO BIODIESEL 20                          6.006.300,00                  51.926.674,43              

NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES L. GOIÂNIA DISTRIBUIDORA 3.534                     65.649.711,61                632.258.188,64            

NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES L. M GOIÂNIA MOVELEIRO 90                          469.471,80                     152.802.648,63            

NP INDÚSTRIA COSMECÊUTICA LTDA. GOIÂNIA FARMACÊUTICO 9                            1.509.061,18                  6.264.768,87                

NUTRIALIMENTAR LTDA ANÁPOLIS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 54                        352.000,00                  10.529.544,76           



NUTRI-AP NUTRIÇÃO IND. APARECIDA L. APARECIDA REFEIÇÕES 42                          1.018.000,65                  7.588.227,77                

NUTRIEX IMP EXP PROD NUTRICIONAIS FARMQ L GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 10                          -                                  -                                

NUTRIFARMA I PR. NUTRIC. FARMACÊUTICOS L. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 45                          18.072.827,44                1.985.894.191,65         

NUTRIGLOBAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. ITUMBIARA INSUMOS AGROPEC 15                          552.350,50                     3.404.421,71                

NUTRILAB I C PROD NUTRI FARMOQUÍMICOS L GOIÂNIA FARMACÊUTICO 77                          2.127.706,03                  160.121.830,56            

NUTRI-LEITE I C LATICÍNIOS LTDA. IPORÁ LATICÍNIOS 3                            159.477,24                     564.021,03                   

NUTRI-SAFL CO NUTRIÇÃO ANIMAL L PIRES DO RIO INSUMOS AGROPEC 25                          1.805.660,34                  7.782.121,68                

NUTRIZA AGROIND DE ALIM S/A PIRES DO RIO FRIGORÍFICO 307                        3.469.707,13                  225.144.844,98            

O D CONFECÇÕES IND COM LTDA GOIÂNIA CONFECÇÕES 55                          261.402,54                     1.266.234,05                

O FIXO COND. IND. TECNOLÓGICA COM L. APARECIDA COLETES 54                          493.085,68                     2.546.950,62                

O LIMP IND.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA APARECIDA PRODUTOS LIMPEZA 30                        976.500,00                  13.202.311,42           

ODERICH ORIZONA ALIMENTOS LTDA. ORIZONA ALIMENTÍCIO 338                        8.957.142,90                  372.927.792,27            

ODORATA INDUSTRIAL DE COSMÉTICOS LTDA APARECIDA EMBALAGENS 120                      1.800.000,00               61.698.593,27           

OLEANA ÓLEOS VEGETAIS LTDA. FORMOSA ÓLEOS VEGETAIS 74                          26.223.439,57                225.998.407,01            

OLICEN DO BRASIL I C ALIMENTOS L ANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 60                          24.530.541,19                82.181.344,51              

OLVEGO ÓLEOS  VEGETAIS GO L. PIRES DO RIO ÓLEOS VEGETAIS 350                        -                                  121.848.962,97            

OMEGA PRINT I. GRÁFICA LTDA. ANÁPOLIS GRÁFICA 26                          620.337,60                     571.968,88                   

ONASA ÓLEOS NATURAIS LTDA. PORANGATU ÓLEOS VEGETAIS 53                          250.058.637,23              1.023.661.101,25         

OPÇÃO FÊNIX DISTRIB. INSUMOS L ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 14                          994.812,24                     7.566.145,92                

OPEN PRINT I C IMP EXP ETIQUETAS L ANÁPOLIS GRÁFICA 23                          3.135.740,66                  6.873.110,14                

ORION S/A ITUMBIARA METALÚRGICO 436                        17.286.551,28                79.487.489,39              

ORLA VISÃO OPTICAS LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 43 120.000,00                      3.258.346,69                 

ORSA CELULOSE, PAPEL E EMB S/A RIO VERDE EMBALAGENS 43                          12.999.674,14                40.188.791,57              

OURO VERDE II S/A LEOPOLDO DE BULHÕES DESTILARIA 654                        310.824.466,21              1.262.926.915,61         

OURO VERDE S/A SILVÂNIA DESTILARIA 654                        324.480.243,78              993.932.249,36            

OUROLAC PROD LÁCTEOS LTDA. RIO VERDE LATICÍNIOS 220                        14.453.342,14                402.061.741,27            

OXXISUL - IND. COM. EQUIP. PARA GASES L. ANÁPOLIS GASES 82                          726.169,25                     58.083.101,05              

P A  INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. GOIÂNIA METALÚRGICO 20                          427.316,05                     931.934,09                   

P A TRICOT IND E COM LTDA. ANÁPOLIS TÊXTIL 11                          1.706.374,01                  11.701.552,55              

PACAEMBU ALIMENTOS LTDA. PALMEIRAS CEREALISTA 18                          1.920.373,14                  7.476.681,04                

PACKING GLASS IND COM LTDA. ABADIÂNIA GARRAFAS 145                        90.764.548,00                208.696.833,46            

PALOMA EXPORTS IMPORT. E EXP. LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 20                          95.173,00                       -                                

PANTANAL EQIPAMENTOS E MÁQUINAS L. SENADOR CANEDO LIOFILIZADORES 34                          1.764.471,15                  12.313.616,26              

PAOLETTI ALIMENTOS L APARECIDA ALIMENTÍCIO -                         -                                  -                                

PAPADELLI I C DE ALIMENTOS LTDA. APARECIDA ALIMENTÍCIO 20                          79.000,00                       1.294.974,62                

PARANAFERROS PR FERRO E AÇO L. GOIÂNIA ESTRUTURA METÁLICAS 40                          1.686.298,11                  54.197.863,52              

PARAÚNA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. PARAÚNA DESTILARIA 450                        123.594.861,00              234.883.180,54            

PARAÚNA ENERGIA LTDA. PARAÚNA ENERGIA ELÉTRICA 11                          81.937.029,06                330.215.900,49            

PAREX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSAS LTDAGOIÂNIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 14                           1.839.000,00                   21.016.736,62               



PASSIONE IND.E COM.DE CALÇADOS LTDA GOIANIRA CALÇADOS 103 2.590.000,00               10.782.065,79           

PASTIFÍCIO ARAGUAIA LTDA. GOIÂNIA PASTIFÍCIO 243                        -                                  227.384.451,07            

PASTIFÍCIO SANTA CLARA L APARECIDA ALIMENTÍCIO 75                          1.254.590,45                  3.985.009,29                

PATER TRADING COM IMP EXP LTDA. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 4                            9.154,00                         -                                

PAULA MELLO I GÔNDOLAS E REFRIG. L. ABADIA DE GOIÁS MOVELEIRO 58                          2.740.246,00                  8.501.820,56                

PAULOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA ANÁPOLIS FABRICAÇÃO DE PAPEIS 41                           475.000,00                      19.615.775,12               

PAUSEIRO COML. I EX. EQ. ELETRÔNICOS L GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 4                            11.443,00                       -                                

PCA PROCESS. CANA  PIRACANJUBA S/A PIRACANJUBA DESTILARIA 582                        123.387.099,00              513.867.305,84            

PCA PROCESS. CANA CABECEIRAS S/A CABECEIRAS DESTILARIA 582                        127.367.328,00              534.319.447,20            

PEDRA BRITADA I C REPRESENTAÇÕES L GOIANÁPOLIS BRITAS 51                          2.976.908,48                  9.434.693,45                

PEDRAS URTIGÃO LTDA. MINEIROS BRITAS 9                            2.577.547,02                  5.564.510,80                

PEDREIRA ANÁPOLIS LTDA. ANÁPOLIS BRITAS 37                          3.310.455,13                  3.671.829,79                

PEDREIRA IZAÍRA IND COM LTDA. APARECIDA BRITAS 34                          1.852.144,92                  16.613.820,23              

PEIXE BRASIL IND.COM.EXPORT.DE PESCADOS LTDA ALEXÂNIA ALIMENTÍCIO 60                           1.500.000,00                   21.664.723,18               

PEIXEBOM IND. COM PESCADOS LTDA. VIANÓPOLIS FRIGORÍFICO 15                          625.962,40                     1.952.170,16                

PERFIL IND COM MÓVEIS LTDA RIO VERDE MOVELEIRO 28                          1.033.853,13                  9.093.708,55                

PERFILAÇO IND.E.COM.DE FERRO E AÇO LTDA ANÁPOLIS METALÚRGICO 25                        905.000,00                  5.184.520,01             

PERFINASA P FERRO N S APARECIDA L SENADOR CANEDO ESQUADRIAS 52                          1.202.208,70                  70.766.350,36              

PÉROLA DO LEITE I C LATICÍNIOS L I PALMEIRAS LATICÍNIOS 17                          1.715.833,36                  5.372.484,86                

PÉROLA DO LEITE I C LATICÍNIOS L P PALMEIRAS LATICÍNIOS 27                          4.675.665,52                  17.161.717,63              

PETRÓPOLIS I PROD DE LIMPEZA L. BRAZABRANTES LIMPEZA 99                          13.388.428,91                31.439.776,04              

PETROQUÍMICA MONTE CABRAL LTDA. SENADOR CANEDO PETRÓLEO 50                          5.754.473,10                  16.618.690,62              

PGS IND. COM. PETISCOS LTDA. APARECIDA ALIMENTÍCIO 97                          1.486.925,74                  4.722.875,87                

PHARMA EXPRESS OP. LOGÍSTICA L ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 14                          600.000,00                     -                                

PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 142                        2.819.585,53                  182.632.918,30            

PIERRE MARTINET DO BRASIL ANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 57                          7.145.986,76                  32.988.507,72              

PIONEER SEMENTES LTDA. FOR FORMOSA SEMENTES 277                        53.989.257,00                295.035.768,41            

PIONEER SEMENTES LTDA. ITU ITUMBIARA SEMENTES 292                        34.584.532,46                111.798.499,07            

PIPOLINO IND. E COM. LTDA. ITUMBIARA ALIMENTÍCIO 34                          2.924.942,37                  11.247.251,34              

PIRACON IND. CONFECÇÕES LTDA. G GOIÂNIA CONFECÇÕES 24                          339.417,72                     894.882,86                   

PIRACON IND. CONFECÇÕES LTDA. P PIRACANJUBA CONFECÇÕES 209                        358.859,24                     1.235.732,64                

