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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que, no encerramento das comemorações
do cinqüentenário do BNDES, lançamos os livros resultantes dos Semi-
nários Novos Rumos do Desenvolvimento no Mundo e dos Painéis do
Desenvolvimento Brasileiro. No âmbito destes eventos, que se realiza-
ram ao longo de quatro meses, refletimos sobre os processos de desen-
volvimento no mundo e, em particular, no Brasil.

O propósito dos Seminários foi discutir os novos padrões de desenvol-
vimento, face à realidade da globalização e dos anseios de estabilidade
monetária, o que, entendemos, demandava fortemente o aprofundamento
do debate sobre o papel do Estado, especialmente frente aos objetivos
de: (i) manutenção da estabilidade macroeconômica; (ii) melhoria das
condições de competitividade; e (iii) redução das desigualdades sociais
e regionais.

Sob os títulos “Revolução Tecnológica e a Integração Global”, “Agenda
Social e o Combate à Pobreza”, “Desenvolvimento e Globalização”, “Os
Desafios do Crescimento: O Papel das Instituições” e “Investimento,
Competitividade e Tecnologia”, questões cruciais do desenvolvimento
mundial foram abordadas por eminentes intelectuais da academia e
por pensadores e formuladores de políticas de organismos internacio-
nais, em mesas presididas por Ministros de Estado, e outras autorida-
des governamentais.

Nas doze sessões dos Painéis do Desenvolvimento Brasileiro, fo-
ram tratados, de forma mais detalhada, os grandes temas abordados
no seminário internacional. No mesmo formato da etapa internacio-
nal, colaboraram renomados especialistas filiados a linhas distintas de
pensamento.



O BNDES procurou, com a realização deste ciclo de debates, reafir-
mar seu compromisso com o futuro da sociedade brasileira, e com a
atribuição de permanecer à vanguarda do desenvolvimento, patrocinan-
do não só os projetos de investimento que impulsionam o crescimento
da economia, como também as grandes reflexões a respeito dos rumos
do desenvolvimento nacional.

No contexto de um cenário mundial crivado de incertezas econômi-
cas e de agudas indefinições geopolíticas, avançamos em discussões
sobre temas da mais alta relevância, com o propósito de apresentar à
sociedade, e à nova administração, que assume em janeiro próximo, um
conjunto organizado de reflexões e propostas de ação voltadas para o
desenvolvimento do Brasil.

Eleazar de Carvalho Filho

Presidente do BNDES



PREFÁCIO

No âmbito das comemorações de seus 50 anos e também visando
destacar a importância do tema, o BNDES promoveu, durante os me-
ses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2002, sob coordena-
ção de sua Área de Planejamento, um amplo debate sobre as questões
do desenvolvimento face à realidade da globalização. As dificuldades
enfrentadas pelos países, em especial os emergentes, em alcançar ní-
veis aceitáveis de desenvolvimento fizeram com que os temas relati-
vos a: desigualdades sociais, equilíbrio inter-regional; elevação das
taxas de crescimento da economia, ampliação das oportunidades de
ocupação e emprego, enfrentamento das restrições externas e desen-
volvimento tecnológico, permeassem todos os trabalhos.

Este livro reúne as opiniões surgidas ao longo dos debates, oriundas
de diferentes linhas de pensamento, tendo incorporado, no âmbito dos
textos dos sistematizadores, visões do corpo técnico do Banco. Apre-
senta, portanto, diversas propostas alternativas que foram discutidas por
Executivos e técnicos de todas as Áreas do Banco, incluindo a Alta
Administração.

Esse debate teve como resultado uma agenda sobre o desenvolvi-
mento e o delineamento da seguinte função objetivo para o BNDES:
“Promover o crescimento com ampla inclusão social (incorporando a
dimensão da cidadania), com redução das desigualdades espaciais (vi-
sando o equilíbrio inter-regional), com intenso desenvolvimento
tecnológico, elevada competitividade e uso sustentável dos recursos
naturais (buscando a viabilização do futuro) e com expressivo incre-
mento das exportações (objetivando a inserção soberana do país no
mundo globalizado).”



As atividades desenvolvidas consistiram em:

— Seminário internacional, realizado nos dias 12 e 13 de
setembro de 2002, sobre os Novos Rumos do Desenvolvi-
mento no Mundo, com quatro painéis, em cada um dos
quais participaram três palestrantes e dois debatedores.
Foram convidados, como palestrantes, personalidades in-
ternacionais e, como debatedores, dois intelectuais brasi-
leiros de escolas distintas de pensamento. Autoridades
governamentais presidiram as mesas e Ministros de Esta-
do e os Presidentes do BNDES e do Banco Central reali-
zaram palestras. O Excelentíssimo Senhor Presidente da
República proferiu conferência que encerrou o evento.

— Doze Painéis sobre o Desenvolvimento Brasileiro, rea-
lizados entre os meses de agosto e outubro, trataram de
forma mais detalhada os grandes temas abordados no se-
minário internacional. Esta etapa, voltada para o corpo téc-
nico do Banco, sem a presença de imprensa, contou com a
colaboração de convidados externos ligados a diversos seg-
mentos da sociedade, governo, trabalhadores, empresariado
e academia. Para cada tema foram contratados dois pensa-
dores de linhas distintas, encarregados da elaboração de
textos e sua apresentação nos painéis, que contaram, tam-
bém, com a participação de três debatedores. Esta etapa
dos trabalhos teve intensa participação do corpo técnico
do Banco, que organizado em grupos de trabalho esco-
lheu Palestrantes e Debatedores, preparou os termos de
referência para elaboração dos textos dos Palestrantes, e
acompanhou sua elaboração.

A condução dos trabalhos ficou a cargo de um Comitê Coordena-
dor formado pelas Áreas de Planejamento, Comunicação e Cultura,
Administrativa e Gerência Executiva de Desenvolvimento de Com-
petências. O Banco contou, ainda, com o apoio da Professora Ana
Célia Castro do Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento, Agri-
cultura e Sociedade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janei-
ro, tanto nas atividades de planejamento e organização dos eventos,
quanto na coordenação de especialistas contratados para realizar o
acompanhamento, sistematização e consolidação dos debates.



No total foram envolvidas diretamente cerca de 200 pessoas, consi-
derando corpo técnico do Banco, equipe de consultores, palestrantes e
debatedores.

Finalizando, considero oportuno registrar que, ainda que tenha-
mos recebido importantes recomendações e propostas por parte de
palestrantes e debatedores, grande parte destas se constituíam em
ações já desenvolvidas pelo Banco, mas que independente disso
foram registradas. Importa também destacar que os textos são de
inteira responsabilidade dos autores, não se constituindo em opi-
nião do BNDES.

Paulo Sérgio Moreira da Fonseca

Superintendente da Área de Planejamento
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SISTEMATIZAÇÃO DO DEBATE SOBRE
“POLÍTICAS DE EMPREGO”

Carlos Henrique Corseuil*

1. Sumário

1.1 Apresentações

José Pastore (USP)

A geração de oportunidades de trabalho depende de um grande nú-
mero de fatores. Há três que são essenciais: (1) crescimento econômico;
(2) qualificação de pessoas; e (3) instituições eficientes. O Brasil está
mal nas três áreas.

O mercado de trabalho é composto por dois segmentos. O “empre-
go” definido como a posição estável, regida pela relação de subordina-
ção, na qual as pessoas se fixam por um longo período de tempo da sua
existência. O “trabalho”, definido como a atividade que é exercida pe-
las pessoas de forma intermitente, casual, periódica ou mesmo contínua
e na base da ação autônoma de cada um. O primeiro declina gradual-
mente, enquanto que o segundo se expande com grande velocidade em
todos os países do mundo.

No Brasil, há um enorme fosso entre o mundo do emprego e o mun-
do do trabalho em matéria de proteção social. As instituições trabalhis-
tas e previdenciárias protegem quem tem ou teve emprego, mas nada
fazem para quem teve apenas trabalho – a não ser as proteções univer-
sais garantidas pelo SUS na hora da doença (mas sem licença remune-
rada) e a assistência social de um salário mínimo para os idosos caren-
tes (67 anos). Para mudar esse quadro, seria necessário desenvolver
mecanismos de arrecadação para instrumentos de proteção social, que
fossem aplicados também ao mundo do trabalho. Em suma, uma incor-

* IPEA, sistematizador do painel “Políticas de Emprego”.
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poração gradual dos trabalhadores informais dentro do mercado formal,
que exige a inauguração de novas políticas sociais.

A redução do custo da legalização teria papel fundamental nesse
processo. Estimular as pessoas a serem amparadas por pacotes mínimos
de proteção, dentro dos quais a mais central é a Previdência Social,
deve ser também considerado. A redução dos déficits da Previdência
Social e, consequentemente, do Tesouro Nacional, contribuiriam, no
médio prazo, para a redução dos juros e ativação dos investimentos pú-
blicos e privados – o que é fundamental para a geração de empregos.

Sérgio Mendonça

O ambiente para política de emprego no Brasil foi favorecido por um
lado, mas desfavorecido por outro. O Brasil, após a criação do Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT –, em 1990, passou a dispor de uma impor-
tante fonte de recursos que permitiu estruturar o Sistema Público de Empre-
go – SPE (Seguro Desemprego, Intermediação de Mão-de-Obra e Forma-
ção Profissional), sobretudo a partir da segunda metade dos anos 90.

O desempenho extremamente desfavorável do ponto de vista
macroeconômico nesse período, no entanto, torna difícil a tarefa de ava-
liar essas políticas. Mesmo sendo adequadamente concebidas, foram
executadas em ambiente macroeconômico de baixas taxas de cresci-
mento, fenômeno que teve forte impacto sobre a dinâmica do mercado
de trabalho. É inequívoca a correlação entre crescimento econômico,
geração de empregos e queda do desemprego.

Esse fenômeno tem repercussão também numa dimensão mais qua-
litativa. Terminamos a década passada e iniciamos esta com o
aprofundamento da heterogeneidade no mercado de trabalho brasileiro.
No plano da ocupação, com a presença cada vez maior de postos de
trabalho mais precários e instáveis, forte crescimento dos serviços de
caráter pessoal e dos empregos domésticos e queda dos rendimentos.

O atual sistema público de emprego deve ser considerado como al-
ternativa para melhorar, sobretudo, a dimensão qualitativa do desempe-
nho do nosso mercado de trabalho. Dessa forma, seguem algumas su-
gestões de aperfeiçoamento desse sistema.

A observação dos dados históricos do programa de intermediação
de mão-de-obra indica a necessidade de ampliar fortemente a captação
de vagas e aumentar o volume de inscrições, viabilizando o acesso ao
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conjunto dos trabalhadores. Trata-se de garantir o investimento estatal
no fortalecimento e difusão do sistema público. A decisão dos agentes
privados pela utilização do serviço público só ocorrerá se o mesmo for
capaz de se diferenciar de outros serviços privados. O desafio é assegu-
rar que o sistema público, por sua credibilidade e transparência, ofereça
um serviço de melhor qualidade que o do setor privado.

A experiência do PLANFOR de descentralização, se bem sucedida,
poderia evitar o enorme risco existente no formato original da formação
profissional no Brasil, ou seja, a definição dos conteúdos de formação a
partir da oferta (entidades existentes), e não da demanda (trabalhadores
e empregadores). A pressão pela realização descentralizada, ainda que
apoiada em diretrizes metodológicas nacionais, corre o risco da exces-
siva fragmentação e pulverização. Assegurar qualidade aos cursos de
qualificação é tarefa difícil, dada a enorme quantidade de entidades exe-
cutoras envolvidas em todo o território nacional.

Em 2001, os vários programas de crédito produtivo popular aplica-
ram R$2,6 bilhões em 825 mil operações. No mesmo ano, o valor mé-
dio de cada operação foi de R$ 3,1 mil. Considerando o volume de
operações de crédito do sistema bancário, esse montante corresponde a
cerca de 0.8%. Esse dado sugere que a escala é, sem dúvida, o grande
desafio desses programas.

O papel do BNDES é fundamental na área do microcrédito. Além de
condições mais favoráveis no plano macroeconômico, a escala desses
programas é decisiva para que se possa praticar taxas de juros realmen-
te populares nos empréstimos dos bancos do povo. Portanto, o reforço
dessa linha é necessário para ampliar esses programas. É importante
resgatar o tema das condicionalidades sociais para a concessão de fi-
nanciamento através do BNDES. Tema tabu ao longo dos anos 90, pode
ser retomado sobre o manto da responsabilidade social das empresas.

1.2 Comentários

Cláudio Dedecca (UNICAMP)

O professor Dedecca distingue as duas apresentações da seguinte
maneira. Em sua opinião, a apresentação do professor José Pastore centra
no funcionamento do mercado de trabalho, enquanto a do Dr. Sérgio
Mendonça está mais voltada para a relação entre crescimento econômi-
co e geração de emprego. São apresentações representativas de duas
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visões distintas acerca da política de emprego. A primeira, representada
por Pastore, entende que ajustes no funcionamento do mercado de tra-
balho têm um enorme potencial de geração de emprego. A segunda,
representada por Mendonça, defende que o bom funcionamento per se
não tem condições de gerar, de forma sustentável, novos empregos. Para
que essa meta seja alcançada, deve ser buscado o aumento contínuo da
demanda agregada, via crescimento econômico.

Dedecca argumenta que a segunda visão de política de emprego é
superior à primeira. Inclusive, ressalta que todos os candidatos a presi-
dente da república convergem para um diagnóstico de que o crescimen-
to é fundamental para a geração de emprego, além de terem destacado o
tema geração de emprego em suas campanhas.

Para esse comentarista, o BNDES deve desenhar políticas industrial
e social visando o crescimento econômico. A preocupação com o funci-
onamento do mercado de trabalho deve ser vista apenas como instru-
mento voltado à melhora de dinamismo e competitividade.

Sobre esse aspecto, Dedecca considera precipitado alguns dos argu-
mentos de Pastore. Basicamente, Dedecca afirma que a melhora no fun-
cionamento do mercado de trabalho não deve passar por flexibilização
das relações de trabalho, nem corte das contribuições.

Como fundamento para a questão da flexibilização, o comentarista
coloca que a elasticidade emprego-produto na França é maior que nos
Estados Unidos. Além disso, as mudanças na CLT para tornar as rela-
ções mais flexíveis tenderiam a trazer menos recursos para a política
social. Sobre as contribuições, elas não seriam tão altas, pois equivalem
a cerca de 5% do PIB.

Hélio Zylberstajn (USP)

Para o professor Zylberstajn, as apresentações trazem visões que não
são excludentes, mas, sim, complementares sobre a questão da geração
do emprego. As propostas de Pastore para melhorar o funcionamento
do mercado de trabalho teriam resultados ainda melhores em um ambi-
ente de crescimento econômico.

Isso não quer dizer que não haja divergências. Aliás, estas são aponta-
das por esse comentarista também. Primeiro, é reforçada a questão da
importância relativa atribuída aos fatores crescimento econômico e me-
lhora no funcionamento do mercado de trabalho. Outra divergência apon-
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tada se refere ao cenário de cada vez menos emprego e mais trabalho no
Brasil. Zylberstajn  diz que, de acordo com a apresentação de Pastore,
esse quadro seria uma tendência inevitável, ao passo que a apresentação
de Mendonça indica que esse quadro pode ser revertido, através de me-
lhor desempenho na esfera macroeconômica.

Em seguida, o comentarista concentra-se em aprofundar dois temas
apresentados por Pastore: flexibilização da legislação que rege as rela-
ções de trabalho e reforma da rede de proteção ao trabalhador.

Sobre a necessidade apontada de mais flexibilidade nas relações de
trabalho, o comentarista ressalta que há uma necessidade no país de pre-
parar as instituições que estariam envolvidas num ambiente de maior ne-
gociação nas relações de trabalho. Para contornar um quadro de deficiên-
cia dessas instituições, Zylberstajn sugere que a legislação ofereça alter-
nativas para as firmas, como pacotes opcionais de benefícios.

Em relação à rede de proteção ao trabalhador, a sugestão é de
repensar o programa de seguro desemprego. Por um lado, deve ha-
ver uma fusão com FGTS, visto que ambos tem a mesma função.
Isto poderia permitir uma abrangência do programa para além do
setor formal. Por outro lado, também deveria haver uma integração
com o programa de intermediação de mão de obra, o que aumentaria
a eficiência de ambos.

Por fim, o comentarista alerta que o PIS/PASEP, que é a grande fon-
te de recursos para o FAT, e portanto, para as políticas de proteção, pode
ser eliminado por uma eventual reforma tributária em breve. Nesse caso,
deve-se pensar em outras alternativas de financiamento que não envol-
vam tributos sobre faturamento das firmas.

Sheila Najberg (BNDES)

A Dra. Najberg reservou seu tempo de exposição para informar as
ações do BNDES no campo da geração de emprego, as quais listamos a
seguir.

– Acompanhamento do nível de emprego do universo de empresas
financiadas pelo BNDES. Esse monitoramento permite questionar even-
tuais resultados aquém do que era esperado na época do financiamento.
Entretanto, a comentarista ressalva que não há como estabelecer puni-
ções para esses casos, visto que outros fatores determinantes do nível de
emprego podem ter-se deteriorado de forma imprevista.
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– Ampliação dos financiamentos para pequenas e médias empresas.
Essa ação se justifica a partir do diagnóstico de que essas empresas são
as maiores geradoras de empregos.

– Criação de postos avançados de financiamentos para ampliar a
área de atuação do BNDES em termos geográficos.

– Criação de um cartão de crédito para viabilizar captação de recur-
sos para pequenos investimentos.

– Esforço para ampliar a comunicação com os empresários, contan-
do, inclusive, com um site exclusivo para essa função.

2. Caricatura do debate sobre política de emprego no Brasil

Em linhas gerais, fica evidente a presença de duas posições nesse deba-
te. Uma delas está presente nos discursos de Mendonca e Dedecca, enquan-
to a outra pode ser identificada através das falas de Pastore e Zylberstajn.

De acordo com a primeira posição, a geração de emprego é vista
como, majoritariamente, dependente do desempenho macroeconômico.
Dessa forma, as políticas que visam o crescimento econômico devem
ser colocadas em primeiro plano, acima de qualquer iniciativa que se
limite ao funcionamento do mercado de trabalho. Essas iniciativas po-
dem, no máximo, melhorar o aspecto qualitativo, tal como ressaltado na
exposição de Mendonca. O caráter dessas iniciativas deve ser preferen-
cialmente intervencionista, para garantir o resultado desejado.

Já a segunda posição credita um papel mais relevante para iniciativas
que visem melhorar o funcionamento do mercado de trabalho. Mesmo
reconhecendo a importância do fator crescimento econômico, os defenso-
res dessa posição pensam que a performance do mercado de trabalho pode
ser melhorada, mesmo num ambiente macro desfavorável. O elo funda-
mental aí são as instituições. Uma vez contando com instituições eficientes,
a produtividade do trabalho deve ser elevada, o que por sua vez amplia
mercados e tende a melhorar a remuneração dos trabalhadores.

A busca por instituições eficientes leva a combater: a) os incentivos
adversos (os quais fazem os agentes se comportarem de forma distinta
do que seria ótimo do ponto de vista social), e b) custos abusivos. Na
legislação trabalhista e outras instituições presentes nas relações de tra-
balho no Brasil, podem ser notados traços tanto de incentivos adversos
quanto de custos abusivos. Dessa forma, haveria necessidade de refor-
mar essas instituições. Em geral, os defensores dessa posição entendem
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que as reformas devem ir na direção de maior flexibilização, ainda que
não se defenda a total flexibilização.

3. Desdobramentos em termos de diretrizes para o BNDES

O papel do BNDES não está explícito de forma detalhada em ne-
nhuma das duas posições. Especialmente para a linha representada por
Pastore e Zylberstajn é muito difícil tirar alguma recomendação para o
BNDES, visto que esta instituição não tem influência na definição das
instituições que interagem com o mercado de trabalho. No entanto, das
palavras de Mendonca e Dedecca pode-se extrair um desdobramento
implicito. Seguindo a lógica, é de se esperar que seja indicado ao BNDES
priorizar as politicas que façam o Brasil crescer. Nenhuma política vol-
tada especificamente para o emprego deve ser priorizada, pois sem cres-
cimento um emprego novo só pode aparecer às custas do desapareci-
mento de um outro já existente. As opções, portanto, são políticas que
combinem geração de emprego com aumento da capacidade produtiva,
tais como infra-estrutura social e crédito popular.

É interessante notar que as ações do BNDES, apontadas por Najberg,
parecem combinar elementos de ambas as posições. De acordo com
essa posição, o Banco pode atuar em políticas de emprego vinculadas a
um projeto de crescimento macroeconômico ao melhorar uma institui-
ção com bastante interface com o mercado de trabalho, qual seja a do
mercado de crédito.
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INGREDIENTES DAS POLÍTICAS DE EMPREGO.
O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES

José Pastore*

Os geradores do emprego

A geração de oportunidades de trabalho depende de um grande nú-
mero de fatores. Há três que são essenciais: (1) crescimento econômico;
(2) qualificação de pessoas; e (3) instituições eficientes.

O Brasil está mal nas três áreas. O crescimento econômico dos últi-
mos dez anos tem ficado aquém das necessidades de criar boas oportuni-
dades de trabalho aos que entram anualmente no mercado, assim como
aos que fazem parte do estoque dos desempregados e da informalidade. A
qualificação profissional atinge uma pequena minoria da força de traba-
lho, sendo que a própria educação básica dessa força de trabalho não
ultrapassa a 4,5 anos de escola – e numa escola de má qualidade. Por fim,
as instituições trabalhistas oneram, enrijecem e desestimulam a contratação
do trabalho de forma legal (Pastore, 1998). O Brasil tem as mais altas
despesas de contratação e descontratação do mundo, e um sistema legal
que estimula o conflito e inibe o emprego (ver Anexo I).

Crescimento, qualificação e legislação são estratégicos para mudar
esse quadro. Um sem o outro não consegue produzir o efeito desejado e,
em muitos casos, sabota a ação do outro. Por exemplo, o crescimento
econômico, desacompanhado de instituições adequadas, pode precipitar
a incorporação de tecnologias poupadoras de trabalho, como é o caso do
produtor que compra uma cortadeira de cana-de-açúcar para substituir
trabalhadores que, devido a impedimentos institucionais, não podem ser
contratados com segurança jurídica para o tempo em que são necessários.

Nos dias atuais, é fundamental a presença dos três fatores. Cresci-
mento e qualificação, por exemplo, são insuficientes para criar oportu-

* Faculdade de Economia e Administração, Universidade de São Paulo (FEA/USP).
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nidades de trabalho. Os Estados Unidos e a França, para ilustrar, conta-
ram com trabalhadores bem preparados e taxas de crescimento muito
parecidas ao longo da década de 90. Entretanto, o aumento de 1% do
PIB nos Estados Unidos gerou cerca de 0,5% de novas oportunidades
de trabalho, enquanto que o mesmo aumento na França gerou apenas
0,16% (Vivarelli, 1995;1997).

A diferença foi devido à flexibilidade das instituições do trabalho
dos Estados Unidos e à relativa rigidez na França. Por exemplo, uma
grande parte dos estabelecimentos comerciais americanos trabalha dia e
noite durante 365 dias por ano (supermercados, lanchonetes, livrarias,
academias, etc.), enquanto que na França são raros os que atendem o
público à noite, aos sábados à tarde, domingos e feriados. O número de
pessoas envolvidas no comércio que nunca fecha é muito maior do que
o das envolvidas no comércio que fecha com freqüência. Esse montante
é maior também quando se considera a proporção de funcionários em
relação ao número de consumidores.

Aumenta o potencial de trabalho nos países que, além de crescerem
e contarem com boa qualificação profissional, dispõem de instituições
do trabalho que permitem acomodar de forma produtiva os que desejam
– ou são levados – a trabalhar em horários e turnos variados, em regime
de tempo parcial, em projetos (que têm começo, meio e fim), em ativi-
dades realizadas à distância e assim por diante. As taxas de desemprego
da Holanda e da Inglaterra – onde a flexibilidade é grande – são muito
mais baixas do que as da Espanha e da Itália – onde a flexibilidade é
pequena. Quem trabalha em tempo parcial, é óbvio, faz parte das esta-
tísticas do emprego e não do desemprego.

Em outras palavras, a acomodação das pessoas no mercado de traba-
lho depende da combinação maleável dos fatores mencionados. Na fal-
ta de um, os outros ficam combalidos – ou até aniquilados – na sua
capacidade de gerar trabalho.

Tome-se o estrago que é causado pela falta de qualificação. As no-
vas tecnologias mudam com uma velocidade meteórica. O mesmo acon-
tece com os métodos de produzir e vender. O trabalho em grupo se torna
cada vez mais freqüente, exigindo das pessoas bom senso, lógica de
raciocínio, competência na comunicação, capacidade de transferir co-
nhecimentos de uma área para outra (polivalência), comprometimento,
zelo pelo trabalho e bons conhecimentos de suas profissões. Além do
mais, as empresas estão em permanente mutação, incorporando e ex-
pulsando atividades que, por sua vez, passam a fazer parte de outras
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empresas ou do trabalho autônomo. O mercado de trabalho dos dias
atuais é um verdadeiro caleidoscópio que muda a cada dia, com exigên-
cias diferenciadas e versatilidade crescente.

O feixe de ingredientes cognitivos e atitudinais, necessários para se
chegar àquelas exigências e versatilidade, exige um tipo de qualificação
que vai muito além do mero adestramento. Qualificação profissional en-
volve o preparo adequado das pessoas em todas as dimensões. O adestra-
mento coloca as pessoas fazendo uma e uma só tarefa até o fim da vida. A
qualificação profissional prepara a pessoa para aprender continuamente.
Para tanto, a educação de boa qualidade é um ingrediente fundamental.

Educação não gera trabalho, é verdade. Mas a boa educação e a quali-
ficação adequada atraem investimentos, o que, por sua vez, cria trabalho.
Onde faltam educação e qualificação, faltam capitais e falta trabalho.

Nos dias atuais, as pessoas que não trabalham sofrem da falta de
oportunidades, é verdade. Mas, em muitos casos, as oportunidades de
trabalho não surgem porque não há educação e qualificação adequadas.
Os grandes fluxos de capitais da Europa para os países do Sudeste Asi-
ático, na década de 80, foram atraídos, em grande parte, pela disponibi-
lidade de uma força de trabalho bem preparada e por instituições flexí-
veis. No seu processo migratório, os capitais destruíram postos de tra-
balho de onde saíram e criaram-nos aonde chegaram.