PITE S/A - (VALE  VERDE) ITAPURANGA DESTILARIA -                         -                                  -                                

PLANALTO BIODIESEL LTDA PADRE BERNARDO BIODIESEL 720                        50.214.574,40                245.660.220,32            

PLASSINI IND COM PLÁSTICOS LTDA. ANÁPOLIS EMBALAGENS 167                        4.751.092,78                  44.256.918,26              

PLASTIBRAX I C IMP EXP  PLÁSTICOS L PIRACANJUBA FORROS PVC 56                          7.926.238,66                  18.614.956,08              

PLASTIMAX I C EMBALAGENS PL L APARECIDA EMBALAGENS 167                        7.767.808,75                  29.816.097,61              

PLASTIX IND COM DISTRIB PLÁSTICOS L. ANÁPOLIS RECICLAGEM 26                          739.721,56                     6.136.992,87                

PLASTLINE IND COM PLÁSTICOS LTDA. ÁGUAS LINDAS PLÁSTICOS 34                          2.483.220,15                  7.835.517,88                

PLATÃO METALÚRGICA E FERRAGISTA L APARECIDA RECICLAGEM 7                            15.728,28                       2.031.588,44                



PLENA ALIMENTOS LTDA PORANGATU FRIGORÍFICO 111                         223.476,00                      38.780.279,40               

PLIMINAS I EMB. FRASCOS PLÁSTICOS L. APARECIDA EMBALAGENS 27                          3.663.781,79                  8.527.733,32                

PLUMBUM DO BRASIL IND. E COM. LTDA. GOIÂNIA METALÚRGICO 7                            379.754,04                     859.233,01                   

PLURI ENG. AGRÍCOLA LTDA. IPORÁ ÓLEOS VEGETAIS 78                          39.122.650,00                263.019.933,97            

POINT DO BRASIL LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 55                          1.530.042,01                  109.978.241,39            

POLENGHI IND. ALIMENTÍCIAS LTDA.L GOIATUBA LATICÍNIOS 141                        5.656.659,22                  20.116.608,58              

POLIPACK EMBALAGENS LTDA APARECIDA EMBALAGENS 31                          2.650.718,87                  6.154.140,61                

POLO INJETADOS TERMOPLÁSTICOS L GOIANIRA SOLADOS 51                          1.402.434,33                  4.444.996,77                

POLYNER IND.TERMOPLÁSTICA LTDA ANÁPOLIS ARTEF.TECIDOS E COUROS 39                           2.295.000,00                   13.482.544,65               

PONTES INDÚSTRIA METALÚRGICA L ANÁPOLIS METALÚRGICO 23                          1.519.674,17                  79.674.588,20              

PORTAL DO AÇO LTDA. ABADIÂNIA METALÚRGICO 36                          2.414.095,98                  5.515.523,92                

PORTELAT IND. COM. LATICÍNIOS LTDA. PORTELÂNDIA LATICÍNIOS 4                            820.639,50                     10.209.579,95              

PORTINARI I C EMBALAGENS LTDA. GOIÂNIA EMBALAGENS 10                          323.349,03                     871.150,84                   

PORTO BRASIL IN.COM.IMP.E EXP.ALIMENTOS LTDA APARECIDA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 22                        4.310.000,00               9.894.501,76             

PORTUGAL CARNES IMP EXP LTDA SÃO LUIZ NORTE FRIGORÍFICO 50                          335.010,20                     1.346.129,14                

POWER BLOCKS IND.COM.DE PREMOLD.DE CONCRETOS LUZIÂNIA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO 97                        18.152.782,70             58.198.312,70           

PP IND COM ALIMENTOS LTDA. APARECIDA ALIMENTÍCIO 60                          762.956,06                     8.135.181,28                

PPALBER ELET EQUIP PARA ÁGUA L ITUMBIARA ELETROMETALÚRGICO 51                          1.610.888,54                  21.525.748,91              

PRAIAMAR IND. COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA. PALMEIRAS BEBIDAS 125                        14.562.825,76                46.299.487,77              

PRATTICA LOGÍSTICA COMERCIAL LTDA ALEXÂNIA TRANSPORTES 19                           1.495.000,00                                   -

PRECON INDUSTRIAL S/A. FORMOSA MAT. COSTRUÇÃO 84                          9.460.496,21                  34.878.442,95              

PREMIER COM. IMPORT.  E EXPORTAÇÃO L. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 4                            -                                  -                                

PREMIER SORVETES LTDA. APARECIDA SORVETES 20                          415.867,29                     1.415.469,12                

PREMOLDAÇO IND. PRÉMOLDADOS LTDA. ANÁPOLIS ARTEF CIMENTO 38                          1.760.000,00                  21.249.809,08              

PRICORP PARTICIPAÇÕES LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 6                            -                                  -                                

PRIME TEX COM. EXT. BRASIL LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 22                          46.114,00                       -                                

PRIMO SCHINCARIOL I CERVEJAS E REFR. S/A ALEXÂNIA BEBIDAS 497                        246.695.280,70              1.548.791.995,77         

PROBAG EMBAL ESPECIAIS LTDA APARECIDA EMBALAGENS 50                          3.417.544,38                  14.213.500,75              

PROBAG EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA. GOIÂNIA EMBALAGENS 50                          288.794,50                     52.243.737,41              

PROCECO IND COM IMP EXP LTDA ANÁPOLIS COSMÉTICOS 28                          3.752.503,75                  7.480.764,50                

PROD ROCHE QUÍMICOS E FARM L ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 50                          13.103.819,00                -                                

PROD. ALIM. ORLÂNDIA S/A COM. IND. A ANÁPOLIS ÓLEOS VEGETAIS 150                        41.578.358,09                632.462.009,38            

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS TAPIOCA L RIO VERDE ALIMENTÍCIO 12                          -                                  1.097.467,69                

PROMETÁLICA MINERAÇÃO C OESTE L AMERICANO DO BRASIL MINÉRIO 121                        64.918.396,96                212.080.975,85            

PROTEGE I C EQ. SEGURANÇA LTDA. GOIANIRA SEGURANÇA 35                          552.664,71                     38.755.410,63              

PROX TELECON LTDA ANÁPOLIS ELETRÔNICO 30                           1.693.500,00                   16.997.303,80               

PRX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 9                -                  - 

PSH PRODUTOS SERV HOSPITALARES LTDA. GOIÂNIA ALIMENTÍCIO 8                            124.421,04                     436.427,25                   

QUALITEX I TINTAS ARGAMASSAS L. APARECIDA TINTAS 55                          5.335.253,31                  20.134.398,55              



QUALYQUÍMICA I C PR. QUÍMICOS LTDA. CIDADE OCIDENTAL FERTILIZANTES 84                          885.950,20                     41.486.130,11              

QUATRO K TÊXTIL LTDA ITAUÇU TÊXTIL 85                          3.646.230,98                  73.389.224,46              

QUICK OPERADORA LOGÍSTICA LTDA. GOIÂNIA TRANSPORTES 223                        -                                  41.480.803,72              

QUÍMICA AMPARO LTDA GOIÂNIA LIMPEZA 201                        98.823.037,62                281.815.991,26            

QUIMPHARMA I QUIM E FARMACÊUTICA L ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 19                          568.008,05                     156.356.163,98            

QVIDA INDUSTRIAL LTDA. SENADOR CANEDO LIMPEZA 98                          5.747.876,58                  11.943.059,08              

R & P IND COM COUROS IMP. EXP. LTDA. GOIANIRA CALÇADOS 30                          657.260,52                     2.087.130,78                

R G METALÚRGICA LTDA. ANÁPOLIS FERRAGISTA 56                          166.924,35                     3.615.520,60                

R R IND METALÚRGICA LTDA GOIÂNIA METALÚRGICO 16                          917.605,17                     1.983.351,12                

RACIONAL TRANSPORTE E LOGÍSTICA L. GOIÂNIA TRANSPORTES 30                          1.136.353,95                  45.145.623,20              

RADIAL I PEÇAS AUTOMOTIVAS L GOIANIRA AUTOMOTIVOS 60                          1.670.766,79                  5.131.610,23                

RADIAL I PEÇAS AUTOMOTIVAS L M GOIANIRA AUTOMOTIVOS 55                          1.165.407,42                  3.566.950,84                

RAI INGREDIENTES INDL. LTDA ITUMBIARA FARMACÊUTICO 51                          5.871.953,11                  132.799.507,95            

RAIO DO SOL MINERAÇÃO L BELA VISTA ÁGUA MINERAL 15                          1.052.237,62                  2.771.350,25                

RAJEUNIR I. C. COSMÉTICOS LTDA. HIDROLÂNDIA COSMÉTICOS 20                          420.214,56                     7.882.085,65                

RAPIDÃO COMETA LOG. E TRANSP.S/A APARECIDA TRANSPORTE 47                          -                                  -                                

RÁPIDO TRANSPAULO LTDA GOIÂNIA LOGISTICA 30                 -                -

RAUL JOSÉ CHAVES DA SILVEIRA GOIANIRA LATICÍNIOS 16                          86.184,24                       248.788,94                   

RAVENA MÓVEIS LTDA S ANTÔNIO DESCOBERTO MOVELEIRO 82                          15.932.114,17                48.459.363,72              

RAVISA DO BRASIL I. C. TINTAS LTDA. BONFINÓPOLIS TINTAS 11                          95.355,31                       985.707,20                   

REBELA COML IMPORTADORA LTDA. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 25                          -                                  -                                

RECAP AGRÍCOLA LTDA. ITUMBIARA PNEUS 29                          2.226.114,30                  5.007.218,85                

RECICLAR RECICLAGEM  MATERIAIS L APARECIDA RECICLAGEM 41                          689.006,64                     41.228.729,63              

RECIPACK EMB PLÁSTICAS I C L GOIÂNIA EMBALAGENS 171                        2.356.010,24                  193.106.122,32            

RECIPACK EMBAL. PLÁSTICAS IND COM LTDA ABADIÂNIA EMBALAGENS 35                          2.035.211,20                  195.594.820,16            

RECPLAST RECICLADOS LTDA. GOIÂNIA RECICLAGEM 102                        2.623.062,88                  12.445.426,91              

RECPLAST RECUPERADOS LTDA APARECIDA EMBALAGENS 20                          4.984.222,50                  16.686.533,13              

REDE ELETROSON LTDA CATALÃO DISTRIBUIDORA 74                          15.592.615,60                78.697.107,95              

REDEMIL IMPLEM. RODOVIÁRIOS LTDA. GOIÂNIA CARROCERIAS 12                          626.205,26                     3.651.056,82                

REI DO MILHO ALIMENTOS LTDA. INHUMAS MOAGEIRO 20                          1.040.530,38                  15.135.564,24              

REICOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. GOIÂNIA ARTEF. BORRACHA 18                          1.439.483,05                  63.619.177,55              

REIFASA COMERCIAL LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 5                            -                                  -                                

REKKOF INDL. DO BRASIL LTDA. ANÁPOLIS AERONÁUTICA 1.802                     814.395.773,00              3.257.583.092,00         

REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 14                          -                                  -                                

REMED PHARMA LTDA APARECIDA IMPORTAÇÃO 28                 -                -

REMMACK FILMS IND.E COM.LTDA-ME GOIÂNIA EMBALAGENS 20                        434.200,00                  5.430.451,18             

RENIKO'S IND COM PROD. ALIMENTÍCIOS L VALPARAISO PIPOCA 30                          255.063,13                     503.611,27                   

RENOVAR RECICLAGEM DE METAIS L. ANÁPOLIS RECICLAGEM -                         1.363.960,42                  16.221.649,03              

REPLAGO RECICLAGEM PLÁSTICO GO ALEXÂNIA RECICLAGEM 53                          2.245.905,33                  7.243.693,91                



RESICOLOR IND PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. PALMEIRAS TINTAS 57                          5.070.829,81                  33.857.087,14              

RESICRYL I PRODUTOS QUÍMICOS L. GOIÂNIA TINTAS 54                          3.350.798,59                  8.961.217,43                

RESIPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CATALÃO MAT.PLASTICOS  24                        2.596.252,00               9.680.624,43             

RG LOG ROSSETTI & GABARDO L. TR. L. ANÁPOLIS TRANSPORTES 17                          10.125.000,00                -                                

RHEDE TRANFORM. EQUIPAM. L APARECIDA TRANSFORMADORES 128                        4.173.074,34                  45.257.648,70              

RHOYTER IND FARMACÊUTICA L ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 83                          7.669.956,30                  49.006.074,15              

RIO BRANCO ALIMENTOS S/A   P PALMEIRAS FRIGORÍFICO 804                        155.200.501,89              472.973.462,09            

RIO BRANCO ALIMENTOS S/A A ANÁPOLIS FRIGORÍFICO 804                        112.863.083,27              87.885.321,99              

RIO CLARO AGROINDUSTRIAL LTDA CAÇU DESTILARIA 952                        193.558.572,06              597.599.953,84            

RIO CLARO AGROINDUSTRIAL LTDA F1 ITARUMÃ DESTILARIA 946                        194.678.984,50              796.093.647,73            

RIO CLARO AGROINDUSTRIAL LTDA F2 CAÇU DESTILARIA 946                        194.678.984,50              796.093.647,73            

RIO GRANITO LTDA APARECIDA GRANITOS E MÁRMORES 25                          4.674.229,00                  7.878.395,94                

RIO NEGRO  S/A INHUMAS DESTILARIA 600                        34.461.124,04                1.069.238.471,30         

RIO VERDE I  ÁLCOOL E AÇÚCAR L. RIO VERDE DESTILARIA 391                        378.672.057,00              1.527.878.549,18         

RIO VERMELHO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA MATRINCHÃ DESTILARIA 198                        288.511.718,50              1.175.293.777,96         

RM IND COM CONFECÇÕES L JATAÍ CONFECÇÕES 296                        1.816.089,34                  7.429.040,03                

RM IND COM IMP EXPORT LTDA OUVIDOR COSMÉTICOS 84                          11.726.683,02                40.677.363,82              

ROAN IND DE ALIMENTOS LTDA. ANÁPOLIS CEREALISTA 75                          4.327.272,00                  30.263.828,45              

ROAN IND DE ALIMENTOS LTDA. OV ANÁPOLIS ÓLEOS VEGETAIS 90                          11.592.354,18                126.175.307,90            

ROBERIZZA I C IMP EXPORT LTDA APARECIDA CALÇADOS 40                          3.899.646,93                  30.499.446,49              

ROCHAS EMPR. IMOBILIÁRIOS LTDA. BELA VISTA ÁGUA MINERAL 8                            448.632,55                     539.978,23                   

ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 10                          171.642,00                     -                                

RODOPA EXP. ALIMENTOS E LOGÍSTICA L. GOIÁS FRIGORÍFICO 311                        11.624.679,50                42.767.315,79              

RODRIGUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA. GOIÂNIA MOVELEIRO 20                          819.697,76                     1.998.432,74                

ROLL PLAST EMBALAGENS LTDA APARECIDA EMBALAGENS 47                          829.282,49                     3.773.153,26                

ROMP LTDA. GOIÂNIA CONFECÇÕES 109                        536.377,28                     4.472.193,61                

ROOTS IND.COM.DE GÊNER.ALIM.ARMAZ.LOGISTICA ANÁPOLIS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 27                        727.510,00                  10.723.426,97           

ROSATEX PROD SANEANTES LTDA. ALEXÂNIA LIMPEZA 565                        68.940.381,90                328.413.547,21            

ROTAL HOSPITALAR LTDA APARECIDA MOVELEIRO 68                          2.034.474,12                  7.251.309,10                

RR IND E COM CAPAS LTDA. APARECIDA CAPAS 60                          534.197,60                     1.865.097,50                

RRAR COMÉRCIO EXTERIOR LTDA ANÁPOLIS ELETRODOMÉSTICOS 125                                     -                  -

RURAL SHOPPING LTDA GOIÂNIA INSUMOS AGROPEC 50                          1.671.285,62                  4.629.747,83                

RV ENERGIA LTDA RIO VERDE ENERGIA ELÉTRICA 11                          80.832.728,79                326.889.065,69            

S M PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. SILVÂNIA ALIMENTÍCIO 30                          403.330,68                     1.314.579,68                

S. A. DE SOUSA INDÚSTRIA APARECIDA ESQUADRIAS 40                          2.178.250,77                  10.321.869,23              

S. J. M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. NERÓPOLIS METALÚRGICO 30                          945.142,72                     78.301.634,39              

SABORELLA I C PROD ALIMENTÍIOS LTDA. GOIÂNIA ALIMENTÍCIO 13                          471.855,14                     1.223.279,00                

SACARIA GLOBO LTDA. ANÁPOLIS TÊXTIL 50                          5.330.306,94                  262.799.795,70            

SADA LOGÍSTICA ARMAZÉNS G. L GOIÂNIA TRANSPORTES 34                          3.030.244,80                  87.814.871,75              



SADA TRANSPORTE CENTRO OESTE L GOIÂNIA TRANSPORTES 75                          4.683.105,60                  180.643.543,84            

SADIA S/A BURITI ALEGRE FRIGORÍFICO 522                        7.275.520,31                  4.961.916,85                

SÁFIA IND. COM. TRANSPORTADORA L. GOIANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 77                          115.486,41                     22.595.740,04              

SAINT-GOBAIN BR QUART PR CTR. L. APARECIDA ARTEF CIMENTO 9                            4.007.932,39                  19.385.455,73              

SAINT-GOBAIN QUARTZOLIT LTDA APARECIDA ARTEF CIMENTO 9                            -                                  -                                

SALLO CONFECÇÕES E C. ROUPAS LTDA. GOIÂNIA CONFECÇÕES 100                        6.165.439,28                  13.719.186,42              

SAN LORENZO AGROINDUSTRIAL L TRINDADE ÓLEOS VEGETAIS 96                          -                                  72.526.816,45              

SANFISH IND COM PESCADOS LTDA. ALEXÂNIA PESCADO 156                        1.070.145,69                  108.835.016,45            

SAN'JULLY IND COM COSMÉTICOS LTDA. ANÁPOLIS COSMÉTICOS 49                          595.092,42                     2.712.141,69                

SANTA CHIARA ALIMENTOS LTDA. LUZIÂNIA ALIMENTÍCIO 142                        5.540.363,74                  17.169.867,30              

SANTA ELVIRA IND. E COM LTDA. S JOÃO D'ALIANÇA CURTUME 12                          422.692,70                     43.343.590,81              

SANTA HELENA ENERGIA LTDA SANTA HELENA ENERGIA ELÉTRICA 11                          126.900.146,96              511.964.154,13            

SANTA MARIA ALIMENTOS LTDA. APARECIDA ALIMENTÍCIO 30                          1.866.315,60                  6.712.028,50                

SANTA MARTA DISTRIB DROGAS LTDA. APARECIDA FARMACÊUTICO 90                          23.333.112,00                91.761.472,33              

SÃO GUIDO IND COM BEBIDAS L SANTA HELENA VITIVINÍCOLA 101                        8.527.186,71                  230.691.914,69            

SARKIS MINERAÇÃO LTDA. PADRE BERNARDO MINERAIS 30                          13.944.030,39                45.065.412,30              

SAUAD INDÚSTRIA FARMACÊUTICA L. GOIÂNIA FARMACÊUTICO 81                          4.194.315,77                  29.110.539,45              

SC INDÚSTRIA DE  BOLSAS LTDA GOIANIRA CALÇADOS 206                        400.615,94                     1.308.859,21                

SCALABRINI & SCALABRINI LTDA. PORANGATU ESTRUTURA METÁLICA 19                          2.548.000,00                  7.629.741,24                

SCENIKA DIAGN. C. IMP. DIS M MÉDICOS L GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 13                          68.657,00                       -                                

SCENIKA DIAGNÓSTICOS LTDA ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 60                          714.165,60                     82.264.341,35              

SCHERING BRASIL QUIMICA FARM. L GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 10                          1.716.428,00                  -                                

SCI-TECH PROD MÉDICOS LTDA. APARECIDA HOSPITALAR 36                          9.899.875,46                  40.032.898,39              

SEA-AIR COM IMP. EXP. LTDA. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 30                          -                                  62.407.496,53              

SEBO HIDROLÂNDIA I C PR ANIMAIS LTDA. HIDROLÂNDIA SEBO BOVINO -                         -                                  -                                