No Brasil, as pesquisas são convergentes ao revelarem um aumento
da demanda de trabalhadores mais qualificados em quase todos os seto-
res da economia (Ikeda e Najberg, 1998). Até mesmo na agricultura e
na construção civil, onde sempre existiram grandes “exércitos de reser-
va” de baixa qualificação, as novas tecnologias passaram a exigir uma
competência crescente.

Muitos tentam relativizar o papel da educação, ao constatarem a pre-
sença da desocupação entre pessoas com oito ou mais anos de escola.
Seria um exemplo de “excesso” de educação? Ou de falta de trabalho?
Em muitos casos, nem uma coisa nem outra. Esse fato reflete apenas as
exigências crescentes do mercado de trabalho. Quem duvida da educa-
ção como ferramenta de empregabilidade, nos dias atuais, pode tentar a
ignorância... Será que daria certo?

Para fechar esta introdução, convém considerar que os seres huma-
nos dos dias atuais constroem suas vidas tanto no mundo do emprego
quanto no mundo do trabalho. O mercado de trabalho é composto des-
ses dois segmentos. O “emprego”, definido como a posição estável,
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regida pela relação de subordinação, na qual as pessoas se fixam por um
longo período de tempo da sua existência, declina gradualmente, en-
quanto que o “trabalho”, definido como a atividade que é exercida pelas
pessoas de forma intermitente, casual, periódica ou mesmo contínua e
na base da ação autônoma de cada um, se expande com grande veloci-
dade em todos os países do mundo.

Trabalho de qualidade: o desafio da proteção social

Para o mundo do emprego, as sociedades humanas desenvolveram,
ao longo do tempo, instituições que garantem vários tipos de proteção
social. A legislação trabalhista e a previdenciária – quando obedecida –
prevêem a proteção para os quatro momentos mais críticos da vida dos
seres humanos, ou seja, (1) quando falta trabalho; (2) quando falta saú-
de; (3) quando falta juventude; (4) quando falta a vida. É para isso que
existem o seguro-desemprego, a licença remunerada no caso de doença,
a aposentadoria por idade e as pensões após a morte.

Mesmo assim, os sistemas previdenciários da maior parte dos países
estão abalados devido à forte mudança na demografia ocorrida ao longo
do século XX. Afinal, eles foram criados quando muitos jovens contri-
buíam para a Previdência Social e poucos idosos (que sobreviviam) usu-
fruíam seus benefícios. Hoje, cai o número dos jovens que contribuem e
aumenta o dos que têm direito a receber os benefícios. No Brasil dos
anos 40, quando se implantou a Previdência Social, havia 15 trabalha-
dores ativos para contribuir e manter a aposentadoria de um trabalhador
inativo. Hoje, são menos de dois ativos para um inativo. Ou seja, os
próprios sistemas previdenciários do mundo do emprego estão com suas
finanças enfraquecidas.

Para o mundo do trabalho, a situação é ainda mais complexa. Nos
países mais avançados, onde as pessoas podem usar suas receitas para
comprar planos previdenciários privados, as referidas proteções – ou
parte delas – começam a ser gradualmente garantidas por esses planos.
Mas, nos países mais pobres, onde a renda é baixa e os planos gozam de
baixa reputação, a desproteção é brutal. Esse é o caso dos 60% dos
brasileiros que trabalham no mercado informal.

No Brasil, há um enorme fosso entre o mundo do emprego e o mundo
do trabalho em matéria de proteção social. As instituições trabalhistas e
previdenciárias protegem quem tem ou teve emprego, mas nada fazem
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para quem teve apenas trabalho – a não ser as proteções universais garan-
tidas pelo SUS na hora da doença (mas sem licença remunerada) e a as-
sistência social de um salário mínimo para os idosos (67 anos) carentes.

Nesse ponto, convém admitir que, havendo crescimento, educação e
legislação, uma parcela – cadente – dos brasileiros será acomodada no
mundo do emprego e outra – crescente – será acomodada no mundo do
trabalho.

Um dos grandes desafios nesse campo é o de, nos dois mundos,
prover o mínimo de proteção social. Para tanto, será preciso segmentar
esses mundos em mercados específicos, mas não necessariamente iso-
lados. Sim, porque, ao longo da carreira, muitas pessoas saem do mun-
do do emprego e vão para o mundo do trabalho, voltando em seguida,
por algum tempo, ao primeiro, numa trajetória de ziguezague que se-
guem boa parte de suas vidas.

Dos 70 milhões de brasileiros que trabalham no setor privado, me-
nos de 30 milhões estão protegidos contra o desemprego, a incapacida-
de temporária ou permanente, e estão entre os que contam com licença-
maternidade, aposentadoria, pensão por morte e outros benefícios ga-
rantidos pela Previdência Social para quem está no mercado formal.

Mais de 40 milhões estão fora dessa proteção, o que atinge seus
familiares. É um número assustador, em face de conhecidas conseqüên-
cias: insegurança pessoal, corrosão do tecido social e escalada do crime
e da violência.

Quem são os 40 milhões de desprotegidos? Dentre eles há três con-
tingentes que somam 22 milhões de pessoas: (1) os que têm renda insu-
ficiente para pagar as contribuições atuais da Previdência Social; (2) os
que estão entre 10 e 15 anos de idade, portanto, abaixo da idade de
trabalhar e se inscrever na Previdência Social; e (3) os que têm mais de
60 anos e enorme dificuldade para preencher as condições de filiação à
Previdência Social (Informe da Previdência, fevereiro de 2001).

Quem são os 18 milhões de contribuintes potenciais, mas que não
contribuem para a Previdência Social? Cerca de 8,5 milhões são traba-
lhadores por conta própria; 7,5 milhões são empregados que trabalham
na ilegalidade; e 2 milhões são empregados domésticos sem registro em
carteira.

Mesmo que – por uma hipótese heróica – os 9,5 milhões de empregados
viessem a ser legalizados por força da fiscalização, restariam 30,5 milhões
de brasileiros que não se enquadram nas regras vigentes. O que fazer?
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A legislação previdenciária compreende as figuras de (1) contribu-
intes individuais, (2) segurados facultativos e (3) segurados especiais.
No ano 2000, houve 1,5 milhão de inscrições nessas categorias. Trata-
se de um esforço louvável e bem-sucedido. Mas é preciso examinar
quem são os novos contribuintes, e até que ponto eles darão
sustentabilidade às receitas da Previdência Social ao longo do tempo.

Mais da metade dos novos contribuintes que aderem à referida cam-
panha é composta de pessoas do meio rural e que estão próximas dos 60
anos, para as quais não se necessita comprovar tempo de contribuição
para aposentar, mas apenas idade – uma verdadeira bomba-relógio para a
Previdência Social, que terá de bancar mais despesas, sem contrapartida.

Uma outra parcela (expressiva) é composta de mulheres que buscam
qualificar-se para receber o salário-maternidade – uma outra bomba de
explosão mais rápida, pois muitas das contribuintes, após usarem o be-
nefício, desvinculam-se da Previdência Social (Informe de Previdência
Social, março de 2001).

O mercado informal é assim mesmo. Há um ziguezague contínuo.
Até mesmo para os que decidem aderir à categoria dos contribuintes
individuais da Previdência Social1, a situação é fluida. Com freqüência,
param de contribuir, e voltam à informalidade; em seguida, regressam à
formalidade; mais adiante, retornam ao mercado informal; e, passados
alguns anos, ficam desalentados para pagar os atrasados, abandonando,
por completo, a proteção da Previdência Social.

Isso porque as pessoas trabalham alguns meses – ou anos – no mun-
do do emprego (protegido) e outros no mundo do trabalho (desprotegido).
A instabilidade é a marca da informalidade. Os atores do mercado in-
formal não desempenham o mesmo papel o tempo todo. Uma parte nas-
ce e vive na informalidade, é verdade (Neri, 2000). Mas, mesmo aí,
seguem vários scripts, mudando de ocupação, local de trabalho e ramo
de atividade. Há os que passaram pelo mercado formal, onde encarnaram
vários personagens, seguindo roteiros estruturados. Mas há também os
que ficam anos a fio ziguezagueando entre os vasos comunicantes do
formal e do informal.

No caso dos trabalhadores por conta própria, a sua “formalização” no
sistema atual é onerosa e burocratizada. A chamada “legalidade integral”
exige que, para entrar na proteção da Previdência Social, os vendedores

 1 Como autônomos, facultativos, empregados domésticos e empresários.
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ambulantes, por exemplo, tenham de cumprir um rosário de regras inegociáveis
e arcar com despesas de alta monta. Uma puxa a outra. O registro junto ao
INSS exige um registro junto à Prefeitura Municipal e inscrição no ISS – cuja
alíquota é alta na maioria das capitais do Brasil. A “legalização” do negócio
exige registro em Juntas Comerciais, com o recolhimento de taxas e
emolumentos – e assim por diante. É impossível obedecer a uma exigência
sem obedecer às demais. Formalizar é caro e complicado.

Em suma, a incorporação gradual dos trabalhadores informais den-
tro do mercado formal exige a inauguração de novas políticas sociais.
Além da propalada e incompleta reforma da Previdência Social, há muita
coisa a ser feita no campo trabalhista. Quatro medidas complementares
poderiam ajudar a aumentar a proteção social no Brasil.

1. Para os que trabalham na condição de empregados em empresas
organizadas, seria possível ampliar a proteção, através de uma
melhoria da fiscalização. Mesmo assim, todo cuidado é pouco. Aper-
tar demais uma microempresa com as despesas de contratação atu-
ais – 103,46% sobre o salário (Anexo II) – pode destruir a empresa
e seus empregos.

2. Para esse mesmo grupo, a lei poderia garantir um mínimo de prote-
ção para todos, abrindo a empregados e empregadores a possibili-
dade de ampliar essa proteção através da negociação, fazendo-a
prevalecer sobre a legislação. O Projeto de Lei 5.483/2001, que
altera o artigo 618 da CLT e abre o campo da negociação, tem o
pendor de permitir às partes, de modo voluntário, encontrar fórmu-
las de proteção mínima nos casos de vínculo empregatício. Esse
projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro de
2001, esperando-se a sua apreciação pelo Senado Federal em 2002.

3. Para o grupo de pessoas de renda muito baixa, seria de utilidade
ampliar os programas de renda mínima (tipo bolsa-escola), introdu-
zindo-se, porém, algumas modificações para garantir um mínimo de
proteções sociais. Uma delas poderia ser o atrelamento de uma parte
da renda mínima a uma pequena contribuição a ser feita à Previdên-
cia Social para, assim, se garantir o referido mínimo de proteção.

4. Finalmente, para o grupo de renda mais alta, seria aconselhável
estimular os programas de previdência facultativa – tipo PGBL e
VGBL – mas também modificados, ou seja, com uma leve tributa-
ção destinada a gerar recursos que seriam canalizados, via orça-
mento, à previdência pública.



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 30

Boas e más experiências de redução da informalidade

O ataque à desproteção exige uma orquestração de políticas convergen-
tes nos campos trabalhista e previdenciário. O que não se pode é continuar
inerte diante do aumento dos excluídos, das soluções pífias na Previdência
Social e da morte anunciada do sistema brasileiro de seguridade social.

Nesse ponto, convém tirar lições de experiências bem e malsucedidas.
O Brasil tem duas opções para incorporar informais no mercado formal:
a Lei do SIMPLES, de janeiro de 1997, e a Lei 9.601, de janeiro de
1998, que trata do contrato por prazo determinado. Ambas proporcio-
nam às empresas uma economia de aproximadamente 19% nas despe-
sas de contratação formal (Anexo III). A primeira “pegou”, a segunda
falhou. Por quê?

Em estudo cuidadoso, Cechin e Fernandes (2000) acompanharam
cerca de 1.130 mil empresas existentes em janeiro de 1996, e que se
ajustavam à opção do SIMPLES. Naquele ano, tais empresas emprega-
ram 773 mil trabalhadores com registro em carteira. Em 1998, depois
de um ano de enquadradas no SIMPLES, elas já estavam empregando
1.314 mil trabalhadores – quase o dobro. E em 1999, passaram a empre-
gar 3,5 milhões de pessoas – quase cinco vezes mais.

Os autores mostram que a maior parte desse espetacular incremento
não foi devido à geração de novos postos de trabalho e, sim, à
formalização dos empregados existentes. Ou seja, o SIMPLES está aju-
dando a formalizar o nicho que mais precisava ser formalizado, o das
micro e pequenas empresas. Por isso, vem cumprindo o seu papel.

A Lei 9.601, que trata da contratação por prazo determinado, entrou
em vigor em janeiro de 1998. Entre 21 de janeiro de 1998 e 11 de janei-
ro do ano 2000, o Ministério do Trabalho e Emprego estimou que ape-
nas 17 mil trabalhadores foram contratados na nova modalidade, atra-
vés de 605 acordos ou convenções coletivas.

O Brasil inteiro observa que essa lei não “pegou”. Os dirigentes sin-
dicais costumam apontá-la como retumbante exemplo de fracasso no
terreno da flexibilização do trabalho.

Se os dois mecanismos propiciam a mesma economia de despesas
para as empresas, como explicar o sucesso de um e o insucesso de outro?

Muito simples. O SIMPLES é simples e a Lei 9.601 é complicada.

No primeiro caso, além da redução de despesas, o SIMPLES dimi-
nuiu substancialmente a infernal burocracia contábil. No terreno traba-
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lhista, os donos das micro e pequenas empresas são os que decidem
quem contratar e quando contratar. São eles também que deliberam as-
sinar a carteira de trabalho dos seus (atuais) empregados informais.

No caso da Lei 9.601 deu-se o inverso. Havendo o interesse em con-
tratar um empregado com registro em carteira, o dono de uma pastela-
ria, barbearia ou papelaria, por exemplo, tem que chamar o sindicato cor-
respondente, fazer com ele uma negociação, assinar um acordo coletivo e
provar, para o fiscal do Ministério do Trabalho, que o novo contratado
não alterou a média de empregados do quadro de pessoal e tampouco a
folha salarial que a empresa tinha no segundo semestre de 1997.

Além da assustadora complicação, nada disso faz parte do repertó-
rio das micro e pequenas empresas. Elas não estão acostumadas a nego-
ciar e firmar acordos coletivos com entidades sindicais. Nem têm know-
how para isso.

Ademais, é estranho que uma lei tenha dado aos sindicatos o direito
de decidir quando e quantos empregados podem ser contratados pela
empresa. Com esse extraordinário poder de veto, eles podem impedir a
contratação de empregados até mesmo numa grande empresa.

Bem diferente é a opção do SIMPLES. O micro ou pequeno empresário
contrata e assina a carteira, e o contador faz os cálculos e cuida dos recolhi-
mentos. Tudo é feito de maneira expedita, sem interferência de terceiros.

Com base nesse sistema, o Brasil está vivenciando um grande salto
na formalização das atividades de pessoas que ficaram anos a fio traba-
lhando de modo precário.

Isso prova que mais importante do que reduzir despesas é simplifi-
car a contratação dos trabalhadores. Prova também que, reduzindo ou-
tras despesas – que podem até aliviar a renúncia fiscal provocada pelo
SIMPLES –, o Brasil tem condições de formalizar uma grande parcela
dos 60% de brasileiros que compõem o mercado informal. A
informalidade castiga os trabalhadores pela desproteção, e prejudica a
Previdência Social pela sonegação. Precisa ser reduzida.

O impacto da qualidade das leis no mundo do trabalho

O mercado informal vem registrando um aumento no ingresso de
pessoas com mais qualificação, que se distanciam cada vez mais do
mundo do emprego e se instalam no mundo do trabalho, com pouca
chance de reversão. São engenheiros, consultores, analistas de sistema,
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professores, personal trainers, etc. que trabalham na condição de “tem-
porários permanentes” (Beck, 2000).

Para esse grupo, é ilusório achar que a nova proteção venha a ser
feita através da sua incorporação no velho mercado formal. Mas todos
eles precisam de proteções sociais. Alguns conseguem comprá-las no
mercado de seguros. Outros tentam ignorar os riscos de viver. Mas to-
dos representarão despesas para a seguridade social no caso de atendi-
mento pelo SUS (doença), ou pelo INSS (aposentadoria por carência).
Ou seja, a escolha pela desproteção não exime o Estado de incorrer em
despesas no caso de infortúnio.

Essas pessoas não podem ficar a descoberto pelo resto da vida. Para
tanto, há que se pensar na criação de proteções atreladas aos seres hu-
manos – “proteções portáteis” – e não à condição de trabalho. Isso re-
quer uma arquitetura de regras que permita às pessoas entrar e reentrar
nos vários nichos do mercado, mantendo um mínimo de proteção.

Como é utópico querer revogar a inflexibilidade da arquitetura atual
e desmontar o rosário dos direitos inegociáveis, resta buscar uma re-
regulamentação que possa ser usada pelos autônomos de maior qualifi-
cação. Uma das maneiras seria criar um sistema previdenciário de cará-
ter obrigatório, com baixas alíquotas.

Uma vez dentro dele, seria estratégico envolver os participantes com
estímulos atraentes para continuar no sistema. Reduzir despesas de
contratação seria uma boa oferta inicial para quem quisesse ser emprega-
do ou empregador. Simplificar a subcontratação viria logo em seguida.
Microcrédito, seguros contra infortúnios, capacitação para o trabalho,
aconselhamento pessoal e assessoria empresarial são apoios de igual im-
portância. Diminuir o risco de ações judiciais estaria no mesmo nível.

O importante é reduzir o custo da legalização e estimular as pessoas
a serem amparadas por pacotes mínimos de proteções, dentro dos quais
a mais central é a Previdência Social.

Essa re-regulamentação é um processo, e não uma obra acabada. Ela
exige pontaria, gradualismo, monitoramento, persistência e flexibilida-
de. Os ciclos da economia podem forçar alguns recuos, mas não a desis-
tência. As experiências de stop-and-go no campo trabalhista não deram
bons resultados (Maldonado, 1995; Lora e Pagés, 1997). A perseveran-
ça é um remédio melhor (Gregory, 1998; Pastore, 1999). A simplicida-
de tem de ser a coluna dorsal das novas instituições do trabalho.
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No âmbito do campo da re-regulamentação, a mudança da legisla-
ção trabalhista envolverá política e técnica. O sistema brasileiro de pro-
dução das leis tende a ouvir apenas os que estão protegidos pelas leis
atuais, deixando de lado os que mais precisam de proteção – os desem-
pregados e os integrantes da informalidade.

Na maioria das vezes, os projetos que visam proteger os excluídos,
no final de sua tramitação, acabam reforçando a proteção dos incluídos.
Por que isso acontece?

Durante o processo legislativo, os incluídos agem através de organiza-
ções bem montadas que, se necessário, espalham até o terrorismo de infor-
mações para assustar os parlamentares, muitos dos quais estariam dispostos
a transacionar alguns graus de liberdade por graus de igualdade.

Para a discussão de projetos de lei, os excluídos nunca são convoca-
dos. Eles são pretensamente representados por integrantes de corporações
que usam a retórica da igualdade para manter sua liberdade dentro de
cidadelas protegidas por leis anteriores e, para onde derivam os benefí-
cios das novas proteções. É o que mantém a proteção de 40% dos brasi-
leiros e a desproteção de 60% de nossos irmãos. Só os primeiros dis-
põem das proteções e dos direitos da CLT e da Constituição Federal.

Isso é injusto. Cabe ao legislador corrigir essa distorção flagrante,
dando voz aos que mais precisam ser protegidos, da maneira que for
mais viável, e, com isso, partir-se para um sistema de proteção mais
justo e que respeite a complexidade crescente do mercado de trabalho.

As desigualdades legais no campo do trabalho

As desigualdades criadas por lei no campo do emprego se repetem nas
áreas da Justiça, do seguro-desemprego, da educação e tantas outras.

No Brasil, somos 170 milhões de habitantes e temos cerca de 3 mi-
lhões de ações trabalhistas por ano. O Japão, com uma população de
135 milhões de habitantes, tem apenas 1.500 ações trabalhistas.

Será que os juízes japoneses são duas mil vezes mais rápidos do que
os brasileiros? Não. A diferença está nas leis e nas instituições. No Bra-
sil, as leis trabalhistas são extremamente detalhadas, o que instiga a
desavença e o conflito. No Japão, as leis estabelecem princípios gerais,
deixando os detalhes para empregados e empregadores – o que instiga a
negociação e o consenso.
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Culpa de quem? De instituições elitistas e da ação preservacionista de
grupos de elite que vivem do conflito. Toda vez que se pretende reduzir o
peso do detalhismo e aumentar a criatividade da negociação, esses grupos
passam a atuar com argumentos sofisticados para os quais os excluídos não
têm o que dizer – e nem são chamados a falar. Para o sistema japonês, bastam
quatorze mil advogados; para o brasileiro, são mais de seiscentos mil. Para
quem ganha a vida com o conflito, reduzir as injustiças pela via da negocia-
ção constitui séria ameaça. Por isso, preferem – e conseguem – manter insti-
tuições obsoletas. Enquanto o resto do mundo baseia o contrato na negocia-
ção flexível, o Brasil continua insistindo em leis rígidas e detalhadas.

Mas não são apenas os que vivem profissionalmente do conflito que
resistem a essas mudanças. A negociação não interessa tampouco aos
incluídos que estão ancorados em leis e estatutos empresariais que lhes
asseguram os chamados “direitos adquiridos”, ou “privilégios adquiri-
dos”. As organizações dos funcionários estatutários, de empresas esta-
tais, de servidores “celetistas”, de funcionários de fundações e autarquias,
e alguns outros protegidos pelas instituições atuais não aceitam a idéia de
compatibilizar liberdade com igualdade para muitos e não para poucos.

As ações organizadas desses grupos tendem a contribuir muito mais
para a estabilidade do que para a transformação que o país precisa. Tudo
isso, sustentado por leis de má qualidade.

Neste campo, surgiu uma lei de boa qualidade em 2002. Foi a Lei
9.958, que criou as Comissões de Conciliação Prévia, as quais conce-
dem às partes o direito de resolver seus problemas diretamente, sem a
interferência de advogados, funcionários públicos ou juízes.

Em menos de dois anos, formaram-se mil e duzentas comissões desse
tipo. Em uma amostra analisada no primeiro semestre de 2002, ficou claro
que, em cerca de oitenta mil casos avaliados diretamente por empregados e
empregadores, com a participação dos sindicatos, 85% foram resolvidos
diretamente, em clima cordial, e dentro de quinze dias. Uma enorme econo-
mia de tempo e de outras despesas. As Varas e Tribunais do Trabalho come-
çam a registrar uma queda no número de ações ali propostas.

Ocorre que, em algumas dessas comissões, houve fraudes. Umas passa-
ram a cobrar exorbitâncias pelos serviços prestados. Outras negociaram o
que não podia ser negociado – verbas do FGTS, INSS e outras. Finalmente,
há as que forçaram os trabalhadores a aceitar o que não queriam.

As más comissões eram a minoria. Mas foi o suficiente para as corporações
dos advogados, procuradores e magistrados alarmarem a imprensa e propo-
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rem, em última análise, a extinção desse novo mecanismo: um ato do mais
puro corporativismo, um ato de quem deseja viver a vida toda à custa de
conflitos banais, que podem ser resolvidos pelas próprias partes.

Por erros de uma minoria, pretende-se desamparar a maioria. É como
a decisão do prefeito que resolve acabar com a banda porque o clarine-
tista desafinou, ou de quem deseja jogar fora a água suja do banho,
junto com a criança.

As fraudes ocorrem em todos os setores e são para ser combatidas e
punidas. Ao que me consta, ninguém propôs acabar com a Justiça do
Trabalho porque o Juiz Nicolau dos Santos Netto participou de um as-
salto ao Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo – casa que lhe
dava o emprego e a responsabilidade de fazer justiça.

Examinemos o caso do seguro-desemprego. Os 20% mais pobres
recebem apenas 3% dos seus recursos. O restante é apropriado pelos
não-pobres. Essa injustiça se vem perpetuando desde que se implantou
o seguro-desemprego no Brasil.

Ao se tentar mudar o quadro, a reação dos não-pobres é forte – e
vencedora –, como ocorreu na derrota da proposta que pretendeu juntar
os recursos do seguro-desemprego com os recursos do FGTS, para criar
um sistema mais racional para proteger quem precisa ser protegido.

Na Previdência Social, as desigualdades se desdobram. Os 20% mais
pobres ficam com apenas 7% do que o país gasta com aposentadorias e
pensões. O restante vai para os não-pobres. Assim é a lei. Longe de ser
um bem público, esse tipo de lei é o mais claro exemplo de mal público.

Os fatos não deixam dúvida. Entre os brasileiros pobres, a Previdência
Social é um luxo. Entre os de renda alta é uma regra. Isso é assim porque as
leis previdenciárias são assim. Todos acompanharam o fracasso experimen-
tado quando se pretendeu tornar a Previdência Social mais justa. As
corporações agiram com eficiência. Houve até um voto errado, de autoria do
Deputado Antônio Kandir, que foi crucial para deixar tudo do jeito que está.

Não há como esconder. A Constituição Federal de 1988 consagrou a
tendência de se fazer uma fachada igualitária para instituições que, na
realidade, aprofundam as desigualdades.

Há desigualdades extravagantes. Por exemplo, a Carta Magna exige
a freqüência obrigatória à escola dos 7 a 14 anos, mas só permite ao
jovem trabalhar quando completar 16 anos.

Ora, o que o jovem vai fazer entre os 14 e 16 anos? Sabemos que a
maioria não pode continuar os estudos. E a Constituição diz que a to-
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talidade não pode trabalhar. Quem não estuda e não trabalha, faz o quê?
Será essa a melhor maneira de proteger os jovens? Esse é o tipo de lei
que foi formulada com o propósito de proteger os menores de idade.
Será que protege?

Mudanças institucionais: política e técnica

O que fazer? Sonhar com um surto de magnanimidade dos que con-
trolam a cunhagem das leis? Neste ponto, só é possível especular.

Parece difícil – se não impossível – ter sucesso na confrontação com a
tradição cultural-jurídica e com os interesses imediatos de corporações
fortalecidas e bem equipadas. Isso impede qualquer tentativa de se fazer
uma reforma completa e imediata das fontes de desigualdade legais no
campo do trabalho. As reações serão imensas e ultrapassarão, em muito,
a questão dos “direitos adquiridos”. Virão à tona interpretações maldosas.
Dentre elas, a que verá nessas mudanças uma tentativa de reeditar a Lei
Áurea ou de criar brasileiros de primeira e segunda classes. Será fácil
contaminar o povo com essas interpretações e muito difícil provar o con-
trário. A força das corporações ultrapassa a força do bom senso.