SEKOYA-INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ANÁPOLIS INSUMOS FARMACÊUTICOS 31                        2.345.965,65               25.546.088.,84

SEMENTES  AGROCERES S/A SANTA HELENA SEMENTES 128                        45.361.255,66                142.108.274,56            

SERENA CIA. DE BIOENERGIA S/A SÃO DOMINGOS DESTILARIA 703                        422.704.914,46              1.744.455.275,29         

SERRARIA GRANITO BRASIL CENTRAL L GUAPÓ GRANITOS E MÁRMORES 13                          234.285,54                     4.114.020,45                

SHERING-PLOUGH IND. FARMACÊUTICA L. APARECIDA IMPORTAÇÃO 14                          -                                  -                                

SICMOL COML MAT CONSTRUÇÃO LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 10                          27.463,00                       -                                

SICMOL S/A APARECIDA MOVELEIRO 50                          4.140.256,81                  57.883.921,93              

SIDERÚRGICA GOIANA LTDA NOVA GLÓRIA SIDERÚRGICO 135                        199.871.100,00              2.768.907.306,59         

SIGMA COM. SERV. ELETROMECÂNICOS L. CEZARINA EQUIPAMENTOS 94                          4.854.537,30                  71.090.623,43              

SILVA E FIGUEIREDO I C ROUPAS LTDA. MORRINHOS CONFECÇÕES 5                            28.971,29                       771.129,01                   

SIMBAL GOIÁS IND.DE MOVÉIS E COLHÕES LTDA LUZIÂNIA COLCHÕES 18                        52.850,00                    10.992.394,83           

SIMON COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA. APARECIDA TINTAS 16                          687.760,88                     10.944.631,22              

SIMONINI GO. I C CONS. ALIMENTÍCIAS L MORRINHOS ALIMENTÍCIO 204                        21.453.318,95                64.758.781,09              

SINERGIKA IND. ALIMENTOS LTDA. APARECIDA ALIMENTÍCIO 13                          5.054.623,72                  11.031.526,95              



SINGLE COML IMP EXP LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 17                          -                                  -                                

SIRODEL MÓVEIS E CADEIRAS LTDA. SENADOR CANEDO MOVELEIRO 16                          456.421,60                     1.639.839,37                

SISTEMA INTEL AUTONOMIA PLUS L. APARECIDA ELETRÔNICO 22                          1.048.487,02                  6.070.677,25                

SKA METALÚRGICA LTDA. GOIÂNIA UTILIDADES 11                          337.000,00                     702.491,46                   

SKYBERCORP DO BRASIL LTDA ANÁPOLIS ELETRÔNICO 2.280                     55.554.163,00                1.085.927.633,92         

SKYMILHO I C DE ALIMENTOS LTDA. APARECIDA ALIMENTÍCIO 35                          753.971,97                     2.841.596,07                

SMA- FRIGORÍFICO IND.E COM.LTDA SÃO MIGUEL ARAGUAIA FRIGORÍFICO 9                          14.575.123,60             50.682.989,30           

SMBJ - AROINDUSTRIAL S/A BOM JESUS DESTILARIA 2.236                     629.190.120,00              2.546.844.473,11         

SOARES E ALA LTDA. GOIÂNIA ARTEF SEGURANÇA 17                          426.335,47                     1.446.640,59                

SOHP SUPLEMENTOS NUTR IMP EXP L GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 8                            -                                  -                                

SOL IND COM BEBIDAS LTDA. SENADOR CANEDO BEBIDAS 91                          3.451.703,07                  74.450.279,99              

SOLAVIP SOLADOS DE POLIURETANO LTDA. GOIANIRA CALÇADOS 90                          1.457.206,83                  4.620.471,02                

SOLIDEZ IND COM EXP CALÇADOS L GOIANIRA CALÇADOS 91                          349.899,43                     3.388.490,36                

SOLUTECH SOL. TEC. EQUIP. INDUSTRIAIS L GOIÂNIA METALÚRGICO 20                          826.430,40                     23.447.480,49              

SOPRAMAX IND.E COM.DE EMBALAGENSLTDA ANÁPOLIS EMBALAGENS 56                        250.000,00                  12.065.741,42           

SORVETERIA CREME MEL LTDA. GOIÂNIA SORVETES 314                        13.919.505,50                56.316.973,35              

SÓSOJA DO BRASIL L. CALDAS NOVAS ALIMENTÍCIO 67                          2.515.983,24                  73.786.864,60              

SOTOMATE I C EXPORT. LTDA ORIZONA ALIMENTÍCIO 534                        -                                  -                                

SOTOMATE IND. COM. EXPORT. LTDA. O ORIZONA ALIMENTÍCIO -                         17.204.911,46                61.066.702,27              

SOTRIGO S. TRITÍCOLA DE GO. L. ANÁPOLIS MOAGEIRO 91                          7.803.964,49                  25.553.096,37              

SOUZA & STRIEDER ALIMENTOS L LUZIÂNIA ALIMENTÍCIO 40                          1.840.000,00                  7.709.847,68                

SP COML. IMP. EXPORTADORA LTDA. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 16                          -                                  88.164.522,86              

SP FARMA LTDA. ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 65                          2.727.907,83                  39.248.804,85              

SPECIAL WALKBUS IMP. EXPORTAÇÃO L. ÁGUAS LINDAS CARROCERIAS 83                          6.181.668,22                  312.503.928,99            

SPIN TRADING LTDA. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 25                          -                                  -                                

SPS IMPOR. EXPOR DE MINÉRIOS LTDA. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 30                          -                                  78.761.191,13              

STANFORD IND FARMACÊUTICA L ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 82                          4.797.908,08                  48.433.631,73              

STARPRINGS DO BRASIL LTDA APARECIDA PEÇA AUTOMOBILIST. E MOVELEIRA 107                      4.645.082,42               10.386.156,56           

STAUDT & SEEL LTDA ORIZONA TRANSPORTE 23                          2.570.000,00                  -                                

STEFANI S/A I C ADUBOS E FERTILIZANTES SENADOR CANEDO FERTILIZANTES 71                          743.330,35                     3.796.395,45                

STEMAC S.A GRUPOS GERADORES LTDA ITUMBIARA MONTAGENS MOTORES 785 73.800.000,00             371.782.327,57         

STILREVEST IND COM LTDA. CATALÃO METALÚRGICO 64                          1.205.887,32                  73.575.517,96              

STRAPACK EMBALAGENS LTDA. ANÁPOLIS EMBALAGENS 55                          11.830.679,04                52.795.404,79              

STRUZA I C PR. AGROPECUÁRIOS L PORANGATU INSUMOS AGROPEC 22                          683.604,75                     1.725.362,81                

SUBURBAN IND. COM. DE ROUPAS LTDA. ITUMBIARA CONFECÇÕES 268                        443.650,00                     20.441.875,37              

SUL AMERICANA I C TINTAS LTDA GOIÂNIA TINTAS 52                          416.848,95                     43.637.118,91              

SULDESTY ALIMENTOS LTDA SERRANÓPOLIS FRIGORÍFICO 1.869                     145.367.349,64              1.075.550.787,39         

SUN COM. EXT. EQUIPAMENTOS SOLARES L. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 19                          -                                  -                                

SUNNET IMP.E COM. DE PER.CORT.DEC.LTDA APARECIDA CORTINAS 125                      1.530.000,00               3.557.560,84             



SUNNY COM IMP  EXP PROD MINERAIS L GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 37                          -                                  89.057.871,36              

SUPER SOL IND COM LTDA. MARZAGÃO ENVASAMENTO 50                          2.333.020,86                  56.388.748,51              

SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MÉD.HOSPITALAR APARECIDA MEDICAMENTOS HOSPISTALAR 2                                           -                    -

SUPLANTA AGROINDUSTRIAL L PORANGATU ÓLEOS VEGETAIS 112                        38.771.100,00                260.657.611,57            

SUPLEMENTE IND COM LTDA ANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 54                          2.488.420,80                  6.040.389,63                

SVB AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. CATALÃO AUTOMOTIVOS 646                        133.556.344,31              2.313.396.831,88         

SWISSFARMA LTDA ANÁPOLIS FARMACÊUTICO 54                          4.966.513,94                  70.713.380,38              

T J REFRIGERAÇÃO IND COM LTDA APARECIDA REFRIGERADORES 11                          500.803,03                     1.315.932,25                

T M A- TECN EM MD. AGRÍCOLAS L. ANÁPOLIS METALÚRGICO 34                          362.813,54                     1.209.884,90                

TAMANCOS BANDEIRANTES LTDA GOIANIRA CALÇADOS 10                          375.978,25                     714.571,67                   

TAPON CORONA CENTRO OESTE LTDA. ANÁPOLIS TAMPAS 500                        18.924.908,00                563.321.925,54            

TAUROS IND E COM LTDA LUZIÂNIA ARTEF CIMENTO 51                          757.290,94                     2.653.565,53                

TAURUS I C PROD AGROPECUÁRIOS LTDA. PORANGATU INSUMOS AGROPEC 22                          557.843,35                     1.998.062,44                

TC FALLGATTER COM. EXTERIOR LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 15                          92.477,00                       -                                

TDF - IND. ALIMENTÍCIA LTDA. GOIATUBA ALIMENTÍCIO 169                        6.710.670,00                  24.063.935,66              

TECHPLAST PR MÉDICOS HOSPIT. I C L. ANÁPOLIS HOSPITALAR 182                        11.900.687,54                42.484.572,44              

TECHTROL INCOL EQUIP INDS S/A PLANALTINA FORNOS 43                          6.391.387,20                  20.920.731,99              

TECMARQUES TERMO ELETRICOS LTDA GOIANIRA ELETRÔNICOS 15                        323.335,00                  4.935.425,91             

TECNOMONT MONTAGENS INDS. LTDA. SENADOR CANEDO METALÚRGICO 22                          5.051.346,55                  47.786.855,27              

TECTEXTIL IND COM LTDA. ITUMBIARA TÊXTIL 35                          320.987,84                     1.023.487,97                

TEGGO IND. E COM LTDA. LUZIÂNIA CERÂMICA 22                          1.081.594,19                  2.442.236,69                

TEGOBRAS TELHAS DE CONCRETO LTDA. ANÁPOLIS TELHAS 23                          1.504.946,16                  6.225.869,68                

TELBRAS TELHAS BRASIL LTDA APARECIDA TELHAS 34                          5.484.333,14                  17.265.483,46              

TELEGOIÁS CELULAR S/A GOIÂNIA TELECOMUNICAÇÕES 1.899                     31.657.256,83                28.015.117,13              

TELEPAC TELEC E PORTAS AUTOM L APARECIDA METALÚRGICO 33                          762.943,18                     26.288.093,71              

TEMPERVIDROS V CRISTAIS TEMP L PR APARECIDA VIDROS 21                          5.115.434,05                  9.382.029,34                

TEMPERVIT IND COM IMP EXP VIDROS L ANÁPOLIS VIDROS 34                          2.359.484,48                  5.445.029,52                

TERMOQUÍMICA DE METAIS I. C. LTDA. APARECIDA ESQUADRIAS 31                          62.959,93                       1.269.693,09                

TERMOQUÍMICA DE METAIS I. C. LTDA. APARECIDA ESQUADRIAS 11                           700.000,00                      8.561.837,25                 

TERMOTÉCNICA LTDA GOIÂNIA ISOLAMENTO TÉRMICO 36                          2.229.693,61                  17.147.994,73              

TERNES E TERNES LTDA APARECIDA INSUMOS AGROPEC 12                          651.194,33                     1.665.300,36                

TETE COM. IMP EXP TECIDOS CONF. L. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 26                          -                                  -                                

TETRACON ESTRUT. CONCRETO LTDA. GOIÂNIA PREMOLDADOS CIMENTO 51                          3.573.800,00                  11.063.424,31              

TETRAPET I. C. EMBALAGENS LTDA. ANÁPOLIS EMBALAGENS 30                          740.000,00                     19.460.599,36              

TETTO TELHAS DE CONCRETO LTDA. APARECIDA TELHAS 42                          318.399,75                     11.511.268,23              

TÊXTIL ANAPOLINA LTDA ANÁPOLIS TÊXTIL 38                          172.368,48                     713.937,70                   

TÊXTIL CATALANA LTDA. CATALÃO TÊXTIL 39                          3.534.917,34                  15.968.299,83              

TEXTILSAN IND COM LTDA CARMO  RIO VERDE TÊXTIL 26                          1.487.845,00                  10.554.790,66              

TEXTURA CONFECÇÕES LTDA. JATAÍ CONFECÇÕES 206                        2.956.734,09                  9.889.890,81                



TGM IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. GOIÂNIA CONFECÇÕES 8                            397.664,10                     2.538.708,12                

TIANJING DO BRASIL LTDA. PIRACANJUBA TRICICLOS 21                          -                                  697.680,00                   

TING IND COM LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 22                          -                                  -                                

TINTAS GUARÁ LTDA. BONFINÓPOLIS TINTAS 39                          1.342.134,00                  5.199.220,70                

TIROLLI C OESTE I C MÓVEIS ALIMENTÍCIOS L PLANALTINA MOVELEIRO 47                          2.667.107,15                  8.370.085,34                

TKS FARMACÊUTICA LTDA. GOIÂNIA FARMACÊUTICO 44                          -                                  97.718.017,98              

TMK I C EMBALAGENS LTDA. APARECIDA EMBALAGENS 22                          398.594,06                     36.254.726,14              

TMO INTERNACIONAL INC.LTDA ME GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 8                                                     -                        - 

TOYAMA C.OESTE MÁQUINAS LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 15                          -                                  -                                

TRADE IND RESINAS LTDA GOIÂNIA PAPÉIS 50                          1.441.988,80                  3.691.311,93                

TRADING SOUTH AMERICA AVIATION S/A ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 9                            514.413,00                     -                                

TRANSBRAZ CONSULT.E GESTÃO EMPRESARIAL ANÁPOLIS PRODUTOS AUTOMOTIVO 134                      295.250,00                  76.102.632,51           

TRANSPEL TRANSP. BRITAGEM PEDRAS L GOIANIRA BRITAS 50                          2.279.195,56                  7.237.560,90                

TRANSPORTADORA ESPECIALISTA LTDA ITUMBIARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO 98                                      -              -

TRANSPORTES GABARDO LTDA. ANÁPOLIS TRANSPORTES 300                        23.606.811,43                26.157.953,07              

TRANZILOG OPERADORA LOG. L. APARECIDA TRANSPORTES 165                        -                                  -                                

TRELIÇAS CENTRO OESTE LTDA SENADOR CANEDO METALURGICO 14                        1.464.540,00               5.772.880,05             

TRG IND COM ROUPAS LTDA APARECIDA CONFECÇÕES 63                          2.264.813,32                  7.259.185,34                

TRIÂNGULO PRÉ-MOLDADOS L LUZIÂNIA ARTEF CIMENTO 22                          1.209.992,04                  3.937.022,71                

TRICICLOS DO BRASIL PIRACANJUBA CARROCERIAS 60                          334.102,10                     777.656,06                   

TRIGOPAR ALIMENTOS LTDA. TEREZÓPOLIS MOAGEIRO 72                          2.188.460,00                  43.788.543,97              

TRILHA DISTRIB. PR. ALIMENTÍCIOS L. BELA VISTA FRIGORÍFICO 41                          655.610,06                     18.303.647,69              

TROPICAL BIOENERGIA S/A EDÉIA DESTILARIA 1.440                     160.832.202,56              659.392.799,64            

TRUENERGY COMBUSTÍVEIS DO BRASIL L. FL 1 FLORES DE GOIÁS DESTILARIA 698                        381.536.044,60              1.542.951.228,54         

TRUENERGY COMBUSTÍVEIS DO BRASIL L. FL 2 FLORES DE GOIÁS DESTILARIA 698                        381.536.044,60              1.542.951.228,54         

TRUENERGY COMBUSTÍVEIS DO BRASIL L. FL 3 FLORES DE GOIÁS DESTILARIA 698                        381.536.044,60              1.542.951.228,54         

TUBOLAR IND. COM. PLÁSTICOS L. ANÁPOLIS EMBALAGENS 124                        13.687.487,10                37.761.136,98              

TUBOMAX PRÉ-MOLDADOS IND. COM. LTDA. ANÁPOLIS ARTEF CIMENTO 20                          1.225.000,00                  42.801.992,11              

TUBOTEC TUBOS E CONEXÕES L. APARECIDA TUBOS E CONEXÕES 40                          7.931.860,15                  26.146.199,71              

TURVÂNIA AGROINDÚSTRIA LTDA. TURVÂNIA DESTILARIA 352                        310.888.246,62              1.274.075.424,54         

TUTTI I FRATELLI I COSMÉTICOS LTDA. GOIÂNIA COSMÉTICOS 9                            422.614,69                     2.069.708,90                

U S J AÇÚCAR ÁLCOOL S/A FL I QUIRINÓPOLIS DESTILARIA 292                        458.866.117,54              1.873.428.419,23         

U S J AÇÚCAR ÁLCOOL S/A FL II CACHOEIRA DOURADA DESTILARIA 253                        615.212.889,06              1.865.447.646,63         

U S J AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A FL III GOUVELÂNDIA DESTILARIA 253                        -                                  -                                

U S J AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A FL IV INACIOLÂNDIA DESTILARIA 253                        -                                  -                                

UNI INDUSTRIAL DE COSMÉTICOS L. GOIÂNIA FARMACÊUTICO 539                        40.269.927,07                956.880.510,46            

UNILAT IND. LATICÍNOS LTDA IVOLÂNDIA LATICÍNIOS 19                          3.211.394,84                  10.747.977,03              

UNI-LENS IND COM ATAC E VARJ LENTES L GOIÂNIA LIMPEZA 72                          4.395.083,88                  11.632.423,17              

UNISHOPING IMP.DE MANUFATURADOS LTDA GOIÂNIA PNEUMÁTICOS 4              -                 -



UNITED MEDICAL LTDA. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 2                            -                                  -                                

UNIVERSAL AUTOPARTS IMP. EXP. L. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 6                            -                                  -                                

UNIVERSAL METALÚRGICA LTDA. ANÁPOLIS METALÚRGICO 50                          1.541.687,14                  4.987.917,70                

UNIVERSO COLCHÕES ESP I C L. GOIÂNIA COLCHÕES 66                          2.099.605,05                  7.893.021,42                

UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. GOIÂNIA TENDAS 17                          491.943,00                     20.286.657,73              

UNIVERSO DAS TENDAS LTDA. GOIÂNIA TENDAS 17 20.286.657,73               

UNIVERSO PNEUS IMP DISTR LTDA. ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 17                          -                                  -                                

URUAÇU AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. URUAÇU DESTILARIA 146                        15.992.880,00                147.883.632,78            

USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO L GOIÂNIA MOVELEIRO 418                        7.524.536,30                  95.694.795,38              

USICAMP EQUIP AGR. IND. E RODOVIÁRIOS L ITUMBIARA CARROCERIAS 77                          5.866.757,20                  82.938.007,83              

USINA A A SERRA GRANDE LTDA. ACREÚNA DESTILARIA 139                        122.212.258,00              370.216.258,90            

USINA AÇÚCAR ÁLCOOL MUTUCA L ACREÚNA DESTILARIA 138                        121.721.934,60              369.051.980,76            

USINA AÇÚCAR E ÁLCOOL JATAÍ LTDA. JATAÍ DESTILARIA 550                        317.066.750,00              961.793.119,61            

USINA BOA VISTA S/A QUIRINÓPOLIS DESTILARIA 3.434                     1.084.659.768,18           4.401.182.727,42         

USINA BOM JARDIM AÇÚCAR ALCOOL L ITUMBIARA DESTILARIA 250                        93.550.766,20                292.304.502,54            

USINA CANADÁ S/A ACREÚNA DESTILARIA 166                        69.766.921,00                300.055.625,43            

USINA CENTRAL CATALÃO S/A CATALÃO DESTILARIA 596                        251.366.356,56              1.021.828.226,94         

USINA LAJEDO DE BIOENERGIA LTDA. PORTEIRÃO DESTILARIA 41                          14.464.375,38                127.041.233,16            