Como alternativa, parece mais indicado introduzir essas mudanças
de forma gradual e sempre com prazo deferido. Se, em 1990, tivésse-
mos feito uma boa parte das reformas trabalhista e previdenciária para
entrar em vigor em 2005 – e, mesmo assim, só para os “entrantes” na
força de trabalho –, estaríamos a um passo das transformações de que o
Brasil precisa. E as resistências teriam sido muito menores, pois tais
reformas não atingiriam os que, entre 1990 e 2005, tinham seus direitos
definidos com base na lei da época.

Em outras palavras, as reformas de caráter profundo das instituições
do trabalho só podem ser realizadas com prazo deferido. E, ainda assim,
exigem deliberação, esforço e boa pedagogia para tranqüilizar o povo,
bem como para acomodar os interesses de quem se acostumou a viver de
“privilégios adquiridos” e garantidos por lei. Isso faz parte da cultura do
“garantismo legal” que penetrou no DNA da maioria dos brasileiros.

Em segundo lugar, é da maior urgência tomar medidas para que os
excluídos tenham mais voz no processo de mudança. O grande desafio
é fazer com que eles participem das decisões que tratam de seus proble-
mas. Ainda especulando, vale a pena considerar a contribuição que pode
ser dada pela incorporação das novas tecnologias no campo social.
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Estamos perto da democracia digital, na qual os excluídos poderão
se pronunciar sobre assuntos que lhes dizem respeito sem saírem de
onde vivem. Seria o renascimento da democracia da Grécia? Um sonho
sem base empírica? O fim da democracia representativa?

Nada disso. Aumentar a participação dos excluídos na tomada de
decisões sobre os problemas que os afetam não tem nada a ver com a
destruição da democracia representativa. Trata-se apenas de ouvir os
cidadãos por mais tempo – além daqueles 30 segundos em que eles
comparecem na frente das urnas para votar.

Os meios para discutir e participar à distância já estão disponíveis.
Os especialistas prevêem a sua universalização em curto prazo, como
ocorreu com outras tecnologias. O uso do telefone celular se expandiu
em poucos anos, e adentrou as camadas sociais mais pobres que hoje o
dominam com maestria, da mesma maneira que aprenderam a lidar com
os segredos dos caixas automáticos dos bancos, com o voto eletrônico e
com a própria Internet.

Convém lembrar que estamos em plena cultura do videogame, onde
a juventude não teme a comunicação eletrônica. Em muitos países, inú-
meras decisões locais já são tomadas com a participação direta da popu-
lação através da comunicação mediada pela informática. Manuel Castells
cita inúmeros exemplos de experimentos pioneiros e sublinha que, den-
tro em breve, tais experimentos serão rotina na vida dessas comunida-
des (Castells, 2001).

A participação virtual começa com os grupos mais educados e, de
maneira concêntrica, penetra nos grupos menos educados. Em uma pes-
quisa realizada em 1999, pelo The Economist, mais de 50% dos euro-
peus apoiaram a idéia de acompanhar – e até votar! – todas as matérias
em discussão nos parlamentos. Cerca de 75% estão certos de que a co-
municação eletrônica vai melhorar a qualidade das leis, tirando provei-
to da vocalização dos que sempre estiveram excluídos.

A literatura sobre esses processos cresce de maneira frenética. No
início, a prática da democracia digital não exigirá a posse privada de
computadores, mas apenas o acesso a pontos de contato que podem
estar nas escolas, nas empresas, nos supermercados, nas farmácias, nos
clubes, nos cyber-cafés e vários outros.

Num primeiro momento, surge um novo tipo de excluído – o exclu-
ído digital. De fato, nos países mais avançados, as pessoas vivem em
dois tipos de comunidades: uma pequena minoria são os “aldeões ele-
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trônicos”, que residem na fronteira da tecnologia, e uma multidão tran-
sitória – que entra e sai das redes nos momentos precisos e para dar uma
opinião ou um voto sobre assunto de seu interesse – é composta dos
“marginais eletrônicos”.

Mas isso está mudando com grande rapidez. Há dez anos, ninguém
imaginava que as informações seriam grátis, como ocorre hoje em dia com
o livre acesso à Internet. A ciência de todo o mundo está sendo
disponibilizada na casa de cada um. E dizem os especialistas que estamos
apenas adentrando a era digital. O Brasil já possui cerca de dezoito milhões
de computadores domésticos, e esse número tem muito a crescer quando
esses equipamentos baratearem, como barateou o telefone celular.

Aos poucos, aquelas duas comunidades serão mescladas a ponto de
os excluídos serem incorporados no mundo de quem tem opinião. Os
governados começarão a controlar os governantes. Quando isso se ge-
neralizar, estaremos diante de um processo de participação que simboli-
za o mais genuíno bem público.

Para quem acha que isso é irreal, convém enfatizar que líderes auto-
ritários já se preocupam com o acesso de seus povos aos órgãos
decisórios. Os governantes da China e da Coréia do Norte, por exem-
plo, estão tentando, sem sucesso, evitar que seus governados explorem
o desconhecido através dos novos meios de comunicação. Da mesma
forma, as oligarquias econômicas e os representantes do
neocorporativismo buscam impedir que seus representados participem
de modo direto de decisões que lhes dizem respeito.

Na história, poucos tiveram sucesso em impedir a penetração das
tecnologias que ajudaram os consumidores a satisfazer seus desejos e
os produtores a se tornarem mais eficientes. Será uma surpresa se, em
pleno século XXI, alguém conseguir barrar os eleitores de se pronunci-
arem não só nas urnas – como querem os candidatos –, mas também nos
momentos mais críticos para a solução de seus problemas.

Com a ampliação da participação à distância, mas em tempo real,
os excluídos ajudarão a bloquear os desejos daqueles que, para satis-
fazer sua ânsia infinita de liberdade, sacrificam, sem constrangimen-
to, os mais elementares princípios da igualdade. Em síntese, as novas
tecnologias cooperarão para o surgimento de instituições e governos
mais legítimos.
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O trabalho no novo século

No início de um novo século, as sociedades estão sendo desafiadas a
provar que a modernização tecnológica, a revolução demográfica e a
internacionalização da economia são compatíveis com o mínimo de pro-
teção social a que todo ser humano faz jus, e com a necessária coesão
que deve ser mantida para o progresso social.

Quais são os principais problemas, desafios e possibilidades que se co-
locam para o Brasil, no tocante à questão do emprego, em face dos contex-
tos nacional e internacional previstos para esta primeira década do século
XXI? Que estratégias e políticas econômicas, de curto e longo prazos, po-
dem ser recomendadas para o enfrentamento do problema? Que papel cabe
ao BNDES na definição e/ou implementação das políticas de emprego?

O principal problema, evidentemente, é o de prover trabalho no ter-
ritório nacional para todos os que necessitam. Isso significa gerar cerca
de 1,6 milhão de novas oportunidades anualmente.

Trata-se de uma tarefa colossal, que exigirá um conjunto de medidas
macroeconômicas e providências de modernização institucional. Algu-
mas delas foram realizadas na segunda metade da década de 90 – esta-
bilização da moeda, privatizações e equilíbrio fiscal. Mas, no que tange
à modernização institucional, a maioria das reformas está para ser reali-
zada, em especial a tributária, a trabalhista e a previdenciária.

A questão do trabalho estará ligada ao que for feito nesses campos.
A estimulação de exportações constitui uma medida de grande alcance
para a geração de postos de trabalho. Entre 1992 e 2000, as exportações
do Brasil aumentaram na base de 5,5% ao ano e as importações aumen-
taram 12,9% anuais.

A elevação de 5,5% anuais ocorre sobre uma base muito pequena. O
Brasil exporta pouco mais de US$ 50 bilhões por ano, e isso é menos de
1% das exportações mundiais. Mas o aumento anual das exportações
pode ser muito maior e, com isso, é viável intensificar ainda mais a sua
potencialidade no campo da geração de empregos. Se, na pior das hipó-
teses, o Brasil mantiver a taxa de 5,5% anuais entre 2002 e 2007, as
exportações conseguirão gerar cerca de três milhões de empregos dire-
tos, indiretos e decorrentes do efeito renda (Zockun e Kannebley, 2002).

Ademais, os dados dos últimos anos (1998-2000) mostram que ape-
nas 17% das exportações brasileiras ocorreram nos setores considera-
dos muito dinâmicos e dinâmicos, contra uma média mundial de 38%
(Alem, Barros e Giambiagi, 2001). No período referido, 64% das ven-
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das externas ocorreram nos setores em regressão e em decadência, na
classificação usada pelos autores citados.

A concentração de exportações nesses setores implica a absorção de
contingentes de mão-de-obra pouco qualificados – e substituíveis por
automação e mecanização, quando as despesas de contratação aumen-
tam – de baixos salários e muita informalidade. Em outras palavras, a
qualidade do trabalho nesses setores é, com freqüência, baixa.

Em 2000, as exportações de produtos de alta tecnologia responde-
ram por apenas 18% do total das exportações brasileiras e, mesmo as-
sim, foram altamente concentradas em automóveis, aviões e componen-
tes eletrônicos. São bens produzidos por grandes empresas que empre-
gam pouca gente de modo direto, embora tenham, é verdade, um bom
efeito multiplicador nos seus fornecedores que utilizam mais mão-de-
obra. De qualquer forma, a diversificação ainda é pequena e a participa-
ção de pequenas e médias empresas nesses setores é reduzida – o inver-
so do que ocorre na Ásia e nos Estados Unidos.

Para alavancar as exportações de produtos mais sofisticados e maior
conteúdo tecnológico – que geram trabalho de melhor qualidade e salá-
rios mais altos –, o aperfeiçoamento da educação e da qualificação pro-
fissional é essencial. As políticas públicas a serem adotadas neste cam-
po devem priorizar, portanto, a melhoria do capital humano.

Na outra ponta estão as atividades que podem passar por um proces-
so de substituição racional de importações. O Brasil possui ilhas de exce-
lência que poderiam dispensar uma boa parte dos produtos importados.
Dentre elas, citam-se, com freqüência, os setores do petróleo, bens de
capital, complexo químico e eletroeletrônico (Piccinini e Puga, 2001).

As políticas públicas a serem adotadas são as de apoio aos fornecedo-
res locais que, de modo geral, são empresas de pequeno e médio portes
que necessitam de financiamentos a juros toleráveis, para acompanhar as
exigências tecnológicas dos grandes compradores nesses setores.

Com a estabilização da moeda e o realismo do câmbio, o Brasil reu-
niu dois ingredientes essenciais para aumentar a sua capacidade de ex-
portação. Mas isso não é tudo. Os cenários que confiam na capacidade
exportadora do país para os próximos dez anos contam com uma série
de medidas complementares, que são também fundamentais para a ge-
ração de mais e melhores postos de trabalho. Dentre elas têm destaque a
estabilização da dívida pública em torno de 50% do PIB; a redução da
taxa de juros real; e a prática de políticas corretas para incentivar as
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exportações e a produtividade não apenas do trabalho, mas também de
administração, uso de energia, controle ambiental e outros (Frischtak e
Cavalcanti, 2001).

E quando se fala em políticas de incentivos não há por que restringi-
las à indústria. Ao contrário, o mundo moderno gera mais receita e mais
trabalho no comércio e nos serviços. Dentre eles, destaca-se o turismo.

No esforço de buscar dólares do exterior e gerar empregos, o Brasil
tem muito a fazer no setor do turismo. A década de 90 terminou com um
enorme excedente de vagas na hotelaria do Brasil. Talvez seja mais
apropriado tratar o problema não como excesso de hotéis, mas sim como
um grave déficit de turistas. Nesse campo, não faltaram capitais nacio-
nais e estrangeiros. O que faltou – e continua faltando – foi mão-de-
obra qualificada para tratar com o turismo moderno.

É verdade que as más condições de higiene e segurança conspiram
contra o esforço de atrair turistas para as grandes cidades do Brasil. Mas
turismo, em especial hotelaria, é uma atividade intensiva em trabalho.

Segundo a OIT, ele responde por cerca de 10% dos empregos no mun-
do. No Brasil, entretanto, o mercado formal tem apenas 1% de trabalhado-
res no turismo e o informal, mais 1%. A América Latina gera 6% do empre-
go com o turismo, embora a região do Caribe, sozinha, responda por 23%.
A maior parte das receitas nesses casos provém de turismo de lazer.

Quando se considera a localização conveniente, as belezas naturais e
seu clima atraente (sol o ano inteiro), conclui-se que o Brasil poderia em-
pregar muito mais de 2% em turismo. Para tanto, é crucial superar várias
deficiências; dentre elas, a grave carência de mão-de-obra qualificada.

Que tipo de qualificação é esperado de quem trabalha em turismo?
O setor é imenso e as especialidades se desdobram. O turismo demanda
profissionais de hotelaria, alimentação, interpretação e tradução, trans-
portadores, agentes de viagens, guias e vários outros.

O Brasil tem um longo caminho na preparação desse tipo de mão-
de-obra. Até mesmo nas profissões mais simples, a educação é
mandatória. O barqueiro, o jangadeiro, o “bugueiro”, todos esses pro-
fissionais precisam ter boas noções de segurança, higiene e hospitalida-
de – o que ainda é raro nas regiões mais bonitas do Brasil.

O turismo pode gerar muitas oportunidades de trabalho e acomodar
trabalhadores com flexibilidade. No ramo hoteleiro, por exemplo, 47%
dos funcionários são mulheres, cuja maioria trabalha em horários flexí-
veis, conciliando as obrigações do lar com as profissionais.
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Além de renda e emprego, o turismo tem impactos culturais e socio-
lógicos nos turistas; induz à melhoria do meio ambiente; e promove
entendimentos internacionais. Estas externalidades vão muito além dos
efeitos produzidos pela entrada de turistas e pela geração de empregos.

Gerar empregos nesse setor depende da existência de uma rede
estruturada de instituições de boa qualidade, voltadas para os mais vari-
ados tipos de treinamento.

No Brasil, essas instituições estão aquém das necessidades. O Pro-
grama Nacional de Municipalização do Turismo, da Embratur, que trei-
na “agentes multiplicadores” estaduais assim como as escolas do
SENAC, que treinam profissionais de hotelaria, estão muito aquém do
grande volume de pessoas que são necessárias para sustentar esse setor
com a qualidade que os turistas exigem.

O Brasil tem implementado vários tipos de políticas de geração de
emprego. Dentre elas, tem destaque o PROGER, criado em 1994, com
o objetivo de prover linhas de crédito especiais com vistas à criação de
empregos. De 1995 a 2000 foram realizadas 386 mil operações de cré-
dito no valor de R$ 2,8 bilhões.

Em uma primeira avaliação, com base nos empréstimos concedidos
no período de 1998 a 2000, quando o PROGER emprestou cerca de R$
475 milhões para 20 mil operações, obteve-se a geração líquida (admis-
sões menos demissões) de 24.110 empregos formais diretos, com um cus-
to médio de R$ 19.700. Os empreendimentos apoiados tinham, em mé-
dia, 6,92 empregados com carteira assinada “antes” do crédito, e passa-
ram para 8,13 funcionários depois do crédito (Passos e Costanzi, 2001).

No mundo atual, mais importante do que o montante da poupança
interna é o seu direcionamento para setores estratégicos em matéria de
emprego e oportunidades de trabalho. As pesquisas recentes já conse-
guiram mapear os diferenciais de potencialidade de emprego dos vários
setores da economia. No Brasil, vestuário, agropecuária, serviços pres-
tados à família, industrialização do café, abate de animais, óleos vege-
tais, laticínios, beneficiamento de produtos vegetais, madeira e mobili-
ário, e fabricação do açúcar são os dez campeões no ranking de geração
de empregos (Najberg e Vieira,1996; Najberg e Ikeda, 1999).

Ao lado disso, as pesquisas revelam que as pequenas e médias em-
presas, apesar de sua alta taxa de mortalidade precoce, constituem um
mercado de grande dinamismo para gerar empregos e outros postos de
trabalho (Najberg, Puga e Oliveira, 2002).
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As políticas públicas que priorizarem esses setores e empresas esta-
rão ajudando a transformar potencialidades em realidades.

Se isso vier a ser feito com o complemento da melhoria da educação
e das instituições do trabalho, o Brasil poderá se transformar na maior
usina de empregos da América Latina.

O papel do BNDES nas políticas de emprego

O papel mais óbvio de um banco de desenvolvimento é o de apoiar
os setores, as empresas e as pessoas que possam melhor responder no
campo do trabalho. No caso brasileiro, o BNDES já vem direcionando
seus recursos para as atividades ligadas à exportação e para os setores e
as empresas de grande potencial empregatício, assim como vem se
engajando na melhoria dos fatores que conduzem a uma maior produti-
vidade e à boa qualidade do produto. A ação do banco tem sido mais
tímida nos campos das políticas públicas voltadas para a qualificação
da mão-de-obra e para a modernização das instituições do trabalho.

Estes são campos que vêm merecendo uma grande atenção dos ban-
cos de desenvolvimento de âmbito internacional. O engajamento nas ta-
refas de formulação e monitoramento de programas de qualificação pro-
fissional, assim como de sistemas de proteção social – desde a previdên-
cia pública até os mais variados modelos de previdência privada – consti-
tui, hoje em dia, uma necessidade premente para se aumentar a
empregabilidade das pessoas, elevar o seu nível de proteção e dar sobrevida
aos sistemas previdenciários, inclusive com a formulação de novos.

Ao lado disso, o aparato técnico do banco pode contribuir de forma
valiosa na avaliação das instituições e programas existentes, como é o
caso das formas alternativas de resolução de conflitos trabalhistas e das
políticas ativas e passivas no campo do emprego.

Ao completar 50 anos de existência, o BNDES tem uma bela folha
de serviços a mostrar à sociedade brasileira, operando com um volume
de empréstimos maior até que o de muitos bancos de amplitude mundi-
al. Os investimentos diretamente voltados para a geração de empregos
são mais recentes e mais novo ainda é o atrelamento dos empréstimos à
criação efetiva de postos de trabalho. Convém que essa nova ênfase seja
continuada e até aprofundada, à proporção em que o BNDES venha a se
envolver de forma mais direta com as políticas públicas que visam assegu-
rar proteções mínimas para as pessoas e receita indispensável para a
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seguridade social. O valor desse tipo de atuação ultrapassa o campo do
emprego, pois tem a ver, de forma direta, com a redução dos déficits da
Previdência Social e, conseqüentemente, do Tesouro Nacional, contribuin-
do, no médio prazo, para a redução dos juros e ativação dos investimentos
públicos e privados – o que é fundamental para a geração de empregos.
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Anexo I

Direitos e despesas de contratação comparadas
(Indústria – horistas)

Nota: Usando-se a nomenclatura do Brasil (Anexo II).

Fonte: Itens da Constituição Federal e CLT.

Anexo II

Direitos e despesas de contratação no Brasil
(horistas)
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Anexo III

Contrato por prazo determinado - Lei 9.601/98
(Direitos e despesas de contratação)

(horistas)

Fonte: Itens da Constituição, CLT Lei 9.601/98.
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MACROECONOMIA E
POLÍTICAS DE EMPREGO NO BRASIL

Sérgio E. A. Mendonça*

1. Introdução

Desde o início dos anos 90, o Brasil atravessa o mais longo período
de altas taxas de desemprego que se conhece, a partir das informações
contínuas de mercado de trabalho. As primeiras indicações do Censo
Demográfico de 2000 confirmam a gravidade da situação. Dados preli-
minares do Censo indicaram a existência, naquele ano, de 11,5 milhões
de desempregados (15,04% da população economicamente ativa - PEA),
o que coloca o Brasil na incômoda posição de um dos líderes internaci-
onais de desemprego (Anexo -Tabela 1).

Embora esse indicador suscite debates em relação à comparabilidade
metodológica com as demais pesquisas existentes no Brasil (PNAD,
PME e PED) e com as de outros países, o desemprego vem sendo cap-
tado recorrentemente nas enquetes de opinião pública do período mais
recente como o principal receio presente e futuro da população.

Na década de 90, também foram concebidos e executados os princi-
pais programas que compõem as chamadas políticas de emprego no
Brasil. O desempenho extremamente desfavorável do mercado de tra-
balho naquele período, no entanto, torna difícil a tarefa de avaliar essas
políticas. Destaca-se, logo de início, a dificuldade de apontar as causas
de seus eventuais acertos e erros. Mesmo sendo adequadamente conce-
bidas, tais políticas foram executadas em ambiente macroeconômico de
baixas taxas de crescimento, fenômeno que teve forte impacto sobre a
dinâmica do mercado de trabalho.

* Economista. Diretor Técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Sócio-Econômicos – DIEESE. Colaborou Patrícia Lino Costa, economista do
DIEESE.
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Para responder às principais questões propostas por este painel, este
texto está dividido em quatro partes: a primeira faz considerações a res-
peito das relações entre macroeconomia e mercado de trabalho nos países
centrais; a segunda trata da trajetória recente da economia brasileira, des-
tacando os indicadores de crescimento e de mercado de trabalho; a tercei-
ra aborda os principais programas que formam o que se pode convencionar
como políticas de emprego no Brasil; a quarta e última parte busca apre-
sentar ao BNDES sugestões no campo das políticas de emprego.

2. Macroeconomia e mercado de trabalho nos países centrais

Não é novo o debate sobre os determinantes dos níveis de emprego,
desemprego e salários na economia. O intenso debate entre Keynes e os
neoclássicos, nos anos 20 e 30 do século passado, influenciaram o con-
junto de políticas que foram postas em prática nos anos que se seguiram
à depressão de 1929 e, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial. A
busca do pleno emprego marcou esse período de aproximadamente qua-
tro décadas nas sociedades capitalistas desenvolvidas. O objetivo do
pleno emprego subordinou as decisões econômicas naqueles países. Na
linguagem de algumas escolas de pensamento econômico, o pleno em-
prego foi perseguido como variável exógena ou independente, e não
apenas como o inevitável resultado endógeno de um certo patamar de
crescimento econômico e do coeficiente produto-emprego, determina-
do pelo nível de progresso tecnológico.

Tendo esse objetivo como meta, a política econômica conduziu o
mercado de trabalho a resultados bastante expressivos. O longo período
de crescimento econômico do pós-guerra fez com que, em 1973, a mai-
or taxa de desemprego de um significativo conjunto de países1  atingisse
o nível de 4,9% (EUA e Itália). Também cresceram os salários reais,
fruto do padrão de relações de trabalho construído no âmbito de um
verdadeiro pacto político conhecido como compromisso keynesiano ou
social-democrata. Portanto, o emprego cresceu e os salários reais eleva-
ram-se, acompanhando o aumento da produtividade.

Para atingir o pleno emprego, o papel do Estado foi decisivo, ao
combinar políticas monetária e fiscal expansionistas. Para os críticos

1 Os países dessa amostra são: Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Alemanha, França,
Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos e Japão.
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daquelas políticas, os aumentos do déficit público e da inflação foram
os resultados negativos dessa intervenção nas relações econômicas e no
livre funcionamento do mercado. A reação não tardou, e o que se se-
guiu foi o retorno da hegemonia do pensamento liberal, agora cunhado
de neoliberal, reduzindo o espaço de intervenção do Estado.

A partir de meados dos anos 70, mas, sobretudo nos anos 80, a com-
binação de políticas macroeconômicas de combate à inflação e ao défi-
cit público e o intenso processo de inovação, com o advento de novas
tecnologias (microeletrônica, por exemplo), criaram a impressão de que
o desemprego jamais voltaria a apresentar os baixos níveis do início da
década de 70. A tese do fim dos empregos avançou nos anos 80 e, até o
momento, praticamente inibiu seus críticos.

No entanto, o expressivo desempenho da economia dos EUA nos
anos 902 , a despeito do notável avanço tecnológico no mesmo período,
não conduziu ao aumento do desemprego. Ao contrário, a taxa de de-
semprego atingiu seu menor patamar (4,1%), em 2000. A velha tese do
crescimento econômico voltou a ganhar fôlego, não só com o desempe-
nho americano da década de 90, mas, sobretudo, com a recuperação
européia na segunda metade da década passada, fazendo cair o desem-
prego que teimava em se manter em patamares elevados desde a crise
dos anos 70 (Anexo – Tabela 1).

Embora a produtividade do trabalho estivesse crescendo significati-
vamente como resultado do avanço tecnológico, a maior intensidade do
crescimento das economias americana e européia foi capaz de diminuir
o desemprego.

 3. Brasil: crescimento e mercado de trabalho

A década de 90 interrompeu uma longa trajetória de melhora do
mercado de trabalho no Brasil. Nessa trajetória, o desemprego reduziu-
se de 6,3%, em 1940, para 2,6%, em 19803 . Nesses quarenta anos, a
taxa média de variação4  da ocupação (2,76%) superou a da PEA (2,66%),
fazendo cair o desemprego, a despeito do enorme crescimento
demográfico, da intensa migração campo-cidade e do forte crescimento

2 A economia americana cresceu 3,2% no período 1989-2000.
3 IBGE. Censos Demográficos de 1940 e 1980.
4 Médias geométricas do período analisado.
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da participação das mulheres no mercado de trabalho. Curiosamente, a
década de 80, conhecida como década perdida, não foi assim tão perdi-
da do ponto de vista da geração de empregos5. A expansão média da
ocupação (3,55%) quase equivaleu ao crescimento da PEA (3,67%),
resultando num ligeiro crescimento do desemprego ao final dos anos
80, que atingiu, em 1990, a taxa de 3,7% 6. Cabe registrar que, nos anos
80, o emprego público cresceu 70,6%7, o que significou a criação de
aproximadamente 2 milhões de empregos, compensando, em parte, a
perda de dinamismo do setor privado, em função da crise
macroeconômica. Nos anos 90, o crescimento do emprego público foi
de 25,1%, com a geração de cerca de 1,2 milhão de novos empregos.

A observação das diversas taxas médias de variação do PIB, da ocu-
pação total, das principais formas de inserção no mercado de trabalho –
assalariamento com carteira, assalariamento sem carteira, trabalhadores
por conta própria ou autônomos – e do desemprego nas duas últimas
décadas recoloca a velha polêmica sobre a correlação entre crescimento
econômico, geração de empregos e desemprego. A tabela a seguir resu-
me os principais resultados para a década passada.