USINA NOVA GÁLIA LTDA. PARAÚNA DESTILARIA 393                        13.289.770,00                337.300.466,06            

USINA OUROANA LTDA. RIO VERDE DESTILARIA 241                        97.676.332,88                310.354.343,11            

USINA PANORAMA S/A ITUMBIARA DESTILARIA 906                        75.265.497,91                662.717.900,35            

USINA PLANALTO LTDA. ITUMBIARA DESTILARIA 41                          29.984.006,52                193.063.180,50            

USINA PORTO DAS ÁGUAS L APORÉ DESTILARIA 504                        278.846.654,10              854.943.752,63            

USINA PORTO DAS ÁGUAS LTDA. CHAPADÃO DO CÉU DESTILARIA 737                        703.604.646,48              2.846.649.967,76         

USINA QUIXADÁ FABRICAÇÃO A. A. LTDA. PONTALINA DESTILARIA 173                        66.637.000,00                310.569.071,80            

USINA RIO VERDE LTDA. RIO VERDE DESTILARIA 171                        17.644.248,60                259.688.841,49            

USINA SAFIRA LTDA JARAGUÁ DESTILARIA 972                         657.100.000,00               2.652.209.659,44          

USINA SANTA LUZIA A ÁLCOOL L ITUMBIARA DESTILARIA 450                        93.894.360,00                155.749.175,88            

USINA SÃO GALVÃO LTDA. PONTALINA DESTILARIA 114                        277.479.305,00              1.114.725.631,13         

USINA SÃO MARCOS LTDA. GOIATUBA DESTILARIA 727                        24.193.515,85                325.854.105,42            

USINA SÃO PAULO ENERGIA ETANOL L PORTEIRÃO DESTILARIA 646                        127.340.405,51              700.313.087,13            

USINA SERRA DE CALDAS A A S/A CALDAS NOVAS DESTILARIA 1.208                     219.316.312,35              291.023.241,70            

USINA SERRA DO CAIAPÓ S/A MONTIVIDIU DESTILARIA 908                        153.900.924,64              634.099.194,55            

USIPARTS S/A - SISTEMAS AUTOMOTIVOS CATALÃO AUTOMOTIVOS 112                        21.717.346,40                93.254.685,28              

VALC IND FARMACÊUTICA LTDA HIDROLÂNDIA FARMACÊUTICO 132                        3.377.141,16                  151.055.109,71            

VALE DO SÃO PATRÍCIO S/A JARAGUÁ DESTILARIA 654                        324.480.243,78              993.932.249,36            

VALE VERDE EMPREEND. AGRÍCOLAS ITAPURANGA DESTILARIA 314                        37.003.868,96                435.178.288,79            

VAPORENGE IND COM LTDA APARECIDA TUBOS E CONEXÕES 10                          600.480,66                     1.476.102,00                

VARIG LOGÍSTICA EXP IMP COM S/A ANÁPOLIS IMPORTAÇÃO 15                          -                                  -                                



VELLY ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. APARECIDA ALIMENTÍCIO 96                          7.901.030,22                  27.338.066,07              

VENEZA CELULOSE IND.E COM.DE EMBALAGENS GOIÂNIA EMBALAGENS 50                        1.920.000,00               15.801.898,20           

VERSÁTIL BANHEIRAS LTDA-EPP SENADOR CANEDO BANHEIRAS 21                          1.042.300,00                  5.280.697,15                

VERTECH IND COM LTDA SILVÂNIA METALÚRGICO 18                          743.261,25                     5.656.766,32                

VERTENTE RICA AUTOMOTIVA L GOIÂNIA AUTOMOTIVOS 12                          4.977.952,03                  109.013.985,06            

VETARE IND COM DE VIDROS LTDA NAZÁRIO RECICLAGEM 257                        1.021.366,89                  45.583.836,91              

VGBR IND. PROD. MÉDICOS HOSPITALARES L. ANÁPOLIS HOSPITALAR 49                          6.780.126,67                  66.860.849,85              

VICAL VITÓRIA CALCÁRIO LTDA NIQUELÂNDIA CALCÁRIO 31                          4.599.018,71                  1.533.332,48                

VICTOR RACY ABDALLA APARECIDA BEBIDAS 5                            105.763,35                     250.846,87                   

VIDA EMPREENDIMENTOS LTDA. APARECIDA AMBULÂNCIAS 17                          1.380.369,53                  5.902.883,03                

VIDA IND DE LATICÍNIOS LTDA. GAMELEIRA LATICÍNIOS 16                          2.433.508,20                  8.004.906,16                

VIDA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. GOIÁS ALIMENTÍCIO 60                          2.936.564,94                  11.212.190,18              

VIDA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS  L AMORINÓPOLIS LATICÍNIOS 18                          6.796.075,41                  22.071.634,52              

VIDEPLAST CENTRO-OESTE LTDA RIO VERDE EMBALAGENS 81                          12.362.757,40                31.634.849,56              

VILAS IND COM COUROS  L. TRINDADE CURTUME 32                          716.959,83                     2.669.769,52                

VILLACER IMP. EXPORTAÇÃO LTDA. GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 18                          -                                  83.363.395,13              

VINHOS FINOS DO PLANALTO L ABADIÂNIA VITIVINÍCOLA 20                          947.293,75                     59.868.312,13              

VINÍCOLA SERRA DAS GALÉS LTDA. PARAÚNA VITIVINÍCOLA 18                          1.800.071,44                  63.529.157,73              

VITA SISTEMAS COM IMP EXP LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 57                          94.521,00                       -                                

VITALIFE IND COSMÉTICOS LTDA. APARECIDA COSMÉTICOS 15                          540.671,63                     5.966.749,95                

VITI VINÍCOLA C OESTE I C BEBIDAS L SANTA HELENA VITIVINÍCOLA 101                        8.527.186,71                  230.691.914,69            

VITIVINÍCOLA VENTO ARAGANO L SANTA HELENA VITIVINÍCOLA 101                        8.527.186,71                  230.691.914,69            

VITÓRIA IND IMPLEM RODOVIÁRIOS L ANÁPOLIS METALURGICO 54                          4.938.843,34                  17.865.145,62              

VITÓRIA IND LATICÍNIOS LTDA. IPORÁ LATICÍNIOS 20                          1.486.522,50                  7.581.794,90                

VOLGA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA GOIÂNIA TRANSFORMADORES 24 306.000,00                      5.087.831,83                 

VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA. COCALZINHO CIMENTO -                         -                                  -                                

VOTORANTIM CIMENTOS S/A. EDEALINA CIMENTO 181                        360.581.862,52              1.108.865.021,22         

W F N ALIMENTOS LTDA. GOIANÁPOLIS ALIMENTÍCIO 139                        4.586.649,15                  20.297.357,13              

W.H. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. APARECIDA METALÚRGICO 13                          1.759.192,41                  3.835.562,97                

WA DO BRASIL I C ALIMENTOS LTDA. APARECIDA ALIMENTÍCIO 78                          977.137,94                     4.094.810,75                

WAGNER DE OLIVEIRA GUERRA INHUMAS BEBIDAS 10                          334.334,07                     913.409,16                   

WALDEON FERNANDES MACIEL JR. ANÁPOLIS METALÚRGICO 13                          192.995,55                     1.057.496,19                

WAVE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. GOIÂNIA HOSPITALAR 46                          341.149,51                     1.288.662,60                

WELDMATIC AUTOMOTIVE LTDA. CATALÃO CARROCERIAS 140                        6.719.115,58                  141.217.231,57            

WELDMATIC AUTOMOTIVE LTDA. FILIAL CATALÃO CARROCERIAS 64                          5.775.025,92                  212.217.974,14            

WILLIAM QUÍMICA BR. I C IMP EXP L ABADIÂNIA LIMPEZA 69                          12.037.251,71                20.898.359,02              

WINNERS TRADING COMPANY E ASSES. LTDA GOIÂNIA IMPORTAÇÃO 4                                       -                 -

WORK IND. COM. BEBIDAS LTDA. MORRINHOS BEBIDAS 12                          130.000,00                     5.045.926,07                

WORLD LIFE MEDICAL I. C. LTDA. LUZIÂNIA IMPORTAÇÃO 13                          -                                  -                                



ZAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA APARECIDA PRODUTOS LIMPEZA 25                        265.000,00                  16.579.896,34           

ZEMA IND METALÚRGICA L GOIÂNIA METALÚRGICO 135                        3.125.726,92                  9.193.152,43                

ZINAMAR COSTA MARANHÃO GOIÂNIA CONFECÇÕES 100                        666.433,60                     3.529.688,51                

ZIP ZONE CONFECÇÕES LTDA. GOIÂNIA CONFECÇÕES 36                          930.690,38                     1.999.275,17                

ZUPPANI TRANSPORTES LTDA. APARECIDA TRANSPORTES 24                          272.916,76                     6.058.062,60                

Fonte: www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2013-05/produzir-aprovados.xls (2015)



Nome Ocupação

Pedro Alves de Oliveira Presidente

Wilson de Oliveira 1o Vice Presidente

Antônio de Sousa Almeida 2o Vice Presidente

Gilberto Martins da Costa 3o Vice Presidente

Carlos Alberto de Paula Moura Júnior 1o Diretor Secretário

Heribaldo Egídio da Silva 2o Diretor Secretário

André Luiz Baptista Lins Rocha 1o Diretor Financeiro

Hélio Naves 2o Diretor Financeiro

Sandro Antônio Scodro Mabel Diretores

Otávio Lage de Siqueira Filho Diretores

José Nivaldo de Oliveira Diretores

Jaime Canedo Diretores

Pedro Silvério Pereira Diretores

Joaquim Guilherme Barbosa de Souza Diretores

João Essado Diretores

Elvis Roberson Pinto Diretores

Silvio Inácio da Silva Diretores

Eliton Rodrigues Fernandes Diretores

Olympio José Abrão Diretores

Carlos Roberto Viana Diretores

Luiz Gonzaga de Almeida Diretores

Luiz Ledra Diretores

José Antônio Vitti Diretores

José Luiz Martin Abuli Diretores

Welington Soares Carrijo Diretores

Álvaro Otávio Dantas Maia Diretores

Jair Rizzi Diretores

Robson Peixoto Braga Diretores

Edilson Borges de Souza Diretores

José Divino Arruda Diretores

Domingos Sávio Gomes de Oliveira Diretores

Eduardo Cunha Zuppani Diretores

Mário Renato Guimarães de Azeredo Diretores

Emílio Carlos Bittar Diretores

Antônio Benedito dos Santos Diretores

Leopoldo Moreira Neto Diretores

Fonte: FIEG (2015)