Tabela 1

Taxas médias de variação: indicadores selecionados
1990-1999

5 Em algumas passagens, esse texto utiliza como sinônimos os termos ocupação e emprego.
6 PNAD. IBGE.
7 Ver RAIS.

Fonte: IBGE. PNAD, IBGE. PME e DIEESE/SEADE. PED

Nota: (1) Os dados da PED referem-se à região metropolitana de São Paulo
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Comecemos pelo PIB. A taxa média de variação do PIB no período
1980-1989 foi de 2,9%. Na década seguinte (1990-1999), essa taxa caiu
para 1,8%, ou seja, o ritmo de crescimento desacelerou cerca de 38%,
quando comparado ao crescimento da década perdida. Algo como se
um carro pudesse atingir 100 km/h (7% - taxa média de crescimento do
pós-guerra até 1980), andasse a 40 km/h, nos anos 80, e diminuísse sua
velocidade para 25 km/h, nos 90. No período 2000-2002, essa taxa ele-
vou-se para 2,3%, estimando em 1% o crescimento de 2002. Ou seja,
voltamos a acelerar para 32 km/h!

No triênio 93-95, o crescimento atingiu os patamares mais altos da
década de 90, cerca de 5%. Foi também somente naquele triênio que a
taxa de desemprego caiu seguidamente. Segundo a Pesquisa de Emprego
e Desemprego – PED (DIEESE/SEADE), na região metropolitana de São
Paulo, a taxa de desemprego caiu 2 pontos percentuais entre 1992 e 1995,
passando de 15,2%, em 1992, para 13,2%, em 1995. Nessa pesquisa, a
taxa só voltou a diminuir em 2000, quando o crescimento ultrapassou o
patamar de 4%. Pela PNAD, ocorreu o mesmo fenômeno. Apenas entre
1992 e 1995, o desemprego caiu de 6,5% para 6,1%. De 1996 até 1999
(último dado disponível), a trajetória do desemprego foi crescente.

Analisemos agora os indicadores síntese do mercado de trabalho em
períodos equivalentes àqueles utilizados para análise do PIB. O cresci-
mento médio da oferta de trabalho (PEA) foi de 2,4% (PNAD)8 e 2,3%
(PED-RMSP), no período 1990-1999. A demanda (nível de ocupação),
no mesmo período, cresceu 1,7% e 1,1%, respectivamente. Embora na
região metropolitana de São Paulo a distância tenha sido maior entre
oferta e demanda, a insuficiência dessa última explica o avanço do de-
semprego no Brasil e em São Paulo (região metropolitana). O nível de
desemprego cresceu às impressionantes taxas de 10,8% (PED-RMSP)
e 15,0% (PNAD) ao ano.

A análise da Pesquisa Mensal de Emprego – PME (IBGE)9 – leva à
mesma conclusão sobre o desemprego através de outro percurso. En-
quanto a PEA cresceu apenas 0,5% na década de 90, o nível de ocupa-
ção estagnou-se (0%). O desemprego elevou-se para expressivos 8,9%
ao ano, entre 1990 e 1999.

8 As alterações metodológicas na PNAD, em 1992, modificam ligeiramente as conclu-
sões por coincidirem com o ano de encerramento da forte recessão 1990-1992.
9 A PME é realizada em seis regiões metropolitanas, a saber: São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife.
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Esse primeiro bloco de indicadores sugere algumas conclusões. É ine-
quívoca a correlação entre crescimento econômico, geração de empregos
e queda do desemprego. A abertura econômica promovida no início dos
90 alterou significativamente os parâmetros de produção na economia
brasileira. O emprego industrial decresceu significativamente em termos
relativos e absolutos no período. O dinamismo na geração de ocupações
deslocou-se para os setores de serviços e de comércio, que estão menos
expostos à concorrência externa. Processos de terceirização transferiram
parte dos empregos, outrora alocados na indústria, para os serviços. No
entanto, o que se observa é que, embora os setores de serviços e comércio
tenham dado significativa resposta em quantidade de ocupações, ao ab-
sorver parte importante da pressão de oferta e da migração setorial pro-
vinda da indústria, a qualidade dos empregos gerados nesses setores foi
inferior quando comparada às ocupações extintas no setor industrial.

A convergência das três pesquisas analisadas (PNAD, PED, PME), quando
se observam as variações por posição na ocupação (com carteira, sem carteira
e autônomos ou conta própria), é total. Enquanto o volume de empregos
formais (com carteira) é reduzido, a absorção de mão-de-obra tem se dado
através de formas mais precárias de inserção, ou seja, crescem o assalariamento
sem carteira, o número de autônomos ou conta própria (em particular aqueles
que trabalham para o público) e o de empregos domésticos.

Cabe uma observação aqui. Na região metropolitana de São Paulo, a
absorção através de ocupações mais precárias tem sido mais intensa do
que no conjunto do mercado (Brasil) e também que nas demais regiões
metropolitanas (PME).

Esses indicadores, provavelmente, expressam a maior pressão do
contingente de trabalhadores da indústria que perdeu seus empregos,
dispondo de alguma qualificação e experiência, além de pertencer a
grupos etários que não podem permanecer fora do mercado de trabalho
por muito tempo. O maior “tombo” relativo da economia paulista carac-
terizou com maior nitidez a veloz transformação ocorrida no mercado
de trabalho no Brasil desde o início da década passada.

Apesar das tendências de aumento do desemprego e da precarização
das relações de trabalho, bastou a curta retomada do crescimento eco-
nômico, no ano 2000 e no primeiro semestre de 2001, para que as ten-
dências fossem ligeiramente alteradas. O desemprego caiu (PED e PME)
e o assalariamento com carteira voltou a crescer, ainda que não tenha
sido interrompido o crescimento do assalariamento sem carteira. De fato,
uma análise mais aprofundada sobre 2000 e 2001 merece ser realizada. O
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assalariamento formal cresceu tanto nas pesquisas domiciliares (PED e
PME) quanto nas de registros administrativos por estabelecimento (RAIS
e CAGED). Embora as informações sobre rendimentos e salários não
sejam muito favoráveis (os rendimentos estão em queda ao menos desde
1998), pode estar em curso um processo de formalização, através da cria-
ção de postos de trabalho com níveis de rendimento menores.

A permanência do elevado desemprego, durante a última década,
agravou os indicadores que apontam a crescente participação dos de-
sempregados de longa duração10  no conjunto do desemprego. Uma maior
presença desse contingente coloca outros desafios para as políticas de
emprego, uma vez que o distanciamento prolongado dessas pessoas do
mercado de trabalho amplia as dificuldades para os programas de inclu-
são através de instrumentos clássicos dessas políticas.

Terminamos a década passada e iniciamos esta com o aprofundamento
da heterogeneidade no mercado de trabalho brasileiro. O desemprego
não tem um único rosto, pois que abarca jovens, pessoas mais velhas,
mulheres, homens, trabalhadores com baixa escolaridade, e também
aqueles com qualificação e experiência relativamente superiores. O de-
semprego está em ascensão para chefes de família, mas também para
outros membros da família e do domicílio.

No plano da ocupação, temos a presença cada mais maior de postos de
trabalho mais precários e instáveis, do forte crescimento dos serviços de
caráter pessoal e dos empregos domésticos, e da queda dos rendimentos.

É nesse contexto que atuam e devem ser pensadas as políticas de
emprego no Brasil.

 4. Políticas de emprego no Brasil11

O Brasil avançou claramente no desenho e na implantação de políti-
cas públicas de emprego a partir dos anos 90. Várias políticas foram
desenhadas para o enfrentamento do desemprego e da precarização das
relações de trabalho (quadro 1).

10 Desempregados com mais de doze meses sem trabalho.
11 O uso da expressão políticas públicas de emprego nem sempre significa a mesma coisa
para os gestores e estudiosos do mercado de trabalho. Muitos preferem a denominação
políticas públicas de trabalho e renda. Essa diferença não é apenas semântica. Revela
visões sobre as possibilidades de geração de emprego ou de trabalho para o futuro.
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Quadro 1

Principais programas de políticas públicas de emprego no Brasil

Contudo, ao ensaiarmos um balanço inicial dessas políticas no mo-
mento do encerramento de um ciclo de governo, tem-se a sensação de
baixa eficácia das mesmas. Como se essas políticas só fossem capazes
de “enxugar gelo”.

Assim, nesta parte do texto tenta-se identificar as perguntas que po-
dem ajudar a explicar tal sensação. É importante frisar que a intenção
não é realizar um balanço exaustivo das políticas de emprego que, diga-
se de passagem, são ainda muito recentes no Brasil, e tampouco seria
possível realizar tal avaliação no espaço deste texto. O objetivo princi-
pal é refletir sobre o papel que essas políticas de emprego teriam numa
nova etapa de desenvolvimento do país. O rápido balanço que se segue
tem essa finalidade.

Os programas mencionados no quadro 1 demonstram os avanços re-
centes a que nos referimos anteriormente. De um conjunto de nove pro-
gramas, nada menos que sete iniciaram-se a partir de 1994. São, portanto,
programas muito jovens para que possamos julgá-los definitivamente.

O Brasil, após a criação do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT,
em 1990, passou a dispor de uma importante fonte de recursos que permi-
tiu estruturar o Sistema Público de Emprego – SPE (seguro desemprego,
intermediação de mão-de-obra e formação profissional), sobretudo a par-
tir da segunda metade dos anos 90. Dois dos programas que compõem o
SPE são mais antigos: o Sistema Nacional de Emprego – SINE – (1975)
e o Seguro Desemprego (1986). Todavia, o alcance e a abrangência dos
mesmos eram bem mais limitados antes da criação do FAT.
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A arrecadação anual do FAT corresponde a aproximadamente 0,8%
do PIB e viabiliza, não apenas o conjunto de programas clássicos do
SPE, como também os demais programas de crédito (PROGER Urbano
e Rural, PRONAF, Crédito Produtivo Popular) que formam as políticas
públicas de emprego. No anexo (Tabelas 2, 3, 4 e 5), estão resumidos os
principais indicadores desses programas no período mais recente. Dos
três principais programas do SPE, o Plano Nacional de Educação Pro-
fissional – PLANFOR –, de 1995, é o mais novo.

A observação dos dados não dá margem a dúvidas sobre a evolução
dos principais programas e sua abrangência. É o que comentaremos a
seguir.

4.1. Seguro desemprego

Em 2001, para um contingente de 9,76 milhões de demitidos
(CAGED–MTE), 4,56 milhões foram cobertos pelo seguro desempre-
go. Ou seja, uma taxa de cobertura de 47%. Em 1999, essa mesma taxa
atingiu seu nível mais alto, 50%, igualando-se a 1992. À primeira vista,
pode-se comentar essa informação por dois ângulos. Metade dos traba-
lhadores demitidos foi coberta pelo seguro. Desde 1991, a taxa atinge
esse patamar. A outra metade dos trabalhadores demitidos não foi co-
berta pelo seguro. Provavelmente por não preencher os critérios exigi-
dos, por desconhecer as informações e as exigências para o acesso ao
seguro, ou por ter encontrado um emprego logo após o rompimento de
vínculo, não sendo necessário levar adiante a requisição do seguro.

Entretanto, ao compararmos o volume de segurados com os indicado-
res mais abrangentes do mercado de trabalho, vemos que a cobertura do
seguro fica muito aquém do provável volume de demitidos, uma vez que
a maior parcela de trabalhadores possui vínculos distintos do
assalariamento com carteira e não cumpre, portanto, os requisitos para
obter o seguro. Vale lembrar que, atualmente, a participação dos trabalha-
dores com carteira12  atinge aproximadamente 35% do conjunto dos ocu-
pados13  no Brasil, e que a estimativa de desempregados foi de 11,5 mi-
lhões em 2000.

Essa situação levanta dúvidas sobre o futuro desse programa nos
moldes vigentes. Sua atual abrangência não é nada desprezível. No en-

12 Pela RAIS, esse número chegou a 27 milhões em 2001.
13 64,7 milhões segundo estimativas preliminares do Censo Demográfico de 2000.
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tanto, os benefícios atualmente concedidos consomem praticamente a
totalidade da arrecadação anual do FAT, excluída a parcela destinada ao
BNDES. Portanto, há pouco espaço para ampliação, se mantidos o pa-
drão atual de financiamento e os critérios de acesso.

Considerando a dimensão do desemprego e as distintas formas de
inserção no mercado de trabalho, cabe, inicialmente, perguntar sobre
como proceder para ampliar a capacidade de cobertura de outros seg-
mentos da ocupação, e como tratar o limite financeiro da atual situação.
A utilização do patrimônio acumulado do FAT (R$ 68,6 bilhões, em
maio de 2002) poderia viabilizar um ajuste transitório desse programa,
desde que se modificassem os mecanismos futuros de captação e repar-
tição dos recursos voltados para a assistência ao desemprego em suas
múltiplas manifestações – isto é, não apenas ao desemprego oriundo da
perda do vínculo do assalariamento formal.

4.2. Intermediação ao emprego

De 1977 a 2001, 34,3 milhões de trabalhadores se inscreveram no
Sistema Nacional de Emprego - SINE. No mesmo período, foram cap-
tadas 13,9 milhões de vagas e encaminhados 19,5 milhões de inscritos.
Foram recolocadas em novos postos de trabalho 6,6 milhões de pesso-
as. Ou seja, apenas um em cada cinco trabalhadores que procurou esse
serviço público encontrou, de fato, novo emprego.

Criado em 1975, a intermediação é o mais antigo programa do SPE.
Busca aperfeiçoar o funcionamento do mercado, colocando à disposi-
ção dos agentes (trabalhadores e empregadores) as informações rele-
vantes para viabilizar a recolocação dos desempregados, ou a inserção
de postulantes ao primeiro emprego. Mesmo em momentos favoráveis,
quando o desemprego seria apenas friccional, o bom funcionamento
desse programa reduziria o tempo de ajustamento do mercado.

A observação dos dados históricos do programa indica a necessida-
de de ampliar fortemente a captação de vagas e aumentar o volume de
inscrições, viabilizando o acesso ao conjunto dos trabalhadores. Trata-
se de garantir o investimento estatal no fortalecimento e na difusão do
sistema público. A decisão dos agentes privados pela utilização do ser-
viço público só ocorrerá se o mesmo for capaz de se diferenciar de ou-
tros serviços privados. O desafio é assegurar que o sistema público, por
sua credibilidade e transparência, ofereça um serviço de melhor quali-
dade que o do setor privado.
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É evidente que a decisão dos empregadores sobre contratações não
se referencia no espaço público, sobretudo no Brasil, onde a desconfi-
ança com a qualidade do serviço público é muito alta. O papel do siste-
ma é bastante limitado se lembrarmos que, em 2001, 9,7 milhões de
trabalhadores assalariados com carteira foram demitidos, e aproxima-
damente 1,5 milhão de novos ingressantes chegaram ao mercado. No
mesmo ano, o SINE colocou 747 mil pessoas em novas vagas. Esses
números apenas sugerem o potencial de crescimento da esfera pública
no campo da intermediação.

A experiência internacional tem sinalizado na direção contrária do
que foi mencionado anteriormente. As orientações para o sistema públi-
co seguem a direção de evitar o monopólio do poder público sobre a
recolocação dos trabalhadores. Acredita-se que a competição pode me-
lhorar a eficiência do processo de intermediação como um todo. No
entanto, trata-se de reconhecer a enorme diferença entre, de um lado, o
mercado de trabalho e as instituições dos países desenvolvidos e, de
outro, os países com mercado de trabalho muito heterogêneo como é o
nosso caso. O acesso ao serviço privado, dado o nível de renda de uma
parcela grande da população, pode ser inviável, inclusive para empre-
gadores de menor porte econômico.

4.3.  Formação profissional

O PLANFOR treinou 11,5 milhões de pessoas entre 1995 e 2000. A
quantidade foi crescente desde o início do programa, em 1995, e atingiu
3,1 milhões em 2000. Provavelmente esse número foi ultrapassado em
2001, muito embora, em 2002, tenha havido retrocesso em função dos
dramáticos cortes de despesas para atingir o superávit primário do orça-
mento da União.

A experiência de formação profissional através de financiamento
público é antiga no Brasil. Os serviços de aprendizagem na indústria e
no comércio foram criados há décadas, e são financiados compulsoria-
mente com contribuições extraídas da folha de pagamento. A gestão é
feita pelos empregadores dos respectivos setores. Portanto, o orçamen-
to do PLANFOR (R$ 383,8 milhões, em 2000) é bastante limitado, quan-
do comparado ao volume de recursos investido pelas demais entidades
partícipes do que se convencionou chamar de Sistema S.

Contudo, existe uma diferença básica na gestão do PLANFOR e dos
demais programas. Sua execução é descentralizada, através de Planos
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Estaduais de Qualificação – PEQ – e parcerias com outras entidades, e
busca envolver o conjunto dos atores (governo, trabalhadores e empre-
gadores) no plano dos estados e dos municípios, através de comissões
estaduais e municipais de emprego (ver tabela 6 do Anexo).

Essa experiência de descentralização, se bem sucedida, poderia evitar
o enorme risco existente no formato original da formação profissional no
Brasil, ou seja, a definição dos conteúdos de formação a partir da oferta
(entidades existentes) e não da demanda (trabalhadores e empregadores).

Todavia, os primeiros anos de existência do PLANFOR coincidiram
com um dos períodos mais críticos do mercado de trabalho em termos
de fechamento de vagas em setores importantes (especialmente na in-
dústria) e conseqüente elevação do desemprego.

Assim, a enorme demanda dos atores introduziu uma séria dificul-
dade para a gestão do programa. A pressão pela realização descentrali-
zada, ainda que apoiada em diretrizes metodológicas, corre o risco da
excessiva fragmentação e pulverização. Assegurar qualidade aos cur-
sos de qualificação é tarefa difícil, dada a enorme quantidade de entida-
des executoras envolvidas em todo o território nacional.

Outro problema que pode comprometer o futuro desse programa é o
desequilíbrio na repartição dos recursos em termos setoriais e regionais.
A vocalização da demanda dos setores e regiões historicamente mais
fortes e organizados pode distorcer a aplicação dos recursos e enfraque-
cer aquele que talvez seja o ponto forte do programa, qual seja, o
envolvimento da sociedade na gestão democrática dos recursos públi-
cos para formação profissional.

Por último, a enorme demanda reprimida, em função da crise do
mercado de trabalho, pode levar ao seu atendimento através da excessi-
va fragmentação de cursos de baixa eficácia, não alterando significati-
vamente a possibilidade de requalificação dos trabalhadores e, portan-
to, a probabilidade de sua reinserção no mercado.

4.4. Crédito produtivo popular

A experiência de crédito produtivo popular como política pública de
emprego é bastante recente no Brasil. Tem início com o Proger Urbano,
vindo, na seqüência, o Proger Rural, o Pronaf e, finalmente, os fundos
de investimento de crédito produtivo popular, ou bancos do povo. To-
das essas iniciativas começaram entre 1994 e 1995. A criação desses
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instrumentos significou o reconhecimento da importância da geração de
emprego, trabalho e renda no país, tentando superar o enorme obstáculo
da concessão de crédito bancário para a população mais necessitada,
muitas vezes atuando no setor informal da economia. Seja na área rural
ou na urbana, esse segmento não tinha possibilidade de acessar crédito
através do sistema bancário tradicional, que impõe um conjunto de exi-
gências ao tomador, exigências que inviabilizam totalmente a obtenção
do empréstimo.

As diversas linhas buscam atingir o universo de micro e pequenos
empresários, mini e pequenos produtores rurais, agricultores familiares,
cooperativas de produção, enfim, um conjunto amplo de beneficiários
que buscam sustentar e ampliar seus negócios, e para os quais o acesso
ao crédito é estratégico.

Inspirado na bem-sucedida experiência dos bancos populares na Ásia
e, posteriormente, na América Latina, fomentou-se a criação de bancos
do povo, em parceria com estados e municípios, através do BNDES. A
partir de 1996, a criação de uma rede de instituições ligadas ao
microcrédito tem sido fomentada pelo BNDES, buscando atingir um
segmento urbano com enorme carência de pequenos empréstimos para
desenvolvimento de seus negócios.

Um balanço preliminar desses programas demonstra sua maior ca-
pacidade de atingir os beneficiários rurais. A escala do Pronaf, que ter-
minou por substituir boa parte do crédito agrícola anterior, é bem supe-
rior à dos demais programas.

Em 2001 esses vários programas aplicaram R$ 2,6 bilhões em 825
mil operações. No mesmo ano, o valor médio de cada operação foi de
R$ 3,1 mil14. Considerando o volume de operações de crédito do siste-
ma bancário, esse montante corresponde à cerca de 0.8%. Esse dado
sugere que a escala é, sem dúvida, o grande desafio desses programas.

Na área do microcrédito, o Programa de Crédito Produtivo Popular
– PCPP, fomentou, entre 1998 e 2001, 271,6 mil operações com valor
médio aplicado de R$ 1,1 mil. Vale l embrar que outras experiências de
microcrédito estão sendo desenvolvidas fora da institucionalidade do
PCPP, como é o caso do Banco do Povo paulista.

Ainda no âmbito federal, com apoio de recursos do FAT, foram cria-
dos os programas PROEMPREGO (1996), PROEMPREGO II (1999),

14 Informações Gerenciais da Coordenação-Geral de Emprego - MTE.
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PROTRABALHO (1998) com objetivo de estimular a geração de em-
prego e renda em setores com forte potencial de geração de empregos.
Nos dois primeiros, foram escolhidas áreas como transporte urbano,
turismo, saneamento, setores industriais em regiões com problemas de
desemprego, comércio, serviços, infraestrutura viária, construção na-
val, energia e telecomunicações. No PROTRABALHO, o enfoque re-
caiu em setores estratégicos voltados para a organização de pólos de
desenvolvimento integrado, dentro da visão da cadeia produtiva15.

O volume de recursos aplicado atingiu a cifra de R$ 11,8 bilhões,
entre 1996 e 2001, cerca de 43% de todo o montante realizado desde
1995 em todos os programas de crédito público para geração de emprego
e renda.

5. Recomendações gerais para as políticas de emprego

As análises aqui apresentadas, sobre o mercado de trabalho e os prin-
cipais programas que compõe as políticas de emprego no Brasil, tive-
ram o objetivo de destacar a incapacidade das políticas de emprego en-
frentarem o enorme problema da geração de emprego e renda no Brasil,
sobretudo a partir dos anos 90.

Essa incapacidade não decorreu da inexistência de programas bem
desenhados, concebidos e executados. O conjunto de políticas
implementadas, especialmente a partir da criação do FAT, respondeu
satisfatoriamente às demandas crescentes no âmbito do SPE, e avançou
bastante no campo do crédito produtivo voltado para criação de oportu-
nidades de emprego e renda.

O volume de recursos cresceu significativamente para todos os pro-
gramas, quer sejam aqueles que formam o SPE (seguro desemprego,
intermediação e formação profissional), quer sejam os voltados para
concessão de financiamento com objetivo de gerar emprego e renda.
Nestes últimos, a exigência de garantias, por parte das instituições de
crédito, impediu a ampliação do financiamento para a população mais
carente. Contudo, o Programa de Crédito Produtivo Popular (Bancos
do Povo) compensou parcialmente essa limitação presente no Proger.

Entretanto, esse avanço ocorreu em meio a mais uma década de es-
tagnação econômica, com taxas de crescimento incapazes de gerar a

15 Idem.
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quantidade de postos de trabalho (demanda) suficiente para acompa-
nhar o aumento da PEA (oferta). Os resultados foram o crescimento do
desemprego e a elevação da participação de formas mais precárias de
inserção no conjunto dos trabalhadores ocupados.

Como pensar o futuro à luz da experiência recente e de outras
experiências?

Sem reestabelecer condições macroeconômicas que viabilizem ta-
xas de crescimento substancialmente mais altas, não há futuro para as
políticas de emprego. Estamos, portanto, nos referindo, entre outros
objetivos, à redução da dependência externa, ao crescimento do saldo
da balança comercial com avanço das exportações e, sobretudo, à ne-
cessidade de juros reais em queda e capazes de estimular a retomada do
crédito. Vale lembrar que o volume de operações de crédito através do
sistema bancário não chega a 30% do PIB, no Brasil.

A retomada do crescimento é condição absolutamente necessária para
sustentar quaisquer políticas de emprego. Sejam as atuais, reforçando
os acertos e corrigindo os erros, sejam novas políticas para atender de-
mandas a partir de segmentos excluídos do mercado de trabalho como,
por exemplo, o dos trabalhadores de faixas etárias mais avançadas em
situação de desemprego. Alguns segmentos da força de trabalho sim-
plesmente não serão reinseridos no mercado de trabalho se a via para
tanto for apenas a dos programas de qualificação profissional.

Novos programas em escala nacional, como as frentes de trabalho urba-
nas, são fundamentais para absorver parte dos atuais excluídos. Ainda que
se argumente sobre a qualidade dos postos gerados nas frentes de trabalho,
trata-se de um gigantesco esforço de recuperar, não só as mínimas condi-
ções de renda dessas pessoas, mas, também, sua auto-estima, criando con-
dições para a plena recuperação cidadã desses trabalhadores. Diga-se de
passagem, os trabalhadores atendidos por esse tipo de programa dificil-
mente terão qualquer outra oportunidade de reingressar no mercado de tra-
balho enquanto as taxas de desemprego freqüentarem os atuais patamares.

Um dos principais desafios do SPE será integrar os diversos servi-
ços de intermediação, seguro desemprego e formação profissional. Essa
integração deve envolver a disponibilização do crédito para todos que
optem por buscar sua reinserção no mercado através da criação de
microempreendimentos. Não há, atualmente, essa articulação no SPE.
Se bem executada, tal articulação poderia evitar desperdício de recur-
sos e garantir a eficácia na recolocação dos trabalhadores.



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 64

O que está em pauta, portanto, é a proposição de ampliar significati-
vamente os investimentos no SPE, criando postos integrados de atendi-
mento ao trabalhador, um espaço onde possam ser articulados todos os
serviços públicos de emprego, facilitando a tomada de decisão de cada
usuário do SPE. Essa tarefa não é trivial, já que não há folga no atual
fluxo de recursos do FAT. Será necessário lançar mão de parcela do
patrimônio do FAT para, num horizonte de tempo definido, estabelecer
condições mais favoráveis de operação do SPE.

 As dificuldades para as políticas de emprego serão imensas no novo
ciclo de desenvolvimento. De início, para desarmar os atuais constran-
gimentos macroeconômicos, será necessário tempo. Dificilmente
retornaremos a patamares de crescimento robustos nos próximos dois
anos, sem colocar em risco o equilíbrio externo e, portanto, a própria
estabilidade de preços. A redução dos juros, se obtida, poderá conduzir
a maior liberdade na execução do orçamento federal, o que deverá libe-
rar recursos crescentes para as políticas sociais, em particular para as
políticas de emprego.

Nessa disputa por recursos, deve residir o sucesso ou o fracasso das
políticas de emprego. O enfrentamento do desemprego só será efetivo
se os orçamentos públicos refletirem essa prioridade. Embora o FAT
represente fonte importante de recursos para o financiamento dessas
políticas, a gravidade da situação demanda ampliação dos recursos nas
diversas instâncias de governo. Em outras palavras, significa colocar o
trabalho, de fato, no centro das prioridades nacionais.