Diretores da FIEG (Gestão 2015)
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ADIAL 

Nome Função (ADIAL) Atuação (mercado) 

Cesar Helou Presidente Diretor-Presidente do Laticínio Bela Vista 

Rodrigo Penna de Siqueira 
Vice-Presidente 

Finaceiro 

Diretor Financeiro da Jalles Machado / Vice Presidente da 

Associação Nacional de Confinadores 

Edwal Freitas Portilho Diretor Executivo Diretor de Relações Institucionais da Perdigão 

Cyro Miranda Gifford Júnior Conselheiro Nato Senador (2007-2011) (2011-2015) 

José Alves Filho Conselheiro Nato Presidente do Grupo José Alves 

Alberto Borges de Souza Conselheiro Nato Presidente da Caramuru Alimentos 

Alfredo Sestini Filho 
Conselheiro Vice-

Presidente 
Diretor-`Presidente da Suzuki 

Carlos Luciano Martins 

Ribeiro 

Conselheiro Vice-

Presidente 
Diretor-Superintendente das lojas Novo Mundo 

Carmello Paoletti 
Conselheiro Vice-

Presidente 
Falecido  - Fundador da Etti 

Domingos Vilefort Orzil 
Conselheiro Vice-

Presidente 
Diretor Comercial da Leitbom 

Geraldo Bruini 
Conselheiro Vice-

Presidente 
Diretor Industrial da Brasfrigo 

Heno de Jácomo Perillo 
Conselheiro Vice-

Presidente 

Falecido - Proprietário  Halex Istar (primo do governador Marconi 

Perillo)- Participava ativamente na FIEG 

Heribaldo Egídio da Silva 
Conselheiro Vice-

Presidente 

Presidente do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas de Goiás - 

Presidente do laboratório Brainfarma 
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Igor Montenegro Celestino 

Otto 

Conselheiro Vice-

Presidente 

Secretário das Cidades (2011)  -  ( Presidente do Conselho Temático 

de Agronegócios da Fieg e membro do Conselho Superior de 

Comércio Exterior da Fiesp) - Direção executiva do Grupo USJ 

Açúcar e Álcool S/A, pela presidência executiva do Sifaeg e do 

Sifaçúcar, pela coordenação geral do Fórum Nacional 

Sucroenergético, Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

José Alves Filho 
Conselheiro Vice-

Presidente 
  

José Batista Júnior 
Conselheiro Vice-

Presidente 
Empresário - FRIBOI 

Juliana Mendes Nunes 
Conselheira Vice-

Presidente 
Diretora de Assuntos Corporativos da Unilever 

Marco Aurélio Limírio 

Gonçalves 

Conselheiro Vice-

Presidente 
Acionista da Hypermarcas, e fundador do Laboratório Neo Química 

Maximiliani Liubomir 

Slivnik 

Conselheiro Vice-

Presidente 
Diretor de Bneficios CargillPrev 

Nelson Arnaldo kowalski 
Conselheiro Vice-

Presidente 
Diretor Presidente da Kowalski Alimentos Ltda 

Nelson Vaz Hacklauer 
Conselheiro Vice-

Presidente 
Diretor de Novos Negócios da Perdigão 

Paulo Sérgio Guimarães 

Santos 

Conselheiro Vice-

Presidente 
Diretor-superintendente da moageira Gem Alimentos 

Rivas Rezende da Costa 
Conselheiro Vice-

Presidente 
Presidente e principal acionista da Quick Logística Ltda 

Sandro Antônio Scodro 
Conselheiro Vice-

Presidente 
Empresário -Grupo Mabel ( Deputado 2011-2015) 



Vanderlan Vieira Cardoso 
Conselheiro Vice-

Presidente 

Ex-prefeito de Senador Canedo - Emppresário dono da Indústria e 

Comércio de Produtos Alimentícios Micos 

      

Amélio Luiz Benedetti 
Conselheiro Fiscal - 

Efetivo 
Diretor Financeiro da Isoeste  

André Luiz Baptista Lins 

Rocha 

Conselheiro Fiscal - 

Efetivo 

Presidente-executivo dos sindicatos da Indústria de Fabricação de 

Etanol e Açúcar do Estado de Goiás (Sifaeg/Sifaçúcar) e do Fórum 

Nacional Sucroenergético. Ex presidente da CELG 

Antônio Benedito dos Santos 
Conselheiro Fiscal - 

Efetivo 
Fundador da Creme Mel Sorvetes 

Domingos Sávio Gomes de 

Oliveira 

Conselheiro Fiscal - 

Efetivo 

 

 Diretor Administrativo, Financeiro e Planejamento Estratégico da 

Araguaia Mineração e Indústria 

Evaristo Lira Baraúna 
Conselheiro Fiscal - 

Suplente 
 Vice-presidente do Grupo Cereal 

Luiz Alberto Rassi 
Conselheiro Fiscal - 

Suplente 
Proprietário da Fuad Rassi Engenharia 

Fonte: Adaptado ADIAL (2015) 



INDÚSTRIAS ASSOCIADAS (ADIAL - 2015) 

Açofergo Tubos e Perfilados 

Angelo Auricchio Cia. Ltda. 

Anicuns S/A. Alcool e Derivados - Grupo Farias 

Beraca Sabará Químicos e Ingredientes S/A. 

Bionasa Combustível Natural S/A. 

Bonduelle do Brasil Alimentícios Ltda. 

Brasilata S/A . - Embalagens Metatálicas. 

Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A. 

BRF - Brasil Foods S/A . 

Bunge Alimentos S/A . 

Caramuru Alimentos S/A . 

Cargill Agrícola S/A . 

Centauro Gráfica e Editora Ltda. 

Cepalgo Embalagens Flexíveis Ltda. 

Cereal Com. Exp. E Rep. Agropecuária Ltda. 

Cia Hering S/A . 

Cicopal Ind. e Com. de Prod. Alimentícios e Higiene Pessoal Ltda. 

Cipa Indústria de Produtos Alimentares Ltda. 

COMBILAC 

COMIGO - Coop. Agroind. dos Prod. Rurais do Sudoeste Goiano 

Companhia Níquel Tocantins - Votorantim Metais 

Conservas Oderich S/A. 

Cristalina Alimentos Ltda. ( Fugini ) 

Dairy Partnes Americas Manufacturing Brasil Ltda. 

DISBRAL - Distribuidora Brasileira de Asfalto S/A. 

Embrasatec 

Equiplex Ind. Farmacêutica Ltda. 

Fênix Helicópteros 

Gem Agroindustrial e Comercial Ltda. 

Geolab Indústria Farmacêutica Ltda. 

Geoserv - Serviços de Geotecnia e Construção Ltda. 

Goiarte Soluções Construtivas em Concreto Ltda. 

Goiasminas Indústria de Laticínios Ltda. 

Goias Verde Alimentos Ltda. 

Grafigel 

Granol Ind. Com. e Exp. Ltda. 

Gravia Esquadrias Metálicas 

GSA - Gama Sucos e Alimentos Ltda. 

Haiala Metalúrgica Ltda. 

Halex Istar - Indústria Farmacêutica Ltda. 

Heinz 

Hypermarcas Industrial Ltda. 

Ipiaranga Reciclagem de Metais Ltda. 

Isoeste - Construtivos Isotérmicos Ltda. 

Anexo I



JAEPEL Papeis e Embalagens S/A. 

Jalles Machado S/A . Açúcar e Alcool 

JBS S/A. 

John Deere do Brasil Ltda. 

Kowalski Alimentos Ltda. 

Laboratório Teuto Brasileiro Ltda. 

Lacel Laticínios Ceres Ltda. - Leites Manacá 

Laticínios Bela Vista Ltda. - Piracanjuba 

Laticínios Oscar Salgado Ltda. 

LF Plásticos 

Mariza Águas Minerais Ltda. 

Metalgrafica Iguaçu S/A. 

MMC Automores do Brasil Ltda. - Mitsubishi Motors 

Moinho de Trigo Mabel Ltda. 

Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. 

ORSA International Paper Embalagens Ltda.. 

Ourolac Indústria e Exportação Ltda. 

Pastifício Araguaia Ltda. 

Pirineus Participação e Administração - Fillercal 

Poly-Gyn Embalagens Ltda. 

Pontes Indústria Metalúrgica Ltda. 

Porto Brasil Ind. Com. Imp e Exp de Alimentos Ltda. 

Porto Seco Centro Oeste S/A. 

Precon Goiás Industrial Ltda. 

Prometálica - Mineiração Centro Oeste S/A. 

Quick Operadora Logística Ltda. 

Raízen Energia S/A. 

Rebica Com. e Ind. Ltda. 

Reciclar Reciclagem de Materiais Ltda. 

Refrescos Bandeirantes Ind.e Com. Ltda. 

Rinco Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. 

Sebba Indústria e Comércio de Móveis Ltda. 

SEMPRE SEMENTES. 

Sicmol S/A. 

SIFAEG - Sind. Da Ind. Fabric. De Alcool do Estado de Goiás 

SJC Bioenergia Ltda. 

Sorveteria Creme Mel Ltda. 

STEMAC S/A. Grupos Geradores. 

Superfrango - São Salvador Alimentos. 

SVB Automotores do Brasil S/A - SUZUKI 

Termopot. Termoformagens Ltda 

Unilever Brasil Ltda. 

USE Movéis para Escritório Ltda. 

Usina Goianésia S/A. 