O primeiro passo poderia ser a participação das Centrais Sindicais
nas instâncias de decisão das políticas econômica e de emprego. A
viabilização de uma Câmara Conjunta de Política Econômica e Social,
com real poder de decisão, poderia ser um passo nessa direção. A
inexplicável separação entre aqueles que tomam decisão no campo eco-
nômico e no campo social leva à injustificável dissociação dos objeti-
vos dos programas sociais por parte dos gestores de política econômica.

5.1. Recomendações para o BNDES

Diante do exposto, e considerando a missão do BNDES, parece mais
adequado à sua função, ampliar e reforçar o leque de programas e ações
que o Banco vem apoiando e implementando nos últimos anos.

Certamente, a capacidade de a economia brasileira gerar empregos e
reduzir o desemprego, além da estabilidade macroeconômica, estará asso-
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ciada à elevação dos níveis de investimento em setores estratégicos do
ponto de vista da geração de empregos. Cabe identificá-los sob essa ótica.

O Banco já dispõe do conhecimento proveniente de alentados estu-
dos sobre os coeficientes e multiplicadores de emprego setoriais pre-
sentes na matriz de insumo-produto. A experiência da instituição é fun-
damental para difundir as potencialidades de geração de emprego pre-
sentes nas diversas cadeias produtivas e o impacto que essa geração de
emprego pode exercer sobre as regiões, buscando subsidiar a elabora-
ção de projetos de desenvolvimento local articulados com a decisiva
participação dos atores. Uma vez identificadas as vocações e as deman-
das locais e regionais, o apoio aos setores na região deve fazer parte da
própria concepção do projeto de desenvolvimento. Vale lembrar a ne-
cessária articulação com os diversos conselhos e comissões presentes
nas localidades e nas regiões, em especial as comissões de emprego.

O Banco deve também reforçar as atuais linhas de financiamento para
pequenas e médias empresas, principais fontes de geração de empregos.
A diferenciação de taxas também deve ser praticada para as empresas de
menor porte que gerem mais emprego por unidade de financiamento.

O papel do BNDES é essencial na área do microcrédito. Além de
condições mais favoráveis no plano macroeconômico, a escala desses
programas é decisiva para que se possa praticar taxas de juros realmen-
te populares nos empréstimos dos bancos do povo. Portanto, o reforço
dessa linha é necessário para fortalecer esses programas.

É importante resgatar o tema das condicionalidades sociais para con-
cessão de financiamento através do BNDES. Tema tabu ao longo dos
anos 90, este tipo de condicionalidade pode ser retomado sob o manto
da responsabilidade social das empresas. A preservação e a ampliação
do nível de emprego, associadas à melhoria de qualidade dos postos de
trabalho, devem ser requisito básico para os créditos concedidos pelo
BNDES. Se essa exigência não puder ser atendida no âmbito da empre-
sa, pode-se examiná-la no âmbito da cadeia produtiva. É evidente que o
acompanhamento dos projetos financiados pelo Banco é indispensável
para a consecução desses objetivos. Devem ser previstas sanções para
os tomadores de crédito que não cumprirem o acordado. Tais sanções
devem compreender desde o rompimento do contrato de financiamento
até a proibição futura de novos empréstimos.

Deve-se continuar praticando taxas diferenciadas de empréstimos
por regiões e setores com forte impacto na preservação ou ampliação de
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empregos. Por exemplo, setores com problemas de competitividade, ou
regiões com perda de dinamismo.

O BNDES deve reforçar sua capacidade de difundir práticas que
tenham êxito na expansão e na melhoria da qualidade dos empregos,
ampliando seu potencial de análise para o conjunto das cadeias produti-
vas do ponto de vista da geração de empregos. A idéia é disponibilizar,
para a sociedade, o máximo de conhecimento sobre setores que têm
mais potencial de geração de empregos. O BNDES, ao lado do Ministé-
rio do Trabalho e do Emprego, deveria ser uma referência para a socie-
dade na tomada de decisão que leve em conta a questão do emprego.

Para atingir os objetivos de preservar a missão de banco de fomento
com fortes características sociais, o BNDES deve participar ou continu-
ar participando dos diversos fóruns onde as políticas de emprego são
formuladas. A contribuição do BNDES deve estar presente na concep-
ção dos programas, em função de seu maior conhecimento da cultura
empresarial.
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Fonte: OIT. KILM, IBGE. PNAD e DIEESE/SEADE. PED

ANEXOS

Tabela 1

 Taxas de desemprego em países selecionados
 1989-2000 em %

Nota: (1) Dados do Censo Demográfico de 2000.
(2) Brasil - PED - dados para a região metropolitana de São Paulo
Obs.: (a) Argentina: Dados de Buenos Aires. População de 10 anos e mais
(b) África do Sul: População civil entre 15 e 65 anos.
(c) Coréia do Sul: Dados excluem ilhas de difícil acesso, prisioneiros, estran-

geiros e pessoas que moram fora do país.
(d) México: População civil de 15 anos e mais
(e) EUA: População civil de 16 anos e mais.
(f) Bélgica, Chile, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Japão, Coréia do Sul

e Portugal: População de 15 anos e mais
(g) Itália: População de 14 anos e mais
(h) Holanda: População de 15 a 65 anos.
(i)  Noruega: População de 16 a 74 anos.
(j)  Espanha: População de 16 anos e mais. Dados revistos pelo Censo de 1980.
(k) Suécia: População de 16 a 74 anos
(l) Inglaterra: População de 16 anos e mais
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Tabela 3

SINE – Intermediação de mão-de-obra (1): resultados e indicadores
Brasil: 1977 a 2001

Fonte: MTE. CGEM

Nota: (1) IMO: Captação de vagas e colocação do trabalhador no
mercado de trabalho – inscritos, vagas captadas, encaminhamentos e

(re) colocados no mercado formal.

Tabela 4

PLANFOR: Treinandos e investimentos
BRASIL - 1995-2000

Fonte: MTE. PLANFOR



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 70

Tabela 5

Proger e Programas de fomento ao emprego e renda
Execução por ano  (1995 A 2001) – BB, BN, BNDES CAIXA E FINEP

Fonte: MTE. CGEM



POLÍTICAS DE EMPREGO — 71

Tabela 6

Quadro quantitativo das Comissões Municipais de Emprego

Fonte: MTE. CGEM





 PAINEL

MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 74



MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS — 75

SISTEMATIZAÇÃO DO PAINEL
“MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS”

Renata Lèbre La Rovere*

1. Resumo da sessão

O painel sobre micro, pequenas e médias empresas (MPME) foi or-
ganizado de modo a destacar algumas questões relativas a estas empre-
sas, que são fundamentais para políticas de apoio. Em particular, foi
solicitado aos palestrantes que tentassem dar conta, nos seus respecti-
vos artigos, das seguintes questões:

i) discussão sobre o cenário internacional e sobre o papel das MPME;

ii) formas de apoio;

iii) instrumentos de apoio.

Os debatedores foram escolhidos de modo a trazer contribuições
específicas para estas questões, de acordo com sua área de atuação pro-
fissional. Assim, o debate contou com a participação de um profissional
da área financeira (Ozias Costa), um consultor do SEBRAE (Mauro
Arruda), o presidente de uma associação regional de micro e pequenas
empresas (Luiz Carlos Floriani), e um técnico do BNDES (Luiz Dantas).

A apresentação do primeiro palestrante, prof. Jair do Amaral Filho,
foi centrada na discussão sobre o cenário internacional e sobre as for-
mas de apoio. A exposição teve início com a explicitação do novo papel
das MPME em nível internacional, que resulta do novo ambiente eco-
nômico institucional, característico do momento atual de transição do
fordismo para o pós-fordismo. Dentro deste novo ambiente, as MPME
podem se organizar de diversas formas, merecendo destaque os clusters

* Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ),
sistematizadora do painel “Micro, Pequenas e Médias Empresas”.
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e distritos industriais, que surgem em regiões com um ambiente de ino-
vação (millieu innovateur) favorável.

O foco nos clusters, ou arranjos produtivos, se justifica porque as
políticas de apoio a grupos de empresas têm sido uma forma interessan-
te de promover o desenvolvimento regional e o fortalecimento das
MPME, tendo tido sucesso em vários países desenvolvidos. As formas
de apoio a MPME deveriam contemplar, assim, o apoio a arranjos pro-
dutivos locais, tendo a preocupação de observar que há limites na trans-
posição de experiências internacionais. Estes limites se devem às
especificidades dos elementos estruturantes de um arranjo produtivo
local – o capital social, a estratégia coletiva de produção, a estratégia
coletiva de mercado e a articulação político-institucional.

Assim, as políticas de apoio às MPME deveriam ser voltadas para
arranjos produtivos locais e estruturadas em várias etapas, a saber: iden-
tificação do arranjo produtivo local; definição de uma agenda de inter-
venções, adequando a concepção das formas ao ambiente institucional
local, identificando as principais instituições envolvidas e os desafios
relacionados ao trabalho conjunto destas instituições; definição e
implementação de um plano de ação e de experiências-piloto; e monta-
gem de um arranjo institucional, o qual é o maior desafio para as políti-
cas de apoio no Brasil, devido aos desequilíbrios e superposições exis-
tentes entre as instituições privadas e públicas (federais, estaduais e mu-
nicipais). Os principais focos desta intervenção seriam estimular o capi-
tal social e a capacidade inovadora das empresas.

A recomendação de formas de apoio direcionadas a arranjos produ-
tivos locais não significa que outras medidas mais gerais de apoio às
MPME não devam ser tomadas. Existem medidas de caráter horizontal
fundamentais para o fortalecimento das MPME no Brasil, sendo as mais
importantes a facilitação dos registros, visando uma maior formalização
das empresas, a desoneração tributária, estendendo o escopo do SIM-
PLES, e o acesso ao crédito.

Este último elemento – o acesso ao crédito – foi o tema explorado pelo
segundo palestrante, prof. Otaviano Canuto, na sua exposição. O palestrante
contextualizou a questão do acesso ao crédito pelas MPME, explicitando
três níveis de problemas: o nível macroeconômico mais geral, caracteriza-
do pelas elevadas taxas de juros e reduzida proporção do crédito ao setor
privado em relação ao PIB: o nível microeconômico horizontal, cujos ele-
mentos principais são um aparato legal inadequado, spreads bancários ele-
vados e altas taxas de inadimplência: e o nível microeconômico específico
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das MPME, cujo principal problema está nas assimetrias de informação
existentes entre credores e tomadores potenciais.

No que se refere ao nível macroeconômico, os mais importantes ele-
mentos a se considerar são o congestionamento, exercido pela dívida pú-
blica, sobre usos alternativos da poupança financeira (crowding out), o
pequeno peso das instituições não bancárias na concessão de crédito ao
setor privado, e o encarecimento da oferta de crédito devido aos elevados
patamares da taxa básica de juros e ao aperto nos depósitos compulsórios
bancários. No que se refere ao nível microeconômico horizontal, as dife-
renças em termos de eficácia e custos de administração dos instrumentos
disponíveis para a constituição de garantias implicam em divergências no
custo do financiamento e tornam este custo elevado para as pequenas
empresas. Este fator, somado a falhas na proteção aos direitos de credores
e investidores, que estimulam a inadimplência, resulta em spreads bancá-
rios elevados e um baixo nível de endividamento empresarial.

No que se refere ao nível microeconômico específico das MPME, o
principal problema neste nível está relacionado com as assimetrias de
informação. Foi destacado como as relações de proximidade e confian-
ça são importantes para a redução destas assimetrias. O professor fina-
lizou a apresentação comentando a proposta recente do SEBRAE para
a melhora das condições de acesso a fontes de financiamento. Esta pro-
posta contém novos instrumentos para reduzir os obstáculos ao crédito
nas relações de proximidade, tais como aperfeiçoamentos na central de
risco do BACEN, melhorias no seguro de crédito, ampliação do escopo
das cooperativas de crédito, construção de base de dados para minimizar
o custo de obtenção de informações e incorporação de esquemas de
“crédito invisível”, já existentes hoje em dia, nas relações entre clientes
e fornecedores. No que se refere aos clusters ou arranjos produtivos,
poderia se considerar uma classificação dos riscos de crédito por cluster,
o que facilitaria a concessão de crédito ao dispersar o risco.

Os comentários dos debatedores refletiram a preocupação de suas
respectivas instituições quanto às potencialidades e desafios das MPME.
Assim, Ozias Costa ressaltou a importância das pequenas empresas para
o desenvolvimento, principalmente em países marcados por fortes desi-
gualdades sociais. Os bancos privados têm um papel importante a cum-
prir na concessão de crédito às MPME, devido à capilaridade de suas
agências, mas em geral, apesar de serem capazes de construir relações
de proximidade com estas empresas, não dispõem de informações sufi-
cientes para avaliar o risco delas, o que inibe a concessão de crédito. O
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maior problema para a concessão de crédito às MPME é a constituição e
a execução de garantias. A resolução deste problema requer mudanças na
regulamentação de instrumentos de crédito; mecanismos como a cédula
de concessão de crédito, por exemplo, seriam melhor aproveitados caso a
execução fosse mais rápida. O debatedor finalizou sua exposição concor-
dando com os argumentos apresentados pelos palestrantes a respeito do
elevado custo da concessão de crédito, que tem como principais causas o
fato de o Governo absorver grande parte dos recursos disponíveis, a “cu-
nha fiscal” e a falta de informações dos bancos a respeito das MPME.

Mauro Arruda centrou a sua apresentação nas possíveis políticas de
apoio às MPME. Segundo ele, a produtividade das MPME brasileiras é
muito baixa, o que requer um esforço destas empresas para a adequação
aos padrões exigidos pelo mundo globalizado. Entretanto, as políticas
de apoio às MPME no Brasil têm sido muito tímidas. Por exemplo,
apesar do SIMPLES ter reduzido a carga tributária das MPME, o seu
escopo é muito limitado. Não houve avanços no sentido de reduzir en-
cargos trabalhistas e previdenciários das empresas pequenas, não existe
uma política governamental de compras e o sistema bancário privado
não atende às necessidades de crédito das MPME.

As políticas horizontais, na visão deste consultor, têm um efeito muito
limitado no apoio às empresas. As políticas verticais são mais eficazes e
deveriam ser territorializadas para dar conta das especificidades regio-
nais. Em particular, as ações em agrupamentos ou arranjos produtivos são
importantes porque as empresas de um mesmo agrupamento têm uma
cultura comum. A cultura dos pequenos empresários brasileiros hoje é
caracterizada por aversão à cooperação, desconhecimento de formas de
comercialização, da clientela e de formas de concorrência e baixa com-
preensão dos benefícios associados a bens intangíveis, tais como marcas
e patentes. As políticas de apoio voltadas para arranjos produtivos deveri-
am ser centradas no reforço do capital social e na sustentabilidade dos
arranjos. Além disso, as políticas de proximidade deveriam incluir medi-
das específicas para facilitar as finanças de proximidade, como por exem-
plo o cluster bank. Dentre as propostas do SEBRAE já comentadas pelos
palestrantes, merecem destaque a melhoria das informações sobre MPME,
incluindo informações positivas sobre estas empresas, e dos canais de
distribuição de crédito, envolvendo cooperativas e agências de fomento.

Luiz Carlos Floriani fez suas observações baseado nas suas experi-
ências com empresários do estado de Santa Catarina. Para ele, o princi-
pal desafio para os formuladores de política é conhecer as necessidades
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específicas das empresas, o que é fundamental, pois as políticas e ações
de apoio devem ser definidas localmente. Além disso, algumas medidas
de cunho mais geral deveriam ser tomadas, tais como: a regulamenta-
ção do Estatuto das MPME; a mudança na lei que proíbe as cooperativas
multissetoriais; mudanças no quadro financeiro e tributário, para estimu-
lar as empresas a sair da informalidade; e o estímulo ao empreendedorismo
entre as pequenas empresas, inclusive aproveitando experiências de em-
presários de grandes empresas que começaram pequenas. Na visão des-
te debatedor, os resultados de políticas horizontais como o Brasil Em-
preendedor mostraram que o problema principal das MPME não é o
crédito, e sim a falta de capacidade de gestão.

Luiz Dantas apresentou as principais medidas que o banco vem to-
mando para o apoio às MPME. Em convênio com o SEBRAE, o banco
está apoiando uma experiência piloto de apoio a quatro arranjos produ-
tivos em diferentes regiões do Brasil. Além disso, o banco atua também
em diversas aglomerações regionais, apoiando empresas dos segmentos
de fruticultura irrigada, suinocultura, avicultura, leiteiro, carcinocultura
e tecnologias de informação e comunicação. Hoje em dia, 22% dos de-
sembolsos totais do banco se destinam às MPME. Os desembolsos são
efetuados através de linhas de crédito tradicionais do banco, como o
FINAME, que têm condições especiais para empresas pequenas. Além
disso, o banco vem estimulando agentes financeiros a concederem cré-
dito às MPME, através de um “programa de milhagem”, pelo qual os
agentes financeiros recebem o limite de operações de acordo com seu
desempenho junto às MPME. A resposta a este programa tem sido uma
maior atuação de bancos de atacado em arranjos produtivos. O banco
criou também um fundo de aval que tem tido boa aceitação pelos ban-
cos comerciais, e tem um projeto de constituir um fundo de aval com
recursos próprios. Outro projeto em implantação é um cartão de crédito
para a aquisição de bens de produção, com juros prefixados de 2% ao
mês. Finalmente, o banco está investindo na operação via Internet com
agentes financeiros e tem 31 postos avançados, em convênio com enti-
dades empresariais e de classe, para melhorar a colocação dos seus pro-
dutos no mercado e, assim, atingir um maior número de MPME.

O debate que se seguiu foi centrado em torno de questões a respeito
do papel do BNDES no apoio às MPME, dos problemas relacionados à
classificação das MPME, na capacidade empreendedora e de geração
de conhecimento dos empresários brasileiros e nas possíveis estratégias
empresariais a serem adotadas em arranjos produtivos.
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2. Discussão das visões apresentadas

Hoje em dia, o debate sobre as MPME gira em torno de dois grandes
conjuntos de questões, cuja preocupação central é de que modo estas
empresas podem sobreviver no novo paradigma tecno-econômico. O pri-
meiro conjunto se refere ao desempenho competitivo de MPME. Dentro
deste conjunto, observam-se estudos sobre a empresa individual, nas áre-
as de empreendedorismo e gestão do conhecimento, e estudos sobre agru-
pamentos de empresas, que podem ter um desempenho competitivo supe-
rior a empresas isoladas, devido a economias de aglomeração.

O segundo conjunto de questões se refere à definição de políticas de
apoio às MPME. Dentro deste conjunto observam-se estudos sobre cri-
térios de classificação das MPME, possibilidades de aproveitamento de
experiências de outros países, formas assumidas pelas políticas de apoio
(horizontais ou verticais) e políticas de crédito.

No debate, todas as questões acima foram consideradas, sendo que
algumas com mais ênfase do que as outras. Não houve propriamente
uma divergência de visões entre os palestrantes e entre estes e os
debatedores, e sim diferenças na ênfase dada às questões. A visão do
primeiro palestrante, ao ressaltar os benefícios obtidos com economias
de aglomeração, enfatizou a importância da definição de políticas verti-
cais específicas, enquanto que, na visão do segundo palestrante, estas
políticas deveriam ser acompanhadas por iniciativas de caráter horizon-
tal. Os representantes do SEBRAE e da associação de MPME
enfatizaram a pertinência de políticas verticais, enquanto que os repre-
sentantes do setor financeiro e do BNDES comentaram aspectos mais
gerais das MPME e formas horizontais de apoio.

A literatura sobre a questão da forma assumida pelas políticas de
apoio (horizontal ou vertical) tem indicado que, nos países desenvolvi-
dos, as duas formas tendem a ser complementares e não excludentes.
Entretanto, em países em desenvolvimento como o Brasil, políticas eco-
nômicas de cunho neoliberal têm favorecido a implementação de políti-
cas horizontais em detrimento de políticas verticais. Uma política de
apoio voltada para os arranjos produtivos é um complemento importan-
te de políticas horizontais, porque introduz considerações regionais,
setoriais e de governança nas medidas a serem tomadas.

Houve um consenso entre os participantes da mesa que a proximida-
de facilita as relações entre as empresas, os agentes financeiros e as
instituições de apoio, portanto medidas para fortalecer estas relações



MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS — 81

são necessárias. A literatura internacional aponta que o papel de insti-
tuições facilitadoras no apoio às MPME é fundamental, pois estas insti-
tuições organizam as relações entre empresas e instituições numa deter-
minada região.

Houve também consenso a respeito do papel da gestão de informa-
ções para melhorar a visibilidade das empresas junto às instituições fi-
nanceiras. De fato, estudos sobre mecanismos de apoio às MPME em
países desenvolvidos mostram que as instituições financeiras tendem a
desenvolver rotinas de concessão de crédito que favorecem empresas
maiores. A melhoria das informações sobre as MPME poderia modifi-
car algumas destas rotinas.

Foi observado, no debate que se seguiu às apresentações, que a bai-
xa capacidade de gestão das MPME é um dos fatores que impede que as
empresas tenham acesso ao crédito. Problemas relacionados ao
empreendedorismo foram levantados no debate para ressaltar a importân-
cia de se conhecer melhor as empresas antes de definir políticas de apoio.
Estudos sobre o empreendedorismo, a capacidade de gestão e a capacida-
de de inovação de MPME no Brasil e em outros países mostram que
existem diferenças marcantes entre as empresas, de acordo com a região
e o setor, portanto a definição de políticas de apoio passa por um levanta-
mento prévio de informações sobre as empresas beneficiadas.

No que se refere à definição de estratégias empresariais para arran-
jos produtivos, foi comentado que a definição destas estratégias depen-
de da maneira pela qual o capital social da região se desenvolve. Estu-
dos sobre pequenas empresas e capital social mostram que o capital
social, definido como o conjunto de recursos individuais e coletivos
que resultam de um trabalho em rede e são institucionalizados através
do conhecimento e reconhecimento mútuo dos agentes envolvidos, pode
ser considerado como a origem e a expressão do sucesso de interações
em rede de MPME.

Além disso, foram também comentados os problemas relacionados
à classificação das MPME nos seguintes aspectos: a necessidade de se
ter o mesmo critério de classificação para definir as empresas objeto de
medidas de apoio e a pertinência de se agregar as médias empresas às
micro e pequenas na definição de políticas. As dificuldades de se esta-
belecer critérios de classificação que atendam às necessidades das MPME
são comuns a países desenvolvidos e em desenvolvimento. No que se
refere à pertinência de trabalhar com uma classificação tão ampla como
“MPME”, foi ressaltado que as médias empresas têm um papel relevan-
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te nos arranjos produtivos e podem ser agentes importantes na negocia-
ção com as instituições financeiras, uma vez que sua capacidade de ges-
tão de informações é maior.

Finalmente, no que se refere ao papel do BNDES, foi comentado
que o banco deveria definir estratégias, “dando o tom” do apoio às
MPME, uma vez que, enquanto banco de investimento, ele tem um pa-
pel relevante na montagem de fundos destinados às MPME e no apoio à
montagem de arranjos institucionais que permitam o desenvolvimento
de arranjos produtivos.

3. Propostas

Durante o debate, várias propostas foram feitas para enfrentar os
desafios associados ao apoio às MPME. Podemos classificar estas pro-
postas como medidas de caráter vertical e medidas de caráter horizon-
tal. Dentre as medidas de caráter vertical, foram propostas:

•  a definição de políticas de apoio voltadas a aglomerações de em-
presas, tendo como etapas a identificação do arranjo de empresas,
a definição de uma agenda de intervenções, a definição de um pla-
no de ação e de experiências-piloto e a montagem de um arranjo
institucional;

•  a definição de políticas que estimulem as finanças de proximidade,
estimulando o desenvolvimento de cluster banks e a criação de
ratings específicos para clusters. Nesta ordem de idéias, foram tam-
bém propostas a disponibilização dos cartões de crédito do BNDES
para aquisição de equipamentos para empresas situadas em arran-
jos produtivos e a criação de uma base de dados referentes a em-
presas situadas em arranjos produtivos;

•  o reforço do capital social presente nos arranjos produtivos locais; e

•  o estímulo a operações de crédito entre fornecedores e empresas ao
longo de uma cadeia produtiva.

Dentre as medidas de caráter horizontal, foram propostas:

•  a melhoria das condições de acesso ao crédito, através do aperfei-
çoamento da central de risco do Banco Central, da ampliação do
escopo das cooperativas de crédito, permitindo-se cooperativas
multissetoriais e da construção de uma base de dados que minimize
o custo de obtenção de informações de agentes financeiros;
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•  o estímulo ao empreendedorismo;

•  a simplificação de registros e a desoneração tributária, ampliando o
escopo do SIMPLES, para que as empresas sejam estimuladas a
sair da informalidade; e

• a disponibilização de informações às MPME sobre condições de
crédito e mecanismos de exportação.

O BNDES tem um papel fundamental no apoio a estas medidas. Um
bom ponto de partida para o aperfeiçoamento da política do banco vol-
tada às MPME seria classificar os instrumentos atuais em instrumentos
de apoio vertical ou horizontal e refletir a respeito de como estes instru-
mentos podem ser estendidos e melhorados.



MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS — 85

É NEGÓCIO SER PEQUENO, MAS EM GRUPO

Jair do Amaral Filho*

1. Introdução

Em 1974, o Wall Street Journal escrevia que “a cada dia, de diferen-
tes maneiras, a grande empresa se transforma em uma espécie de
dinossauro vacilante caminhando para sua extinção. O ambiente cultu-
ral e político torna-se mais hostil; a adaptação natural torna-se cada vez
mais difícil; as formas possíveis de sobrevivência estão além da facul-
dade de imaginação”1.

 O presente artigo não pretende dar conta das transformações estru-
turais pelas quais passou o capitalismo contemporâneo, tampouco da
análise da crise e dos desdobramentos verificados no plano das grandes
empresas. Como se sabe, a grande empresa adaptou-se e conservou sua
importância no complexo mercado contemporâneo, mas estes aspectos
compõem apenas um lado da moeda. O segundo lado da moeda, os
desdobramentos dessas transformações sobre as micro, pequenas e mé-
dias empresas, este lado, sim, nos interessa tratar aqui.

Antes de tudo, é preciso dizer que reconhecemos a extrema comple-
xidade que envolve a discussão e, principalmente, as proposições rela-
cionadas ao desenvolvimento dessas empresas. Não há um modelo úni-
co de análise, nem mesmo um único modelo de intervenção pública
nessa área, pois para cada local, cada região e cada país há estruturas e
comportamentos diferentes para esses segmentos. Os problemas mani-
festados podem até ser parecidos e iguais, mas as formas de manifesta-
ção são diferentes, o que demanda diferentes análises e soluções. Para
se ter uma idéia da complexidade, as MPME se manifestam em todos os
setores (agricultura, indústria e serviços) por intermédio de vários esta-

* Doutor em Economia pela Universidade de Paris XIII, Professor Titular em De-
senvolvimento Econômico do Departamento de Teoria Econômica – DTE, da Uni-
versidade Federal do Ceará – UFC, e Diretor Geral do Centro de Estratégias do
Desenvolvimento – CED, do Estado do Ceará. E-mail: amarelo@fortalnet.com.br
1 Citado por Boutillier e Uzunidis, 1995.
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tutos, que podem ser formais e informais, independentes ou associadas
(a uma grande empresa ou a uma rede de pequenas empresas). Além
disso, em cada país há um modelo diferente de classificação de tama-
nho. No Brasil, por exemplo, segundo o critério estabelecido pelo
SEBRAE, o número de empregados para as micro, pequenas, médias e
grandes empresas varia de acordo com os setores: indústria, construção
civil, comércio e serviços. Deste universo amplo e complexo, os extra-
tos que nos interessam de perto são as micro, pequenas e médias empre-
sas localizadas no segmento manufatureiro ou industrial.

O quadro de análise desses segmentos de empresas, contemplado
pela literatura (ver Julien, 1997), abrange três grandes aspectos, a sa-
ber: i) o ator, ou o empreendedor e o empresário; ii) a organização, e
todos os seus problemas internos e setoriais; e iii) o ambiente, ou o
entorno dentro do qual se encontram o ator e a organização. Dentre
essas três possibilidades, o presente trabalho elegeu como tema central a
relação ambiente e desenvolvimento, especificamente a questão da orga-
nização social ou coletiva, os chamados agrupamentos e redes de empre-
sas – cluster, distrito industrial, sistema produtivo, arranjo produtivo, etc..
Tal escolha deve-se a três razões: a primeira, porque essa questão traz
uma grande renovação nas estratégias de organização das MPME; a se-
gunda, porque as novas estratégias de organização estão relacionadas com
as novas possibilidades de geração de emprego e renda, e de fortaleci-
mento do tecido socioprodutivo; e a terceira, porque é uma maneira de
recolocar na agenda de discussões brasileiras a questão do desenvolvi-
mento regional ou local. Isto consubstancia, portanto, uma forma nova de
se encaminhar a discussão do desenvolvimento regional, agora de uma
maneira mais endógena.2

Este artigo está estruturado da maneira que segue: a segunda seção
trata do novo ambiente econômico e institucional, e sua relação com as
MPME, analisando alguns eventos promotores desse ambiente; a ter-
ceira seção mostra as pequenas empresas como fator de estabilidade
desse novo ambiente, instável; a quarta seção analisa as principais es-
tratégias de agrupamentos de empresas de pequeno porte, formados nos
países desenvolvidos; a quinta seção discute as possibilidades e limites
colocados pela transposição dessas estratégias para os países em desen-
volvimento; a sexta seção procura dar uma idéia da difusão internacional

2 Sobre o aspecto da endogeneização no desenvolvimento regional e local, ver Amaral
Filho (1999).



MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS — 87

e nacional dessas estratégias; a sétima seção apresenta algumas sugestões
de enfoques e de instrumentos de apoio às redes de empresas e arranjos
produtivos locais, e a oitava seção abriga algumas notas conclusivas.

2. Novo ambiente econômico e institucional e as MPME:
o papel dos grandes eventos

Schumacher, em 1973, publica seu livro Small is Beautiful, que se
transformou rapidamente em um dos ícones dos movimentos alternati-
vos dos anos 1960 e 1970 (Schumacher, 1983). O grande sucesso alcan-
çado por esse livro mostrou que o autor não estava sozinho. Sua tese
central girava em torno do “problema da produção”, cujo argumento
era o de que a produção capitalista não tinha resolvido seu problema de
produção, não por falta de capacidade intelectual ou tecnológica, mas
porque o sistema industrial moderno, de grande escala, devorava sua
própria base de sustentação: os recursos naturais e humanos. Entre as
várias alternativas oferecidas pelo autor, estava a de que “o negócio era
ser pequeno”, sobretudo em escala, produzindo com tecnologias alter-
nativas e apropriadas, isto é, menos agressivas ao meio ambiente.

Apesar do seu sucesso, Schumacher parece não ter conseguido con-
vencer grandes massas de economistas, professores e pesquisadores,
formuladores de políticas públicas e instituições a levar a sério as pe-
quenas empresas, ou as produções de pequena escala. A razão desse
baixo impacto parece estar no fato de que, para o autor, a necessidade
de se recorrer à pequena escala estava muito mais associada a um ata-
que contra o sucesso do capitalismo industrial do que propriamente à
criação de um remédio contra o fracasso do mesmo. A pequena produ-
ção era colocada como parte de uma agenda “utópica”, e não como
solução para algum problema ameaçador à grande produção industrial.
Portanto, não era um fato econômico de risco ao capitalismo da época.
Utopia à parte, o fato é que um novo capítulo sobre pequenas empresas
e pequenas produções estava apenas começando.

 Nas duas últimas décadas, o mundo assistiu a um forte ressurgi-
mento da importância das micro, pequenas e médias empresas. A multi-
plicação de registro de abertura e de geração de empregos por parte
dessas não parou de crescer, ao passo que, do lado das grandes
corporações, os postos de trabalho declinaram continuamente, e o pro-
cesso de fusões e incorporações se aprofundou. Desde então, o interes-
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se pelas MPME aumentou e se expandiu pelo mundo. Nas universida-
des, o interesse e as linhas de pesquisas voltados para esse segmento
econômico não ficaram mais restritos a alguns economistas solitários,
como Steindl na década de 1940. No setor público e nas organizações
não governamentais, o interesse não tem sido menos importante – semi-
nários e discussões são freneticamente realizados e os instrumentos de
políticas de apoio a esse tipo de empresa se renovaram radicalmente.
Diante disso, cabe perguntar: afinal o que mudou? Mudou a certeza de
que ser grande é muito vantajoso, principalmente por causa das vanta-
gens proporcionadas pelas economias internas de escala das grandes
companhias privadas. O abalo dessa certeza foi provocado pelas gran-
des transformações estruturais verificadas nas duas últimas décadas,
especialmente na década de 1990, dentro das quais cinco eventos se
destacam: (i) crise do planejamento e da intervenção regionais
centralizadores; (ii) reestruturação do mercado; (iii) megametropolização,
seguida pela emergência de megaproblemas urbanos; (iv) globalização
e abertura econômica; e (v) tecnologia da informação e telecomunica-
ções. Trataremos rapidamente desses cinco eventos, logo a seguir, mas
no lugar de associá-los diretamente à desestabilização da grande em-
presa, vamos associá-los às oportunidades que eles mesmos abriram
para os pequenos empreendimentos.

2.1. Crise do planejamento e da intervenção regionais centralizadores

O processo de descentralização político-administrativa, verificado
desde o início dos anos 1980, implicou descentralização dos papéis dos
atores ditos regionais, assim como das decisões e dos investimentos. Este
fenômeno aconteceu em escala mundial: na Europa e na América Latina,
em especial. Nesse processo, os atores, antes adstritos ao Estado central,
passaram a compartilhar suas decisões com atores mais próximos dos
territórios: estados, municípios e até organizações não governamentais.

Por seu lado, os grandes investimentos em projetos estruturantes e
equipamentos passaram a ser compartilhados com investimentos pontu-
ais e localizados. Sem dúvida, esse processo gerou uma maior valoriza-
ção do território e do poder local, em detrimento do poder central, e, por
conseqüência, ocasionou um movimento de valorização dos pequenos
produtores locais. Com o objetivo de promover o desenvolvimento local,
os atores locais têm procurado, a exemplo da Terceira Itália e outras regi-
ões “vencedoras”, criar um ambiente ideal para que as pequenas empre-
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sas locais se engajem num processo de organização de clusters ou dis-
tritos industriais.

2.2. Reestruturação do mercado

Hoje se diz que o mercado é ditado pela lei da oferta, o que é uma meia
verdade. Antes disso acontecer, foi necessário ocorrer uma profunda meta-
morfose da demanda efetiva, verificada em vários aspectos, como na
segmentação, na atrofia causada pela redução relativa da renda, e, princi-
palmente, na instabilidade. A instabilidade da demanda efetiva, em escala
mundial nos anos 1980 e 1990, é a própria síntese dessa metamorfose.

Essa mudança produziu reações e adaptações do lado da oferta, cujas
matrizes foram a descentralização e a desconcentração da produção. A oferta
passou a ser orientada pela redução de custos fixos e pela flexibilidade nas
decisões, nas ações e nas formas de produzir. Como conseqüência, essas
transformações favoreceram as pequenas e médias empresas, não necessa-
riamente já instaladas, dado que a descentralização da grande produção
resultou num processo de subcontratação de pequenas unidades produti-
vas, como se fossem extensões das grandes empresas e corporações.

2.3. Megametropolização, seguida pela
        emergência de megaproblemas urbanos

São largamente conhecidas as vantagens oferecidas pelas metrópoles,
em relação às economias de escala, economias de aglomeração e às eco-
nomias externas, geradas pela concentração de fatores, tangíveis e intan-
gíveis, e de mercados. Entretanto, o processo de megametropolização,
mais ou menos controlado nos países desenvolvidos e descontrolado nos
países em desenvolvimento, seguido de megaproblemas urbanos, tem pro-
vocado, em vários segmentos econômicos, uma redução do interesse pela
localização metropolitana. Do lado das administrações municipais das
grandes metrópoles, os problemas não têm sido menores. A necessidade
de ampliação da oferta de serviços e equipamentos públicos, em escala
gigantesca, tem causado crises financeiras para essas administrações. Es-
ses fenômenos têm estimulado o deslocamento espacial dos investimen-
tos, geralmente para regiões um pouco afastadas da “espinha dorsal” dos
territórios metropolitanos e desenvolvidos, o que tem favorecido e refor-
çado iniciativas de desenvolvimento local e de suporte ao
empreendedorismo em localidades mais afastadas.
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2.4. Globalização e abertura econômica

A globalização e a abertura econômica, verificadas com muita in-
tensidade nos anos 1990, têm imposto às empresas e regiões um desafio
sem precedente no campo da competitividade. Como forma de adapta-
ção, muitas empresas têm procurado desfazer e não criar raízes
territoriais, visando à busca constante de competitividade por meio da
procura de subsídios, mão-de-obra barata e facilidades de mercado. As-
siste-se, com isso, a um forte processo de deslocamento dos investimen-
tos, especialmente intensivos em mão-de-obra, e a um forte processo de
concorrência entre os territórios pela captura desses investimentos.

As faces mais conhecidas desse processo são o declínio de regiões
tradicionalmente industriais (em têxtil; siderúrgica; exploração de mi-
nérios; indústria naval, etc.), como na França e na Inglaterra, e a ascen-
são de outras regiões, até então pouco ou nada expressivas, ao estatuto
de regiões industriais significativas. A Irlanda é hoje uma grande
receptora de investimentos estrangeiros, o que vem sustentando altas
taxas de crescimento econômico.

Contudo, o processo de deslocamento de investimentos e de plantas
industriais, à procura de fatores competitivos, revela apenas um só as-
pecto, o lado funcional das empresas. Outro aspecto é revelado pelo
processo de deslocamento da referência Estado-nação para a referência
território, processo esse facilitado pela diluição relativa das fronteiras
nacionais. A valorização da referência território, e de seus respectivos
atores, aparece como resposta ou contrapartida ao processo de
globalização e abertura dos mercados nacionais, visto que as medidas
desreguladoras são tomadas no plano macro, mas suas repercussões (boas
ou más) manifestam-se no plano micro, ou territorial.

2.5. Tecnologia da informação e telecomunicações – TI&T

A década de 1990 assistiu ao uso intensivo da tecnologia da infor-
mação e da telecomunicação por indivíduos, empresas e governos nas
suas rotinas de atividades. Isso implicou a formação de redes de trans-
missão de dados, imagens e informações, de tal forma que se tornou
possível relativizar a importância da chamada distância espacial, fazen-
do, assim, emergir um novo conceito, o da proximidade organizacional,
proporcionada pela inserção do indivíduo, da empresa ou da região nas
redes de comunicação.
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O impacto disso foi a autonomização de certos tipos de atividades,
ou de certas tarefas empresariais, em relação ao espaço geográfico que
abriga a matriz do grupo ou da empresa em questão. Isto também tem
facilitado a descentralização3  funcional das atividades empresariais, bem
como a descentralização espacial da execução de certas atividades, sig-
nificando que determinados profissionais não necessitam estar fisica-
mente presentes nas matrizes das empresas ou do demandante pelo ser-
viço. Isto significa que os mecanismos de TI&T asseguram uma parte
importante da governança do processo de descentralização e
desconcentração produtivas referido anteriormente, por meio das redes
de comunicação. Mas significa também que o imenso setor que emergiu
da TI&T transformou-se numa fronteira de negócios para pequenas e
médias empresas de base tecnológica. Por fim, as tecnologias de infor-
mação passaram a significar para esses segmentos instrumentos impor-
tantes na redução dos custos relativos ao marketing, e também na apro-
ximação com os clientes, por meio de sites e portais.

3. Agrupamentos de micro, pequenas e médias empresas –
MPME: fator de estabilidade

Parece não haver dúvidas de que os impactos desses eventos resulta-
ram na abertura de janelas de oportunidades para as empresas de pequeno
porte, com repercussões diferenciadas entre as economias, porque estas
já apresentavam estruturas e trajetórias diferenciadas no tocante à compo-
sição e ao comportamento dessas empresas. As novas oportunidades ofe-
recidas têm se pronunciado de duas maneiras: a primeira está relacionada
ao processo de desintegração vertical, disparado a partir das grandes em-
presas; e a segunda está associada ao processo de integração horizontal,
provocado pelas associações de micro, pequenas e médias empresas.

O processo de desintegração vertical vem sendo desenvolvido a par-
tir da necessidade de as grandes empresas procurarem se livrar dos cus-
tos de produção e de gestão – ou de burocratização – e, ao mesmo tem-
po, de suas competências não essenciais. Essas empresas têm recorrido
à terceirização de determinadas funções, hoje desempenhadas por pe-
quenas empresas que, muitas vezes, são formadas por ex-membros de
seus quadros. O processo de integração horizontal, por sua vez, tem

3 Para um aprofundamento deste ponto, ver La Rovere (1999).
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sido observado por intermédio da formação de grupos de micro, peque-
nas e médias empresas, que passam a produzir de maneira especializa-
da, formando, assim, clusters ou distritos industriais.

Ambos os processos não são novos, mas demonstraram eficácia e
sucesso no âmbito do novo ambiente de instabilidade e riscos, no qual
o fator de estabilidade passou a ser a pequena empresa, não necessari-
amente a pequena escala. Importante notar que os fatores-chave de
ambos os processos são as economias de escala, interna e externa.
Cumpre lembrar que no primeiro caso (a desintegração vertical) ten-
ta-se a preservação da economia de escala interna combinada à busca
de economias externas; e, no segundo caso (a integração horizontal),
a tentativa é de construção das economias externas, visando compen-
sar a falta de economias internas. As externalidades se manifestam em
vários pontos: mercado de trabalho, formação, financiamento, desen-
volvimento tecnológico, concepção de produtos, comercialização,
exportação e distribuição. Como é possível perceber, as pequenas
empresas e as externalidades passaram a significar expoentes impor-
tantes dentro do novo ambiente de competitividade.

 As economias externas são obtidas não somente por meio de
interação e cooperação entre empresas, mas também pela interação
entre empresas e instituições de apoio, o ambiente que as cerca, ou o
próprio território no qual estão instaladas. Muitas vezes, as atividades
de um grupo de pequenas empresas se confundem com a própria iden-
tidade cultural do seu território, implicando economias consideráveis
em despesas com marketing. Não é por acaso que o movimento recen-
te de reestruturação industrial, e até espacial, fez renascer com muita
força as teorias de Marshall (1919;1982), às quais é atribuída a sepa-
ração entre economia interna e economia externa, a primeira relacio-
nada ao tamanho da empresa e a segunda associada ao tamanho do
grupo de empresas.

É difícil a tarefa de classificar ou sintetizar essas transformações
estruturais em algumas poucas frases conclusivas, ou em algum esque-
ma básico de explicação. Uma tentativa dessa natureza, e de grande
envergadura, foi realizada pela chamada Escola da Regulação France-
sa, nas áreas regional e da organização das empresas, trabalhadas por
Le Borgne (1991), e Benko e Lipietz (1992). Outra importante iniciati-
va nesta direção foi a de economistas do MIT, como Piore e Sabel (1984),
para os quais tais transformações significaram um processo de passa-
gem do sistema de produção de massa, fordista, para o sistema de pro-
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dução flexível, pós-fordista.4  Do ponto de vista das empresas, regiões e
territórios qual seria o significado dessa passagem? Significa que,
presumivelmente, o capitalismo passaria a premiar as micro, pequenas
e médias empresas, principalmente as flexíveis e inovadoras e, também,
as regiões e territórios, principalmente os flexíveis e inovadores.5

Em síntese, neste processo, passariam a ganhar as empresas, regiões e
territórios que estivessem, de certa maneira, afastados da espinha dorsal das
regiões desenvolvidas, mas também, e principalmente, descompromissados
com o “velho” padrão de acumulação e de desenvolvimento. A questão
central passou a ser o desenraizamento das grandes empresas em relação
aos territórios tradicionais, fato este que promoveu a abertura de novas
janelas de oportunidades para as estruturas empresariais e para as regiões
não identificadas com a história da industrialização convencional, fordista.

Essa idéia-força passou a fazer parte de estratégias, iniciativas, pro-
jetos e planejamentos de organização das MPME e do desenvolvimento
local e regional, mas não se pode dizer que o fordismo e/ou a produção
de massa tenham fenecido, ou que tenham cedido lugar ao pós-fordismo
– produção flexível com destaque para as pequenas e médias empresas.
Mais errôneo ainda seria dizer que a grande empresa, ou “empresa in-
dustrial moderna” como tratou Chandler (1977), esteja agonizando. É
oportuno lembrar que, após o golpe inicial sofrido pelas grandes com-
panhias privadas diante das transformações estruturais, tais empresas
responderam com estratégias de flexibilização da produção, à maneira
pós-fordista. Além disso, grandes empresas de ramos tradicionais, com
problemas de competitividade, se deslocaram, e continuam se deslo-
cando, totalmente ou em partes, para regiões que oferecem oportunida-
des de redução de custos de produção – mão-de-obra barata e incenti-
vos fiscais. Neste caso, assiste-se a uma reprodução do fordismo-
taylorismo em ambientes prontos para reproduzi-lo. Oportuno também
lembrar que as regiões ricas e as megametrópoles continuaram a atrair
grandes contingentes de pessoas e grandes volumes de capitais, apesar

 4 As contribuições desses autores, respectivamente, podem ser conhecidas através das
seguintes referências: Benko e Lipietz (1992), e Piore e Sabel (1984).
 5 Contudo, isto não significa que, ao construírem esse esquema, os regulacionistas con-
cordem ou alinhem-se teoricamente com os “localistas marshallianos”, que procuram
associar a produção flexível com o novo regime chamado pós-fordista. Há que notar que
os regulacionistas franceses, mesmo os espacialistas, mantêm-se fiéis aos fundamentos
macroeconômicos, fundadores da “escola”.
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de seus problemas gerais de deseconomias de aglomeração.6  Queremos
dizer com isso que o novo ambiente econômico e institucional não pode
ser caracterizado em definitivo como pós-fordista; talvez o mais pru-
dente seja cunhar o atual estágio com uma imagem na qual se fundem
características velhas e novas, e na qual se observa uma tendência de
reequilíbrio entre MPME e grandes empresas (Julien, 1997).

Acreditamos que este reequilíbrio tem sido possível graças, em boa
parte, à emergência de novas estratégias de organização e de desenvol-
vimento de micro, pequenas e médias empresas, cujas bases são as re-
des e os agrupamentos territorializados em bairros, municípios e regi-
ões. Esses agrupamentos receberam diversos nomes, em função dos lo-
cais de surgimento, mas tais denominações nem sempre concorrem en-
tre si. Aqui vamos abordar três das principais estratégias que emergiram
nos países desenvolvidos: o distrito industrial marshalliano, o milieu
innovateur (ambiente inovador) e o cluster. São estratégias novas, mas
que, por causa do êxito alcançado, já se tornaram referências clássicas
na literatura da geografia econômica.

4. “Novas” estratégias “clássicas” de organização
e crescimento das MPME

4.1. Distrito industrial

Segundo Pyke, Becattini e Sengenberger (1990), qualquer definição de
“distrito industrial” jamais estará livre de controvérsia. No entanto, os autores
definem esse conceito como sendo um sistema produtivo local, caracterizado
por um grande número de firmas que são envolvidas em vários estágios – e
em várias vias – na confecção de um produto homogêneo. Um forte traço
desse sistema é que uma grande parcela das empresas envolvidas é de peque-
no ou muito pequeno porte. Muitos desses “distritos” foram encontrados no
Norte e no Nordeste da Itália, a chamada Terceira Itália, especializada em
diferentes produtos, a saber: Sassuolo, na Emilia Romagna, especializada em

6 Essas nuances sinalizam para o grande risco dos exercícios e dos modelos de raciocínio
demasiadamente simplificadores e redutores da realidade, porque sabe-se também que não
é verdade que muitas empresas e organizações abandonaram os métodos produtivos
tayloristas. Um exemplo disso são as empresas calçadistas, que se deslocaram do Rio Grande
do Sul e de São Paulo para os estados do Nordeste brasileiro (especialmente Bahia e Cea-
rá). Essas empresas, ao se deslocarem, carregaram consigo os velhos métodos de produção.
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cerâmica; Prato na Toscana, em têxtil; Montegranaro na Marche, em sapatos;
móveis de madeira especialidade de Nogara, em Veneto; etc.

Uma característica importante do “distrito industrial” é a sua con-
cepção como um conjunto econômico e social. Pode-se falar que há
uma estreita relação entre as diferentes esferas social, política e econô-
mica, com o funcionamento de uma dessas esferas, que, por sua vez, é
moldado pelo funcionamento e pela organização das outras esferas. O
sucesso dos “distritos” repousa não exatamente no “econômico real”,
mas, largamente, no social e no político-institucional.

Ainda segundo os autores citados, alguns emblemas desse sistema
são a adaptabilidade e a capacidade de inovação, combinados à capaci-
dade de satisfazer rapidamente a demanda, isto com base em força de
trabalho e redes de produção flexíveis. No lugar de estruturas verticais,
tem-se um tecido de relações horizontais por onde se processam a apren-
dizagem coletiva e o desenvolvimento de novos conhecimentos, através
da combinação entre concorrência e cooperação. A interdependência
“orgânica” entre as empresas forma uma coletividade de pequenas em-
presas que se credencia ao cumprimento de economias de escala, só
permitidas por grandes corporações.

“Distrito industrial” é o sistema que se destaca dentro de uma grande
família conceitual no interior da qual se encontram outros conceitos como
“sistema produtivo territorial”, “estrutura industrial local”, “ecossistema
localizado” e “sistema industrial localizado”. Ele é o sistema que represen-
ta os principais rivais dos modelos tradicionais baseados no modo de orga-
nização fordista, porque supõe um aglomerado de pequenas e médias em-
presas funcionando de maneira flexível, e com estreita integração entre as
empresas e com o ambiente social e cultural, alimentando-se de intensas
“economias externas” formais e informais (ver Piore e Sabel, 1984).

Sem dúvida, dentre as várias estratégias de desenvolvimento local ou
de consolidação de sistema produtivo local, os distritos industriais italia-
nos são aqueles que mais se aproximam do tipo ideal marshalliano, isto é,
uma aglomeração de pequenas empresas organizadas por uma divisão de
trabalho baseada no equilíbrio entre concorrência e cooperação, funcio-
nando sobre uma intrincada relação em rede, impulsionada por inovações
contínuas e especializada na confecção de produtos de alta qualidade.

Apesar da beleza harmônica desta imagem, a realidade tem mostra-
do alterações nos distritos italianos. Como mostra Le Borgne (1991),
logo no início dos anos 1990, alguns distritos industriais italianos já
mostravam várias mudanças: constituição de firmas líderes;
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contratualização mais explícita no lugar de uma cooperação implícita
entre as firmas; desenvolvimento da subcontratação da capacidade de
inovações.7  Ademais, a mesma autora chama a atenção para os resulta-
dos de estudos empíricos que têm sugerido o abandono da imagem clás-
sica, do distrito industrial empregando uma mão-de-obra altamente qua-
lificada e se especializando sobre produtos de alta qualidade, dado que
alguns distritos apresentam produtos de média e baixa qualidades.

Esses indícios remetem para a necessidade de uma postura prudente
em relação a essa estratégia. Em primeiro lugar, é preciso ter em mente
que o distrito industrial marshalliano não é um “modelo”, nem é eterno,
podendo ser (apenas) uma fase da trajetória do desenvolvimento do sis-
tema produtivo local; e, em segundo, não é conveniente que se projete
uma imagem romântica ou homogênea do mesmo. Essa postura de cau-
tela já foi sugerida por Hamphrey (1995), e retomada em número espe-
cial da Revista World Development, de setembro de 1999.

4.2. Milieu innovateur (ambiente inovador)

Esta estratégia foi bastante pesquisada por uma rede de pesquisado-
res europeus – Aydalot, Perrin, Camagni, Maillat, Crevoisier, entre ou-
tros – que se agregaram em torno do Groupe de Recherche Europeen
(GREMI). Vários dos pesquisadores que participaram da identificação
e da revelação dos distritos industriais italianos também participam da
Agenda de pesquisa do GREMI.8

Entende-se que o desenvolvimento da estratégia de milieu innovateur
fez parte de uma preocupação legítima que compreendia, de um lado,
fornecer elementos para contribuir para a sobrevivência dos distritos
industriais e, de outro, fornecer elementos para que outras regiões e
locais pudessem despertar seus próprios projetos de desenvolvimento
de maneira planejada, inovadora e sólida. Esta corrente dispensa atenção
especial à tecnologia, por considerá-la questão essencial (Aydalot, 1986)
no processo de transformações das últimas décadas. Neste aspecto, a es-
tratégia de milieu innovateur distingue-se da estratégia de “distrito indus-

7 Schmitz e Nadvi (1999) também chamam atenção para as mudanças estruturais ocorri-
das na trajetória dos “distritos industriais” italianos. Por isso, insistem em associar a
imagem clássica do distrito marshalliano às experiências vividas por aqueles distritos
nas décadas de 1970 e 1980.
8 Para uma visão mais detalhada da Agenda de pesquisa do GREMI, ver Maillat (1995).
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trial” porque, enquanto esta privilegia a visão do “bloco social”, aquela
confere às inovações uma certa autonomia e um papel determinante.