Fonte: ADIAL (2015) 



Doador Valor R$ Nome do Candidato

ABC-AGRICULTURA E PECUARIA S/A-ABC-A&P R$ 50.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

ADRIANO MACEDO DA FONSECA R$ 37.500,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

ADTUR COMERCIO HOTELEIRO TURISTICO E LAZER LTDA R$ 10.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

ANDERSON LUIZ DE ABREU GOUVEA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

ANTONIO JOAQUIM TEODORO R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

ARTSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA-EPP R$ 10.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

AUGUSTO RIBEIRO GABRIEL R$ 60.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

BELCAR VEICULOS LTDA R$ 9.998,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL R$ 200.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. R$ 500.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

BRAFER CONSTRUÇÕES METALICAS S A R$ 100.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

BRASIL KIRIN INDUSTRIA DE BEBIDAS S.A R$ 100.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

BRAVO SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA R$ 10.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

CARLOS DE SOUZA R$ 20.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

CAROLINA SOCORRO JORGE BOSSO R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

CEL ENGENHARIA LTDA R$ 150.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI R$ 11.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

CONRADO CAMILO CRUVINEL NETO R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

CONSTRUTORA OAS S.A. R$ 500.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

CONVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 10.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

CRISTIANA MACEDO DA FONSECA R$ 37.500,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

CRISTIANE FAVACHO NOGUEIRA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 50.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 500.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 67.500,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 37.500,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 750.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 250.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 510,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 600,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 305,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

DOADORES DE CAMPANHA (CANDIDATO: MARCONI PERILO)
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Comitê Financeiro Único R$ 285,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 220,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 220,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 220,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 220,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 220,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 585,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 485,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 100,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 100,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 585,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 200,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 600,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 200,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 600,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 40,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 740,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 40,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 740,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 40,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 40,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 40,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 40,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



Comitê Financeiro Único R$ 740,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 180,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 740,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 740,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 180,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 740,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 180,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 180,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 740,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 240,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 140,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 560,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 240,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 270,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 65,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 560,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 65,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 305,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 285,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 285,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 220,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 285,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 220,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 220,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 220,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 220,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 220,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 240,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 140,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 445,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 280,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 485,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 445,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 205,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 280,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 485,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 100,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 100,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



Comitê Financeiro Único R$ 345,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 345,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 560,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 460,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 740,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 560,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 600,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 320,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 360,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 360,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 205,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 205,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 550,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 830,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 755,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 410,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 830,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 410,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 690,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 830,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 665,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 205,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 525,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 625,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 205,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 200,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 200,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 625,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 585,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 140,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 740,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 600,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 345,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 220,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 100.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 15.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 400,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 220,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 380,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 400,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 400,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 400,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 400,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 500,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 500,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 520,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 520,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 520,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 560,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 560,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 560,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 560,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 560,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 560,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 560,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 920,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 980,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.080,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.400,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 10.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 6.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 40,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 420,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



Comitê Financeiro Único R$ 837,50 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 12.440,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 25.023,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 19.632,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 2.700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 2.750,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 13.806,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 87.500,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 16.779,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 475,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 700,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 15.050,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 2.750,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 600,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 800,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.200,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 4.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 7.200,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 8.919,91 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 300,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 2.269,86 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 250.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 13.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 165.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 275.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 375,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 41,70 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 6.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 16.790,40 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 2.497,98 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 9,20 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 9,20 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 26.790,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



Comitê Financeiro Único R$ 60,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 70,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.013,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 13,50 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 13,50 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.500,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 25.260,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 47.691,47 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 45.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.784,60 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 142,47 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 132,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 82,01 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.356,80 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 415,91 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 4.500,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 6.055,05 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 2.400,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.478,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 2.250,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 17.100,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 9.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 20.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 2.400,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 4.464,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 960,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 3.808,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 3.032,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 2.400,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 3.200,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 2.400,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 45.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 20.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 10.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



Comitê Financeiro Único R$ 5.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 7.500,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.200,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 25.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 25.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 8.677,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 11.485,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.200,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 3.025,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 4.132,70 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 750,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 5.621,90 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 8.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 3.040,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 18.250,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 25.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 25.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 4.500,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 10.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 10.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 4.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 20.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 25.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 3.950,10 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 16.972,20 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 14.147,40 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 3.140,13 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 14.728,43 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 5.494,55 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 5.974,11 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 5.532,41 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 55,39 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 3.800,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 290,60 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



Comitê Financeiro Único R$ 1.035,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.200,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 7.433,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 12.466,50 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 257,25 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.293,19 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 21.692,04 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 5.825,42 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 496,79 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 7.500,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 2.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 36,90 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 60,12 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 97,02 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 142,41 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 146,47 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 13.800,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 16.800,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 16.800,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 16.800,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 22.400,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 22.400,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 8.680,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.050,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 7.636,16 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.600,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 3.950,10 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 727,50 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 5.648,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 44.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 41.300,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 61.400,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 6.200,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 6.900,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



Comitê Financeiro Único R$ 5.053,75 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.680,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.320,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 12.242,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 7.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 6.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 6.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 25.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 60,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 300,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 400,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.200,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.200,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 1.200,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 400,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 500,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 12.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 5.785,30 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 9.010,53 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 75.023,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 40.023,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 9.614,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 340,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 140,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 4.912,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 238,77 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 60,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 28,22 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 4.500,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 560,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 100.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 100.100,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 85.800,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



Comitê Financeiro Único R$ 164.100,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 189,30 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 12.200,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 129,25 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 240,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Comitê Financeiro Único R$ 40,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

DEBORAH LOPES DA SILVA JORGE R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

DEUSELITA TEIXEIRA DOS REIS R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Estadual/Distrital R$ 640.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Estadual/Distrital R$ 300.900,27 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Estadual/Distrital R$ 164.392,29 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Estadual/Distrital R$ 220.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Estadual/Distrital R$ 88.000,20 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Estadual/Distrital R$ 109.987,46 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Estadual/Distrital R$ 107.665,32 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Estadual/Distrital R$ 69.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Estadual/Distrital R$ 110.054,46 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Estadual/Distrital R$ 680.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Estadual/Distrital R$ 100.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Estadual/Distrital R$ 300.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Estadual/Distrital R$ 180.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Estadual/Distrital R$ 250.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Estadual/Distrital R$ 1.470.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Nacional R$ 1.000.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Nacional R$ 350.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Nacional R$ 700.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Nacional R$ 300.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Nacional R$ 200.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Nacional R$ 350.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Nacional R$ 100.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Direção Nacional R$ 400.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

EDSON BOSSO FILHO R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

ELIANA GURGEL MONTEIRO BITTENCOURT R$ 100.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

ELTON OLIVEIRA DA SILVA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



ESCUDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 10.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

ESCUDO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

FABIANO JORGE MARINHO R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

FIEL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP R$ 60.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

FIEL VIGILANCIA LTDA R$ 85.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

FLAVIO CARLOS BERNARDES R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

FLAVIO DIVINO DA SILVA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

FOGOS SAO JORGE LTDA - EPP R$ 13.360,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

FRANCISCO DE MOURA JUNIOR R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 5.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

GOVESA GOIANIA VEICULOS SA R$ 145.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

GOVESA GOIANIA VEICULOS SA R$ 155.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

GUSTAVO FELIPE TERENTIN R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

HELIO UMENO JUNIOR R$ 13.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

IBT-INDUSTRIA BRASILEIRA DE TELHAS LTDA-ME R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA R$ 200.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

INDUSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA R$ 20.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

IOMAR MATEUS DE ARAUJO R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

IRANILDO CICERO SILVA BEZERRA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

IRMÃOS SOARES S/A R$ 197.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

ITAU UNIBANCO S.A R$ 100.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

JAIME JUNIO SCHEIM JORGE R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

JAQUELYNE PINHEIRA DO NASCIMENTO R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

JC DISTRIBUIÇÃO LOGISTICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS S.A.R$ 100.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

JOAO BATISTA DE LIMA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

JOSE ELCINO RODRIGUES BUENO R$ 35.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

JOSE EVALDO BALDUINO LEITAO R$ 200.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

JULIO CESAR BENTO R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A R$ 375.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A R$ 375.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

LEONARDO OTTONI VIEIRA R$ 40.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

LUCIO FRANCISCO DOS SANTOS R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA R$ 750.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

LUIZ RASSI R$ 7.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

MARCELO TANNUS FREITAS R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

MARCOS ANTONIO DA SILVA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

MARIVALDO PRAXEDES DOS SANTOS R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A R$ 30.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 5.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA R$ 300.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

MINASCOM COMERCIAL LTDA R$ 200.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA R$ 750.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA R$ 1.000.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

NILSON MOREIRA DE SOUSA JUNIOR R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

NILVA APARECIDA FRANCO DE ANDRADE R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

NOVA ROCHA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA R$ 80.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA R$ 200.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

OENES RODRIGUES DA SILVA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

OSEIAS MARTINS VALERIANO R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

PATRIMONIAL SISTEMAS MONITORADOS DE ALARME LTDA - EPP R$ 30.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

PAULO CESAR GOMES PEREIRA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

PNEUS VIA NOBRE LTDA R$ 726.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

PNEUS VIA NOBRE LTDA R$ 10.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 260.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

R. S. ENGENHARIA LTDA R$ 260.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA R$ 190.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA R$ 300.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

RHEDE TRANSFOMADORES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA R$ 5.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

ROBERTO ALLAN TELES JUNIOR R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

ROBERTO FRANCISCO LOPES R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

ROSANA FONTES GOMES R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

ROZANE SCHEIM REIS R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A R$ 1.000.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A R$ 375.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A R$ 375.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A R$ 375.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR



SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A R$ 375.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

SELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

SERVBON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA R$ 100.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

SPE MEGA MODA SHOPPING LTDA R$ 150.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

THIAGO FERREIRA DA COSTA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

TIBURCIO ADVOGADOS - EPP R$ 20.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA R$ 159.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA R$ 150.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA R$ 50.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

URANO JOSE PEREIRA LOPES R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

URANO JOSE PEREIRA LOPES R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

VALERIA DOS REIS AQUINO R$ 724,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

VALERIA DOS REIS AQUINO R$ 362,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

VERDELOG LOGISTICA E TRANSPORTES SA R$ 10.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

VINICIUS WERTON SIQUEIRA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP R$ 5.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA R$ 10.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

VOLGA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 5.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. R$ 50.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. R$ 100.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

W. H. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME R$ 5.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

WELLINGTON ELOI TELES R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

WELLINGTON JORGE RODRIGUES R$ 14.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

WELLINGTON JORGE RODRIGUES R$ 3.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

WENDER MARTINS MORAES DOS SANTOS R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

WERTON LUIS DA SILVA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

WILIAMAR FERREIRA DA SILVA R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

WILMAR CARDOSO DE QUEIROZ R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

YGOR KLAY MORAIS LEITE R$ 1.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

ZARARTE EVENTOS LTDA-ME R$ 10.000,00 MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

TOTAL R$ 25.291.671,97

Fonte: TSE (2015)
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