Percebe-se, por essa ênfase tecnológica, que a corrente dos defenso-
res dos milieux innovateurs tem a preocupação de evitar que determina-
das regiões periféricas não sejam vítimas dos resultados perversos difun-
didos pela desintegração do modelo fordista de produção. O modelo de
Coase-Williamson-Scott (CWS) mostra que a desintegração vertical da
firma, característica importante da desarticulação da organização fordista,
pode causar desintegração também espacial, resultando no deslocamento
das firmas, ou partes delas, à procura de regiões com vantagens locacionais.

Sabendo que a desintegração vertical permite que a empresa separe
o núcleo estratégico (pesquisa e desenvolvimento, e marketing) das partes
de produção e/ou montagem, a empresa pode simplesmente conservar o
seu núcleo estratégico no lugar de origem e deslocar, para outras regi-
ões, aquelas partes de simples montagem do produto; caso em que a
empresa exige da região receptora apenas vantagens em termos de mer-
cado de trabalho. Portanto, as janelas de oportunidades abertas pela
desintegração da produção fordista, para que uma região periférica pas-
se a crescer, pode ser apenas uma bolha passageira, sem capacidade de
realizar a união entre território e indústria. Neste caso, o conceito de
mileu innovateur fornece subsídios importantes para se tentar evitar a
formação de uma industrialização vazia e, por natureza, nômade.

Segundo Camagni (1995), o GREMI interpreta os fenômenos do
desenvolvimento espacial como o efeito dos processos inovadores e das
sinergias em construção sobre áreas territoriais limitadas. Um dos pon-
tos de partida das pesquisas do GREMI foi esclarecer a diferença entre
milieu (ambiente ou a região em questão) e milieu innovateur (ambiente
inovador). Para Maillat (1995), o milieu é definido como um conjunto
territorializado e aberto para o exterior, que integra conhecimentos, re-
gras e um capital relacional. Ele é ligado a um coletivo de atores, bem
como de recursos humanos e materiais. O milieu não constitui, em ab-
soluto, um universo fechado; ao contrário, ele está em permanente rela-
ção com o ambiente exterior.

Por outro lado, ainda segundo o mesmo autor, milieu innovateur (am-
biente inovador) não constitui um conjunto paralisado, pois diferente dis-
to, ele é o lugar de processos de ajustamentos, de transformações e de
evoluções permanentes. Esses processos são acionados, de um lado, por
uma lógica de interação e, de outro, por uma dinâmica de aprendizagem.
A lógica de interação é determinada pela capacidade dos atores de coope-
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rar entre si em relações de interdependências, principalmente pelo siste-
ma de redes de inovação. A dinâmica de aprendizagem, por sua vez, tra-
duz a capacidade dos atores em modificar seu comportamento em função
das transformações do meio ambiente externo, que os cerca. Desse pro-
cesso de aprendizagem, nascem novos conhecimentos e novas tecnologias.

O GREMI parte da constatação de que um milieu (ou ambiente) é
mais ou menos conservador, ou mais ou menos inovador, segundo as
práticas e os elementos que o regulam. Isto quer dizer que estes últimos
podem estar sendo orientados tanto para as “vantagens adquiridas”, quan-
to para a renovação ou a criação de novos recursos (Maillat, 1995). É
fácil deduzir que os locais e as regiões que optam pelas “vantagens
adquiridas”, ou dadas, estarão se candidatando ao declínio econômico,
mas quando optam pelas conquistas de novas vantagens estarão mais
perto do sucesso, ou da sobrevivência. A chave, portanto, segundo
Maillat, encontra-se, certamente, na capacidade dos atores de um deter-
minado milieu, ou região, em compreender as transformações que estão
ocorrendo em sua volta, no ambiente tecnológico e no mercado, para
que eles façam evoluir e transformar o seu ambiente.

 Além dessa fase de percepção, os atores devem passar para a segun-
da fase – aquela de construir a capacidade de resposta –, e essa fase
consiste, concretamente, na mobilização do conhecimento e dos recur-
sos para colocar em prática os projetos de reorganização do aparelho
produtivo. Nesta fase, é muito importante a presença do fator “capaci-
dade de interação” entre os atores, a ser atingido segundo as regras de
cooperação/concorrência e a dinâmica de aprendizagem, e ainda sem-
pre trabalhando com o estoque de experiências acumuladas.

Para os pesquisadores do GREMI, essas duas fases estão estreita-
mente relacionadas com o ciclo de vida do espaço e com a capacidade
de enfrentar as transformações constatadas no ambiente que circunda a
região ou o local.

4.3. Cluster

A estratégia baseada no cluster (literalmente agrupamento, cacho,
etc.), de origem predominantemente anglo-saxônica, pretende funcio-
nar como uma espécie de síntese dos conceitos, ou estratégias, anterio-
res, na medida em que pretende ser mais abrangente, não só porque
incorpora vários aspectos dos dois conceitos precedentes, mas porque
não fica restrito às pequenas e médias empresas.
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Segundo Rosenfeld (1996), um grupo de especialistas americanos
formulou, em 1995, a seguinte definição para cluster: “uma aglomera-
ção de empresas (cluster) é uma concentração sobre um território geo-
gráfico delimitado de empresas interdependentes, ligadas entre si por
meios ativos de transações comerciais, de diálogo e de comunicações,
que se beneficiam das mesmas oportunidades e enfrentam os mesmos
problemas”. Michael Porter (1990) parece ter sido o autor de maior in-
fluência na composição estrutural do conceito de cluster. Contudo, e
curiosamente, este termo não aparecia nos títulos dos incontáveis arti-
gos do autor até 1998.9  Parece não haver dúvida de que a estrutura de
um cluster como é veiculado, sobretudo pelas empresas internacionais
de consultoria, guarda íntima relação com o “diamante” de Porter.10

Ao que parece, a estratégia de cluster procura recuperar alguns con-
ceitos tradicionais, como “pólo de crescimento” e “efeitos concatenados”,
de Perroux e Hirschman, respectivamente, notados principalmente na idéia
da indústria-chave ou indústria-motriz, conjugada com uma cadeia de pro-
dução e adicionando o máximo de valor possível. Não é mera coincidên-
cia encontrar na bibliografia de The Competitive Advantage of Nations,
de Porter (1990), dois textos de autores clássicos do desenvolvimento
econômico regional, a saber, The Strategy of Economic Development, de
A. Hirschman (1958), e “L’effet d’entraînement: de l’analyse au repérage
quantitatif”, de F. Perroux (1973).

 Essa recuperação é processada através da incorporação de vários
elementos que aparecem naqueles exemplos exitosos de desenvolvimento
endógeno, e que estavam ausentes dos conceitos e modelos tradicio-
nais, que, aliás, serviram para estes como pontos críticos, quais sejam:
(i) articulação sistêmica da indústria em si mesma, com o ambiente ex-
terno macroeconômico e infra-estrutural, e com as instituições públicas
e privadas, tais como universidades, centros e institutos de pesquisa,
etc., a fim de maximizar a absorção de externalidades, principalmente
tecnológicas; (ii) plasticidade na ação, obtida através de uma forte asso-
ciação entre a indústria e os atores e agentes locais, que permita proces-

 9 Ver Porter (1998).
 10 A solução do “diamante” é um esquema desenhado por Porter que, na forma de uma
pedra de diamante lapidado, une alguns pontos ou fatores responsáveis pela criação de
vantagens competitivas para uma indústria-nação/região: (i) estratégia, estrutura e riva-
lidade da empresa; (ii) condições dos fatores; (iii) setores conexos e de apoio e (iv)
condições da demanda.
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sos rápidos de adaptações face às transformações do mercado; e (iii)
forte vocação externa, sempre buscando o objetivo da competitividade
exterior. A idéia central é a de formar uma indústria-chave ou indústri-
as-chave numa determinada região, transformá-las em líderes do seu
mercado, se possível internacionalmente, e fazer dessas indústrias a ponta
de lança do desenvolvimento regional, objetivos esses alcançáveis atra-
vés de uma mobilização total e integrada entre os agentes dessa região.

A estratégia hegemônica do cluster está muito mais próxima da gran-
de produção flexível do que propriamente da pequena produção flexí-
vel, sem demonstrar, no entanto, qualquer tipo de discriminação pelas
pequena e média empresas.11  Assim, a abordagem associada ao cluster
consegue se diferenciar tanto da visão fordista tradicional, identificada
com a grande indústria de produção de massa, quanto da visão
distritalista, identificada com a pequena produção flexível. Além dis-
so, a estratégia de cluster está mais próxima da idéia de um “modelo”
propriamente, dado que ela assume um caráter mais normativo, en-
quanto aquelas são mais intuitivas. O indicador claro deste aspecto é o
fato de freqüentemente encontrarmos na literatura sobre cluster a so-
lução do “diamante” proposto por Porter, uma solução forte e convin-
cente. Deste modo, o cluster tem a vantagem de assumir uma forma
menos difusa do que outros conceitos e modelos de organização de
MPME, e de desenvolvimento regional.

5. Transposição de experiências internacionais:
limites e possibilidades

As estratégias apresentadas anteriormente produziram ícones impor-
tantes de organização de MPME e de desenvolvimento local e regional.
O mais apropriado para o nosso interesse é, sem dúvida, o caso da Ter-
ceira Itália, onde prosperaram distritos industriais abrigando setores para
os quais o Brasil, em várias de suas regiões, apresenta revelada voca-
ção: têxtil, confecções, calçados, móveis, cerâmica, etc. Diante desse
espelho, é tentadora a decisão de se processar uma transposição dessas
experiências e estratégias para a economia brasileira. Entretanto, como

11 Oportuno registrar que uma corrente marshalliana muito forte utiliza também o con-
ceito cluster para tratar aglomerações de pequenas e médias empresas, tal como fazem
os adeptos do distrito industrial. Nessa corrente, podemos encontrar inúmeros autores,
dentre os quais R. Schmitz (1999), M. Amorim (1998), etc.
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se sabe e já se segue, é recomendável que se tomem algumas precau-
ções, principalmente de duas naturezas.

A primeira, já bem perceptível e madura entre pesquisadores e
formuladores de políticas públicas brasileiros, é que se deve levar em
conta o ambiente cultural, político e institucional que gerou essas expe-
riências, neste caso particular, a Terceira Itália.12 A segunda, menos per-
ceptível, é que essas experiências nasceram e se desenvolveram, não só
em ambientes específicos, mas também em épocas, contextos e confi-
gurações políticas e econômicas muito diferentes. As referidas experi-
ências, que nasceram há muito, se beneficiaram das estruturas, do pa-
drão e da prosperidade do “antigo” regime fordista, isto é, dos recursos
e investimentos fáceis, dos gastos militares, do crescimento econômico
robusto, da forte intervenção do Estado, etc..

Embora fazendo parte desse velho regime, essas experiências trazi-
am, em seu interior, novas formas de produção e de organização social, o
que lhes permitiu, portanto, o descolamento do regime fordista e a funda-
ção de uma nova geografia econômica, baseada em novos paradigmas de
organização de empresas. Queremos dizer com isso que os ambientes, as
especificidades e os contextos que geraram essas experiências são impos-
síveis de serem replicados em outros espaços e tempos, mesmo porque o
consenso econômico de hoje é bem diferente daquele que o precedeu.

Ademais, o universo das micro, pequenas e médias empresas no Brasil
– suas estruturas e composição – é bem diferente daqueles contextos
onde foi possível a reprodução dessas experiências. Um dos fatores mais
desafiadores para as políticas de apoio para essas empresas no Brasil é,
sem dúvida, o número elevado de negócios informais, e sua natureza
difusa. Sendo assim, os clusters americanos, os distritos marshallianos
da Itália e os tecnopolos dos países industrializados nos parecem um
tanto quanto sofisticados para nos servir de referências puras de estraté-
gias de organização para essas empresas. Assim, o que se revela reco-
mendável é a construção de categorias apropriadas, adaptadas à realida-
de brasileira. Na França, por exemplo, pesquisadores e formuladores de
políticas públicas evoluíram para uma categoria denominada Sistema
Produtivo Local – SPL. No Brasil, após um período de tentativas de
transposições descuidadas de categorias, pesquisadores e formuladores

12 Essa percepção cresceu graças a inúmeros trabalhos que alertaram para os limites das
transposições. Dentre esses trabalhos, podemos destacar o livro organizado por Cocco,
Urani e Galvão (1999).
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de políticas parecem ter evoluído para uma tropicalização do conceito
ou da estratégia, fixando-se em torno da categoria Arranjos Produtivos
Locais – APL.13  Isto revela, em certo sentido, que as aglomerações bra-
sileiras de MPME ainda se encontram em estágios relativamente baixos
de interdependência, entre as próprias empresas e entre as empresas e
as instituições de apoio.

Independente da nomenclatura, se distrito industrial, meio inovador,
cluster, sistema produtivo local ou arranjo produtivo local, o que deve-
mos salientar são os elementos estruturantes comuns, apresentados em
todos os casos exitosos de organização coletiva de MPME. Esses casos
têm apresentado quatro elementos comuns: capital social, estratégia co-
letiva de organização da produção, estratégia coletiva de mercado, e
articulação político-institucional. Não só os casos exitosos têm apre-
sentado esses elementos, mas esses quatro elementos têm se apresenta-
do de maneira articulada. Qualquer caso brasileiro que apresente essa
configuração estará, sem dúvida, dentro de uma categoria mais evoluí-
da, como o Sistema Produtivo Local – SPL. Salientamos, a seguir, algu-
mas considerações sobre esses quatro elementos estruturantes.

Capital Social, fator intangível por natureza, é o acumulo de com-
promissos sociais construídos pelas interações sociais em uma determi-
nada localidade. Esse tipo de capital se manifesta através de confiança,
normas e cadeias de relações sociais e, ao contrário do capital físico
convencional, que é privado, ele é um bem público. O principal aspecto
do capital social é a confiança, construída socialmente através de
interações contínuas entre os indivíduos (ver Putnan, 1996). O capital
social acumulado em um determinado núcleo produtivo é a condição
principal para a cooperação, a formação de redes, associações e consór-
cios de pequenos produtores e empresas. É também a principal fonte da
coordenação e da governança do núcleo de produção.

A estratégia coletiva de organização da produção reflete as deci-
sões coordenadas, entre os produtores, sobre quem vai produzir, o que
produzir e como produzir. E é neste ponto que o agrupamento das pe-
quenas empresas define sua força em relação às grandes empresas, por-
que nele é que se define a equivalência da vantagem em relação à escala
da compra dos insumos, do uso de máquinas e equipamentos, da produ-

13 Seu caráter pioneiro deve-se ao grupo de pesquisa REDESIST, do Instituto de Economia
da UFRJ (www.ie.ufrj.br/redesist/). Ver também Cassiolato e Lastres (1999) e Lemos (2002).
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ção em geral, etc.. Neste ponto também se manifesta e se processa a
aprendizagem coletiva, fonte das inovações e da competitividade. Para
o sucesso dessa estratégia, o aporte do capital social é fundamental.

A estratégia coletiva de mercado também reflete ações coordenadas e
convergentes entre os produtores. De pouco vale a estratégia coletiva em
relação à produção, se não houver uma estratégia igualmente coletiva e
coordenada, para se atingir os mercados. Os mercados compradores são
normalmente controlados por grandes players, mas também condiciona-
dos por grande escala. Sem uma estratégia comum entre os produtores,
fica difícil para as pequenas empresas superar esses obstáculos. Em ou-
tras palavras, pode-se dizer que, sem uma estratégia coletiva de mercado,
as pequenas empresas veriam suprimidas as economias de escala atingi-
das nos planos da compra dos insumos e da realização da produção.

Articulação político-institucional, também derivada do capital social, é
o mecanismo pelo qual o núcleo produtivo se relaciona com as organi-
zações públicas e privadas responsáveis pelas políticas públicas, e com
as organizações privadas às quais cumpre o apoio às pequenas empre-
sas, ou ao desenvolvimento local. As experiências têm mostrado que,
quanto mais capital social acumulado num determinado núcleo ou aglo-
meração de tais empresas, maior e mais eficaz a articulação com as
organizações e instituições.

A averiguação da presença desses quatro elementos, bem como de
suas articulações, no interior de um determinado núcleo produtivo per-
mite identificar o estágio no qual se encontra o arranjo produtivo em
questão, possibilitando, assim, uma certa liberdade de abstração espaci-
al em relação às experiências consagradas. Digamos que esse exercício
possa oferecer uma contribuição metodológica de identificação na rea-
lização de estudos de casos.

6. Difusão das estratégias de grupos de MPME

 A estratégia que valoriza o agrupamento de micro, pequenas e mé-
dias empresas – não importando qual seja a nomenclatura – tem con-
quistado uma visível preferência da parte das políticas públicas de desen-
volvimento, seja com o objetivo de adaptar as estruturas produtivas, seja
para gerar emprego e renda, ou ainda para promover o desenvolvimento
de um local ou de uma região. Isto tem acontecido com mais ênfase nos
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países desenvolvidos, mas com mais acanhamento nos países em desen-
volvimento. Na maioria dos casos, essa estratégia tem servido basica-
mente de mecanismo estruturador e organizador das MPME, tendo ocu-
pado rapidamente o lugar dos mecanismos institucionais que apoiavam
individual ou isoladamente essas empresas. Também neste caso, o pro-
cesso de adoção dos novos mecanismos tem caminhado com rapidez nos
países desenvolvidos, e com lentidão nos países em desenvolvimento.

No que se refere aos países da OCDE, a política de desenvolvimento
dos sistemas produtivos locais baseada, em particular, na estratégia de
cluster, já é oficial. Basta lembrar que essa organização, juntamente
com a Comunidade Econômica Européia – CEE e a Délégation à
l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale – DATAR, cria-
ram um Congresso Mundial e anual para discutir experiências que apli-
cam essa estratégia.14 O próprio DATAR, na França, tem um programa
especial de mapeamento e apoio aos sistemas produtivos locais. Os po-
deres públicos italianos têm incontáveis programas de apoio aos distri-
tos industriais. Outros países, como a Austrália e a Nova Zelândia, têm
programas nacionais explícitos de estímulo à formação de redes, alian-
ças e agrupamentos de empresas. No patamar das instituições internaci-
onais, a UNIDO (2001) tem um programa especial voltado para o de-
senvolvimento de clusters, intitulado Development of Clusters and
Networks of SMEs. O Banco Mundial vem emitindo sinais de simpatia
por esse tipo de estratégia, sem, no entanto, abandonar os grandes pro-
jetos estruturantes.

No Brasil, inúmeros estados e municípios já adotam, de uma maneira
ou de outra, essa estratégia, muitas vezes disfarçada sob a terminologia de
desenvolvimento local e sustentável. O governo federal já vem apoiando
iniciativas dessa natureza, através de, pelo menos, dois programas: o “Ar-
ranjos Produtivos Locais”, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e o “Fórum
da Competitividade”, dedicado à organização de cadeias produtivas locais,
e do âmbito de ação do Ministério do Desenvolvimento. O Ministério da
Integração Nacional também tomou algumas iniciativas, ao discutir estraté-
gias de desenvolvimento local com as ex-superintendências regionais de
desenvolvimento. Essas discussões surgiram como forma de contrabalan-

14 Ver os Anais The Exchange Fair of the World Congress on Local Clusters, resultado
do Congresso realizado em 2001, na França. Mas antes disso, a OCDE já havia reunido
e publicado um conjunto grande de artigos sobre sistema produtivo local no volume
OCDE (1996), já citado neste texto.
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çar o programa “Avança Brasil”, do governo federal, pesadamente concen-
trado no financiamento de grandes projetos estruturantes. Apesar disso, as
iniciativas federais brasileiras a favor das estratégias voltadas para a promo-
ção dos arranjos e sistemas produtivos locais são ainda muito tímidas, o que
deixou, e ainda deixa, um vasto espaço para iniciativas estaduais, domina-
das pela lógica da concessão de subsídios fiscais na atração de médias e
grandes empresas.

As políticas de concessão fiscal ainda ocupam lugar de destaque no
conjunto de ações estaduais e municipais, com o objetivo de impulsionar as
economias locais, mas seus verdadeiros resultados ainda são desconheci-
dos. O aspecto negativo desse tipo de planejamento é a disseminação da
idéia do crescimento fácil. Tal como evoluiu durante os anos 1990, o cres-
cimento dito fácil encontrará, sem dúvida alguma, seus limites. E esses
limites estão no forte preconceito que pesa sobre ele; no limite financeiro
dos governos; no peso das avaliações críticas e pertinentes; no desgaste
causado pela falta de coerência industrial interna; nos desencontros de es-
tratégias, pública e privada; na falta de capacidade local de absorção do
investimento externo, inicialmente atraído pelos incentivos.

Acreditamos que os mecanismos fiscais, mesmo que continuem a existir,
poderão ser convertidos, em parte, em instrumentos de apoio à estruturação
de arranjos e sistemas produtivos locais formados por micro, pequenas e médias
empresas, obedecendo, portanto, à nova lógica de desenvolvimento local e
regional, segundo a qual a prática tem sido a de buscar coerência entre territó-
rio, atividades econômicas e aprendizagens locais.

7. Por uma nova política de apoio às MPME:
a favor dos arranjos produtivos locais

7.1. Adequação da concepção e desafios institucionais

Em si mesma, a importância econômica das micro, pequenas e mé-
dias empresas no Brasil já justificaria amplas políticas públicas de apoio
ao seu desenvolvimento. As principais fontes estatísticas brasileiras –
IBGE, MT, SEBRAE – indicam que 98% das 4,7 milhões de empresas
registradas são micro e pequenas empresas; 59% da população econo-
micamente ativa (PEA) são absorvidas por esse segmento; 48% da pro-
dução nacional são gerados pelas pequenas empresas e 21% do PIB são
produzidos pelas MPME.
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As justificativas econômicas, como se pode ver, são abundantes, mas
o que também se observa é ainda uma insuficiência no tratamento desse
universo. Mais do que isso, o que chama a atenção é a inadequação na
abordagem do mesmo. Para o atual ambiente econômico e institucional,
de forte instabilidade, não basta ter amplas e massivas políticas de apoio,
é necessário ter políticas amplas, porém adequadas. Mesmo em outras
épocas e em outros países – e a Índia é um exemplo disso (ver Kennedy,
2001) –, o apoio às pequenas empresas por meio de uma estratégia
massiva, universalista e horizontal não se mostrou eficiente, embora até
pudesse ser considerada uma política adequada para o ambiente econô-
mico e institucional de outras épocas. Ainda para o caso da Índia, este
país era marcado pelo protecionismo e pela influência política gandhista.

A fim de atingir uma boa adequação das políticas de apoio, não bas-
ta o voluntarismo do Estado, mesmo que ele seja importante. Em pri-
meiro lugar, é razoável encarar as micro e pequenas empresas como
fonte de negócios e base do desenvolvimento econômico, no lugar de
vê-las como colchão amortecedor de crises sociais (Tendler, 2002). Ainda
nesta mesma linha de argumentação, é razoável também não alimentar
o conformismo em relação à situação de informalidade vivida pelos micro
e pequenos negócios (De Soto, 2001). Em segundo lugar, tratando-se
de um ambiente econômico aberto e competitivo, parece ser ainda mais
razoável apoiar esses tipos de empresas quando estas estão agrupadas
em redes e arranjos produtivos, no lugar de estarem isoladas. Isto não
significa praticar algum tipo de ortodoxia contra as pequenas empresas
isoladas e independentes, mas, sim, procurar vantagens, não apenas do
lado das empresas, mas também do lado das instituições de apoio e dos
recursos aplicados. Para ambos os lados as questões da escala e dos
rendimentos crescentes são importantes alavancas para o aumento da
eficiência e da competitividade.

É evidente que, quando se trata de apoiar arranjos produtivos locais, a
proximidade geográfica é revelada como um elemento-chave para o su-
cesso desse tipo de apoio, e, neste caso, nos deparamos com o primeiro
desafio. As grandes instituições detêm os melhores quadros de recursos
humanos, as maiores parcelas de recursos financeiros e os melhores pos-
tos de observação das tendências econômicas. Enquanto isso, as institui-
ções estaduais, municipais e não governamentais, que se encontram pró-
ximas e dentro dos territórios que abrigam as redes e os agrupamentos de
pequenas empresas, são geralmente carentes daqueles recursos, mas, em
compensação, detêm as vantagens oferecidas pela proximidade. O
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SEBRAE, além de já possuir uma política oficial de apoio aos arranjos
produtivos, vem demonstrando capacidade em combinar grandes estrutu-
ras com ganhos de capilaridade, o que poderá facilitar a penetração e os
trabalhos de apoio junto aos arranjos produtivos locais.15  No Brasil, o
momento é particularmente rico, porque há um processo de
descentralização administrativa e regional das políticas públicas, que pode
ser combinado com um processo de reinvenção das políticas de apoio às
micro, pequenas e médias empresas, combinação essa que poderia neu-
tralizar os traumas políticos normalmente causados por um processo de
substituição de papéis e funções entre os vários níveis dos poderes públi-
cos. O cumprimento dos ciclos desses dois processos, de maneira combi-
nada, é a condição básica para o sucesso das políticas voltadas para os
grupos, redes e aglomerações de empresas.

 Como conseqüência desse desafio, as instituições responsáveis pe-
los programas de apoio deverão empreender esforços no sentido de con-
verter o modelo focado na oferta, ainda predominante, para o modelo
focado na demanda e nas especificidades dos problemas apresentados
pelos grupos de MPME. De acordo com inúmeras experiências16, as
naturezas dos problemas são semelhantes entre esses grupos, mas eles
se manifestam de maneiras diferentes, conforme os setores, ambientes,
territórios e regiões nos quais se encontram. Logo, mesmo atendendo a
lógicas econômicas convergentes, é necessário que a oferta final de so-
luções de problemas se adapte às demandas específicas, influenciadas
pelos setores e territórios. Um exemplo internacional ilustrativo de fra-
casso do modelo focado na oferta está na constituição do National
Institute of Standards and Technology – NIST, por iniciativa do gover-
no federal americano. Partindo de um princípio correto, o de reforçar a
competitividade das empresas, o NIST foi criado com os objetivos de
vulgarizar e transferir tecnologia para as pequenas e médias empresas
localizadas em território americano, onde muitos estados foram con-
templados. Estando o NIST muito voltado para a transferência de
tecnologia – que, muito provavelmente, foi realizada de maneira padro-
nizada –, logo se percebeu que os problemas das empresas eram muito
mais prosaicos e diversificados, havendo, também, problemas de for-

15 No momento, o SEBRAE realiza uma seleção de arranjos produtivos em todos os
estados da federação para que os mesmos sirvam de projetos pilotos de um programa
nacional de apoio.
16 Ver, por exemplo, os anais do World Congress on Local Clusters, da OCDE (2001).
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mação de mão-de-obra, financiamento, organização empresarial, ges-
tão e comercialização (Rosenfeld, 1996).

Enfeixando todos esses aspectos, diríamos que uma nova e boa con-
cepção de política de apoio às MPME, com chances de atingir um ele-
vado grau de sucesso, seria aquela que reunisse os seguintes atributos:
(i) inexistência de qualquer postura paternalista; (ii) fomento à forma-
ção de redes e arranjos, onde possam se manifestar a cooperação entre
as empresas, e entre elas e as instituições de apoio; (iii) envolvimento
de diversos níveis de instituições e organismos, públicos e privados,
respeitando os princípios da proximidade e da descentralização; (iv)
concentração dos esforços no foco da demanda; (v) envolvimento de
diversas frentes de ações, de maneira coordenada.

7.2. Iniciativas, ações e instrumentos de apoio

A primeira e grande possibilidade de participação do poder público
brasileiro a favor das micro, pequenas e médias empresas está na melhoria
do ambiente econômico e institucional no patamar macroeconômico,
ambiente este que determina a quantidade e a qualidade das ações em-
preendedoras. Sabe-se que o empreendedor é aquele indivíduo que as-
sume riscos em situações adversas, mas a conjuntura econômica brasi-
leira produzida nas duas últimas décadas resultou na proliferação de um
empreendedorismo de baixa qualidade. São indivíduos que, pressiona-
dos pelo desemprego, lançam-se no mercado informal como prestadores
de serviço, vendedores ambulantes, etc., procurando uma estratégia de
sobrevivência. Mesmo aquelas atividades manufatureiras surgidas nos
setores de confecções, artesanato, produção de doces, etc. revelam tam-
bém um baixo nível de qualidade de empreendedorismo. Para se ter
uma idéia numérica da situação, pesquisa realizada pelo IBGE, em 2000,
mostra que das 710,3 mil empresas criadas naquele ano, 92,8% tinham
até quatro empregados, e, desse total, 93,2%, ou seja, 426,8 mil, encer-
raram seus negócios até o final do mesmo ano.

Ainda que o saldo entre abertura e fechamento de empresas seja
positivo17 , fica difícil uma avaliação adequada sobre a manifestação do
empreendedorismo no Brasil, sua dimensão e qualidade. Neste caso,

 17 Ainda segundo o IBGE, entre 1997 e 2000, a taxa média de abertura de empresas foi de
19,4%, enquanto a taxa média de fechamento foi de 12,9%.
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uma taxa relativamente elevada e sustentável de crescimento econômi-
co poderia, de fato, constituir-se na verdadeira estufa ou incubadora de
empreendedores, facilitando o nascimento e a evolução de pequenos
negócios, e mesmo a evolução de seus agrupamentos. Na falta de um
crescimento econômico robusto e sustentável, os arranjos produtivos,
assim como as micro, pequenas e médias empresas tomadas individual-
mente, necessitam de algumas medidas de caráter horizontal para que
possam desenvolver suas iniciativas empreendedoras.

As medidas mais recomendadas e consensuadas são aquelas volta-
das para a desburocratização na abertura da firma, ou a simplificação de
processos, e a flexibilização tributária. Neste mesmo campo, uma frente
aparentemente promissora em termos de resultados, embora sem consen-
so, é aquela sugerida por De Soto (2001), segundo a qual, seria necessá-
rio não apenas facilitar e encurtar os prazos relativos à abertura de peque-
nos negócios, mas também implementar um revolucionário processo de
regularização dos títulos de propriedade daqueles indivíduos que detêm a
posse de seus terrenos, casas, pontos comerciais, etc., normalmente situa-
dos nas periferias das grandes cidades. Esse ato de reconhecimento pode-
ria regularizar as garantias reais “possuídas” pelos pequenos empreende-
dores, que as utilizariam em suas tomadas de empréstimos.

No tocante à oferta de crédito, há necessidade de caminharmos rapi-
damente para um consenso sobre um novo modelo de concessão de
crédito e financiamento, inclusive para exportação. Neste campo, um
importante estudo acaba de ser concluído pelo SEBRAE18 (2002) naci-
onal, e nele são recomendadas medidas inovadoras, no sentido de: (i)
melhorar as informações positivas sobre pequenas empresas; (ii) redu-
zir a assimetria de informações; (iii) reformular as bases de garantias
nos empréstimos; (iv) constituir estruturas de finanças de proximidade,
ou clusters banks; (v) expandir o microcrédito. Para completar essa li-
nha de soluções horizontais, as grandes instituições, como o SEBRAE
e o BNDES, devem reformar suas bases de dados e informações sobre
MPME, bem como ampliar e intensificar o trabalho de balcão (inclusi-
ve eletrônico), no tocante à oferta e à disponibilização de informações.

O apoio do poder público a qualquer agrupamento de empresas deve
ser orientado pela modéstia, suficiente para evitar que as organizações

18 Estudo coordenado pelo economista Mauro Arruda, em 2002, e intitulado Como me-
lhorar o acesso das micro e pequenas empresas ao crédito e expandir o microcrédito.
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públicas saiam pelos quatro cantos do país construindo clusters, arran-
jos e sistemas produtivos locais. Não se trata de construir estruturas
físicas estáticas, a exemplo do que aconteceu no Brasil, na década de
1970, com a multiplicação de “distritos industriais” ao redor das cida-
des. O saldo dessa experiência foi o surgimento de carcaças de prédios
industriais vazios, quando não empreendimentos imobiliários compos-
tos por empresas de diversos ramos de atividade, impossibilitados de
gerar a sinergia e as externalidades a que se referiu Marshall.

As redes e agrupamentos localizados com produção especializada são,
antes de tudo, manifestações espontâneas, auto-organizadas, surgidas em
torno de um ponto onde se forma um núcleo produtivo. As razões para esse
surgimento são inúmeras: fonte de matéria-prima; presença de fornecedo-
res; disponibilidade de recursos naturais específicos ou de boa qualidade;
proximidade de mercados; presença de universidades e centros de pesqui-
sa; bifurcações causadas por estratégias de sobrevivência de pequenos pro-
dutores submetidos à grande produção comercial agrícola; produção
artesanal etc. Em muitos casos, a combinação exata de fatores responsável
pela evolução dos núcleos produtivos para estágios complexos de arranjos
permanece sendo ainda um mistério, donde a dificuldade de transformar o
desenvolvimento desses agrupamentos em algo perfeitamente planejável.
Tal mistério levou Krugman (1991) a denominar esta combinação de “aci-
dente histórico”. Entretanto, esse fenômeno tem dificuldade de evoluir ao
sabor da mão invisível e, por essa razão, o poder público, em seus diversos
níveis, tem o seu papel a preencher no desenvolvimento dos arranjos pro-
dutivos, como vem acontecendo em muitos países, sem, todavia, fazer com
que o poder público procure substituir o capital social local requerido para
o sucesso de qualquer arranjo produtivo.

Experiências internacionais têm mostrado que os principais promo-
tores públicos de estratégias de desenvolvimento de grupos de MPME
têm sido as coletividades regionais e locais, geralmente com vistas volta-
das para o desenvolvimento local ou regional. No Brasil, os candidatos
naturais desta promoção são os governos municipais e estaduais. Mas,
apesar desta vocação natural, devido à proximidade, esses segmentos não
têm demonstrado desempenho satisfatório, a começar pela falta de inicia-
tiva. Esse déficit pode estar associado a diversos fatores, dentre eles a
falta de preparo técnico das equipes locais, a falta de visão geral das ten-
dências econômicas e o efeito da inércia das políticas do passado.

Nessa falha institucional, entendemos que as grandes instituições naci-
onais e federais, como universidades, SEBRAE, BNDES, Banco do Nor-
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deste, FINEP, ministérios, etc., podem ter um papel importante em duas
direções complementares. Primeiro, informar e mostrar aos governos e or-
ganizações de produtores locais onde estão as janelas de oportunidades
abertas pelo novo ambiente econômico e institucional às empresas de pe-
queno porte. Segundo, apoiar a preparação técnica dos quadros pertencen-
tes aos governos locais, com enfoque voltado para os novos paradigmas de
organização desses segmentos de empresas. A bem da verdade, este tipo de
trabalho já foi iniciado por intermédio de instituições federais como MCT/
FINEP (APL e Plataformas Tecnológicas), mas, a rigor, trata-se de uma
iniciativa que, além de tímida, partiu do pressuposto de que a ponta final,
nos estados, estava preparada técnica e conceitualmente para “receber” o
programa. Faltou, portanto, um trabalho preparatório.

Ainda com base em experiências internacionais, o primeiro passo prático,
no sentido de fomentar e organizar as redes e arranjos produtivos de MPME,
é iniciar um trabalho descentralizado de identificação e mapeamento de nú-
cleos e arranjos produtivos locais. No Brasil, não há conhecimento satisfatório
sobre a localização e o estado de organização desses agrupamentos, salvo
para aqueles casos ícones, como as concentrações de produtores de calçados
do Vale dos Sinos e de Franca, os produtores de vinho da Serra Gaúcha, entre
outros. Há necessidade de se conhecer a fundo a variedade de núcleos e ar-
ranjos produtivos espalhados sobre o território nacional.

Esse trabalho deve ser realizado por equipes ligadas às universida-
des, aos governos estaduais19  e municipais e às organizações não go-
vernamentais, mas apoiadas por programas nacionais do governo fede-
ral e do SEBRAE. Devem ser evitadas as referências sofisticadas de
arranjos, internacionais e nacionais, a fim de não limitar o campo de
escolha dos mesmos, pois tal limitação pode acabar por excluir núcleos
produtivos importantes no plano local, como as castanheiras e as
quebradeiras de coco e babaçu no Norte do país, os núcleos produtivos
dos assentamentos agrícolas, e muitos outros. O mais importante é que
a aglomeração encontrada e identificada ofereça alguns indicadores que
revelem o enraizamento das atividades, além de revelar indícios de co-
operação entre as empresas e produtores. O resultado desse trabalho

19 No Brasil, algumas pesquisas e estudos de identificação e análise dos Núcleos e Arranjos
Produtivos Locais – APL vêm sendo realizados. Aqui podemos mencionar os trabalhos
realizados pela REDESIST/UFRJ, com apoio da FINEP, SEBRAE e CNPq, e também os
trabalhos realizados pelo Centro de Estratégias de Desenvolvimento – CED/SEPLAN, com
o apoio do Governo do Estado do Ceará. Sobre estes últimos, ver Amaral Filho et al (2002).
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deve oferecer uma agenda de intervenções construída a partir dos pro-
blemas e potencialidades identificados. Essa fase deve ser seguida por
um trabalho de seleção dos “arranjos promissores”, a fim de possibilitar
a execução de experiências-piloto.

A utilidade das experiências-piloto está em facilitar testes e, portanto, a
montagem de mecanismos e arranjos institucionais capazes de coordenar,
reunir e canalizar as ações para os focos de problemas identificados, o que
não é fácil devido ao problema de sobreposições institucionais. Nota-se
que não há um padrão, um modelo de amarração institucional, que possa
ser adotado. Isto é, para cada arranjo produtivo manifesta-se um determina-
do tipo de coordenação, seja vertical ou horizontal, endógeno ou exógeno
ao arranjo. Há e haverá arranjos produtivos nos quais o capital social en-
contra-se já bem avançado, facilitando o diagnóstico dos problemas e as
respectivas articulações institucionais; outros núcleos e arranjos carecem
desse capital social, necessitando, portanto, de estímulos externos.

 De toda maneira, o ideal é que as instituições de apoio, públicas e
privadas, nacionais e locais, mantenham programas que facilitem um am-
plo diálogo entre as empresas, ao mesmo tempo que entre empresas e
instituições, a fim de facilitar o desenvolvimento e o acúmulo desse capi-
tal social e a conseqüente cooperação. Cabe lembrar que, no Brasil, ainda
há muita resistência da parte das MPME em buscar soluções junto a ou-
tras empresas do mesmo grupo, ou do mesmo setor.20  Esses programas
devem ser acompanhados de outros programas preocupados com a oferta
de informações sobre tecnologias, mercados, fontes de financiamento,
etc., Neste campo, o SEBRAE e o BNDES têm um papel importante a
preencher.

No tocante às ações e aos instrumentos verticais, ou ao apoio direto,
os poderes e as instâncias locais, como governos estaduais, prefeituras,
universidades, centros tecnológicos e organizações não governamen-
tais do Sistema “S”, inclusive SEBRAE, são os mais aptos a conduzir
programas de apoio direto às redes e aos arranjos produtivos. Para esse
engajamento, os poderes locais necessitam, com urgência, se
instrumentalizar de maneira estrutural e institucional, a fim de que se-
jam criados referências e canais de comunicação e aproximação com os
agrupamentos de empresas. Dado o novo ambiente econômico e

20 Pesquisas recentes realizadas pelo SEBRAE, Banco do Nordeste, Confederação Naci-
onal da Indústria-CNI (2002), entre outras fontes, mostraram isso com muita clareza.
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institucional, complexo e competitivo, não é mais possível deixar ao
SEBRAE toda a responsabilidade de apoio a essas empresas.

Os programas de apoio direto devem ser flexíveis e coordenados a pon-
to de atender às diversas situações e aos problemas encontrados nessas aglo-
merações. As pesquisas de campo, já citadas, têm encontrado múltiplas
formas de agrupamentos: pequenas e grandes concentrações de empresas;
grupo de microempresas informais funcionando em regime de
subcontratação; grupo de pequenas empresas trabalhando em regime de
cooperação, consórcio, etc.; pequenas empresas sendo coordenadas por uma
média ou grande empresa etc. Como foi dito, para todos os casos as nature-
zas dos problemas são semelhantes, mas as formas e os conteúdos são espe-
cíficos, daí a necessidade da flexibilidade dos instrumentos de apoio.

O problema central enfrentado por redes e grupos de MPME tem
sido o desafio da competitividade, ou seja, o constrangimento exercido
pelo ambiente econômico no tocante à conquista e à manutenção de
mercado. Isto acontece, sobretudo, com as empresas independentes, mas
também com as pequenas empresas organizadas em grupos, quando não
são coordenadas por uma grande empresa contratante. Entendemos que
a manutenção e a busca da competitividade dessas empresas devem ser
o principal foco dos programas de apoio direto a esse segmento, e, por
isso, os programas devem ser implementados por meio de ações e ins-
trumentos que estimulem as inovações.

De maneira geral, as pequenas empresas apresentam um bom de-
sempenho na difusão de inovações tecnológicas, uma vez que esta difu-
são é facilitada pela flexibilidade estrutural. Mas, o mesmo não aconte-
ce com a geração de inovações, em particular nas empresas de menor
porte. Tendo em vista seu tamanho, e todos os fatores limitantes que
derivam desse fator, essas empresas não são suficientemente capazes de
investir em pesquisa e desenvolvimento – P&D, seja para desenvolver
um novo produto, seja para alterar o processo de produção, ou para
melhorar as formas de organização e de gestão, ou seja, as três principais
estratégias de negócios das pequenas e médias empresas (ver CNI, 2002).

O fato de estarem organizadas em grupo, exercendo a cooperação e
procurando estratégias comuns de produção e de mercado, já significa
boas condições para a geração de inovações, porque as empresas inten-
sificam a troca de informações e aceleram a aprendizagem coletiva. Mas
isso ainda não é suficiente, porque muitos núcleos e arranjos produtivos
no Brasil apresentam um baixo nível de interdependência empresarial,
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além de um isolamento em relação a fornecedores, clientes, consulto-
res, enfim, aos canais privados de inovações.

É preciso, portanto, que as instituições de apoio participem nesse pro-
cesso, ofertando infra-estrutura e transferindo conhecimento e tecnologia
adequados. Essa oferta solicita uma cesta de soluções onde cabem muitos
itens, dos mais simples, como a montagem de portais eletrônicos, aos
mais complexos, como a montagem de incubadoras e parques
tecnológicos.21  Uma outra observação é que, com base no relatório da
Confederação Nacional da Indústria (2002) sobre a indústria nacional,
essa oferta deveria ser dirigida principalmente para o segmento das pe-
quenas empresas, inclusive microempresas, porque foram elas que mais
sofreram os efeitos da competitividade na década de 1990, e porque são
fontes importantes de geração de emprego.

Em matéria de políticas e programas de apoio direto aos agrupamen-
tos de MPME, a Comunidade Européia – CEE, especialmente a Itália,
tem dado bons exemplos a serem tomados como lições (ver Lemos,
2002). Naquele continente, as autoridades locais, com forte apoio de
fundos nacionais e de outros países europeus, oferecem estruturas
institucionais, agências e centros de serviços tecnológicos e assistência
técnica que trabalham junto com os grupos de empresas. Este trabalho
conjunto contempla itens como: pesquisa industrial; disseminação de
informações sobre o mercado; tendências de moda; padrões e regulações;
serviços para aperfeiçoamento e transferência de tecnologia; treinamento;
pesquisa e desenvolvimento; ensaios e serviços de certificação etc..

8. Considerações finais

Nas duas últimas décadas, assistimos, em escala mundial, ao ressur-
gimento da importância das micro, pequenas e médias empresas, tanto
na sua multiplicação numérica quanto na geração de emprego por parte
dessas empresas. Esse fenômeno está associado às transformações es-
truturais pelas quais passou o capitalismo contemporâneo, cujos even-

21 Neste sentido, há exemplos interessantes que começam a emergir no Brasil. Para ficar
em apenas dois deles, podemos citar os casos do Porto Digital de Recife e do Centro
Digital em Fortaleza, que são projetos fomentados pelos respectivos governos, a fim de
apoiar e estimular a aglomeração e a cooperação entre as pequenas e médias empresas do
setor de tecnologia de informação – TI.



MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS — 115

tos mais marcantes foram: (i) a crise do planejamento e da intervenção
regionais centralizados; (ii) a reestruturação do mercado; (iii) a
megametropolização, seguida por megaproblemas urbanos; (iv) a
globalização e a abertura econômica; e (v) o uso intensivo da tecnologia
da informação e da telecomunicação. Tais eventos, conhecidos como
patrocinadores da passagem do regime de produção fordista para o re-
gime de produção pós-fordista, exigiram das empresas novas formas de
organização, comandadas pela necessidade de maior flexibilização das
estruturas. A resposta das empresas resultou em dois processos: um, de
desintegração vertical efetuado pelas grandes empresas, e outro, de
integração horizontal, operado pelas MPME. Ambos os processos pas-
saram a valorizar as empresas e os empreendimentos de pequeno porte,
porque estes revelaram ser mecanismos de estabilização e de absorção
de riscos no âmbito do novo ambiente econômico e institucional. No
segundo processo, chamaram atenção as estratégias exitosas de organi-
zação baseadas nos agrupamentos territorializados, funcionando com
base na especialização flexível. Dessas estratégias, as mais conhecidas
são os clusters americanos e os distritos industriais italianos.

Espelhados nessas experiências, inúmeros governos nacionais, regi-
onais e locais, bem como organizações internacionais de desenvolvi-
mento econômico, passaram a se interessar e a implementar políticas de
apoio à formação e ao desenvolvimento de redes e agrupamentos de
empresas. O que se nota é que essas iniciativas de planejamento têm
sido mais evidentes e aceleradas nos países desenvolvidos, e acanhadas
e menos evidentes nos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil.
Entendemos que estratégias como essas são oportunas para a economia
brasileira, porque podem assegurar mais empregos, além de poderem
contribuir para a renovação da política de desenvolvimento regional.
Para se ter uma boa adequação, é necessário que as políticas públicas
brasileiras, voltadas para grupos de MPME, privilegiem o enfoque do
desenvolvimento econômico, combinado com o esforço de buscar um
maior grau de formalização das empresas. Além disso, é por demais
oportuno que se abandone, onde for necessário, o enfoque da oferta em
favor do enfoque da demanda, e que essas necessidades sejam alcançadas
por meio das instâncias próximas das empresas. Há duas possibilidades
de intervenções públicas, uma horizontal e outra vertical. As interven-
ções horizontais devem procurar atender a necessidade de melhoria da
qualidade do empreendedorismo, afetado negativamente pela falta rela-
tiva de crescimento macroeconômico. Com ou sem crescimento robus-
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to e sustentável, as grandes instituições de apoio têm muito espaço para
atuar na oferta de informações e na remodelação do sistema de crédito e
financiamento, hoje insuficiente e ultrapassado. Além disso, essas insti-
tuições podem atuar na preparação técnica de recursos humanos que de-
vem atuar junto às redes de empresas e aos arranjos produtivos locais. As
intervenções verticais, orientadas pela proximidade, devem estar a cargo
dos governos estaduais e municipais, bem como das organizações não
governamentais – inclusive o sistema “S”–, mas apoiadas por fundos e
programas federais. Ao intervir, nada melhor do que atender o princípio
da modéstia, a fim de evitar a desorganização dos núcleos e arranjos pro-
dutivos, geralmente sustentados por algum tipo de governança adquirida
por conta própria. Por fim, os apoios diretos devem ser concentrados, de
um lado, no estímulo à acumulação do capital social e ao desenvolvimen-
to da aprendizagem e, de outro, na busca de competitividade das empre-
sas por intermédio do incremento das inovações.
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CRÉDITO PARA PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS NO BRASIL

Otaviano Canuto*

Introdução

O presente texto tem como objeto o crédito para pequenas e médias
empresas (PME) no Brasil. Pretende-se abordar as razões da escassez e
dos custos elevados do financiamento a essas empresas no país e, adici-
onalmente, apresentar alguns dos novos instrumentos e instituições apon-
tados por analistas como meios para ampliar e diversificar os canais de
acesso ao crédito para as PME brasileiras.

As questões referentes ao financiamento às PME correspondem a
um caso particular da problemática mais geral do crédito para empresas
no Brasil, compartilhando com esta vários aspectos. A rigor, as dificul-
dades localizadas no tocante ao crédito para PME podem ser vistas como
a expressão mais acentuada de obstáculos de ordem geral que se inter-
põem ao pleno desenvolvimento do financiamento empresarial no país.

Por isso, o primeiro item do texto recupera alguns traços centrais da
evolução recente do crédito ao setor privado no Brasil, dada a relevân-
cia do cenário mais amplo para o tema do trabalho. Tentaremos eviden-
ciar a presença simultânea de fatores macro e microeconômicos na de-
terminação desse financiamento, o que permitirá localizar a posição
crucial da agenda de reformas microeconômicas, como complemento a
melhorias no cenário da gestão macroeconômica, caso se pretenda mu-
danças na disponibilidade e nos preços do crédito às PME no país.

O segundo item se volta para as especificidades do financiamento às
PME, explorando algumas das propostas existentes para seu aperfeiço-
amento. Atenção especial será dada ao relatório recentemente elabora-
do pelo Grupo de Trabalho de Crédito do SEBRAE (2002), por consti-

* Faculdade de Economia e Administração, Universidade Estadual de São Paulo
(FEA-USP) e Instituto de Economia, Unicamp (IE-Unicamp).
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tuir-se, a nosso juízo, em documento que estará no centro da discussão
sobre o tema no futuro próximo. Focalizaremos, aqui, a dimensão de
empresas médias e pequenas, deixando de lado as questões peculiares
do campo do microcrédito.

1. Crédito ao setor privado no Brasil1

O crédito ao setor privado, no Brasil, limitou-se a 28,1% do PIB em
2001. Trata-se de magnitude relativamente pequena em comparação in-
ternacional, particularmente se a cotejarmos com aquelas da Coréia do
Sul e do Chile, economias emergentes, cujos desenvolvimentos têm sido
objeto de destaque nos últimos anos (Gráfico 1).

A Tabela 1 ilustra, de outro modo, o potencial inexplorado de crédi-
to ao setor privado no país, pelo menos no tocante ao espaço disponível
para tal nas carteiras de ativos de bancos comerciais, ou outras institui-
ções receptoras de depósitos. Também por este ângulo, pode-se visualizar
as diferenças na alavancagem de gastos privados pelos bancos no Brasil
e no Chile. Não por acaso, há a percepção, entre os analistas, de que a
economia brasileira tem nas dificuldades de acesso e/ou custo do crédi-
to ao setor privado uma das travas a seu crescimento.

Tabela 1: Instituições receptoras de depósitos

Fonte: Barajas & Steiner (2002).

1 Beneficiamo-nos, neste item, de conteúdo e de material utilizado em discussões no
âmbito da Comissão de Economia da FEBRABAN. As opiniões aqui expressas, porém,
são de inteira responsabilidade do autor.
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Na verdade, a trajetória histórica do crédito ao setor privado no país
mostra apenas poucos momentos de aproximação a 40% do PIB (Barajas
& Steiner, 2002). Entre 1960 e 2000, a proporção média do crédito ban-
cário ao setor privado no PIB no Brasil foi de 30%. O pico da razão
crédito/PIB, atingido na segunda metade dos anos 70, foi sucedido por
um declínio até o início dos anos 90. A relação crédito/PIB viveu, a
seguir, uma expansão acelerada entre 1991 e 1994 até, depois do estou-
ro da bolha de crédito de consumo dos primeiros anos do Plano Real,
ter assumido uma tendência de lenta recuperação. De qualquer forma, o
crédito ao setor privado cresceu abaixo de 2% ao ano, em termos reais,
entre 1995 e 2000, chegando ao final do período ainda com números
baixos quanto à participação de empréstimos nos ativos de bancos co-
merciais (conforme a Tabela 1).

Gráfico 1: Crédito ao setor privado / PIB
Países selecionados

Fonte: FMI e Banco Mundial – ELABORAÇÃO: BBV Banco
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Gráfico 2: Composição dos ativos bancários no Brasil

Fonte: Banco Central do Brasil — ELABORAÇÃO: BBV Banco

Quais os fatores que explicam a expansão e retração do conjunto do
crédito bancário brasileiro ao setor privado nos anos 90? Em que medi-
da as responsabilidades estiveram no lado das fontes de fundos do siste-
ma bancário (depósitos, passivos externos, capital próprio), ou no uso
desses fundos em alternativas ao crédito para o setor privado (crédito ao
setor público, crédito ao Banco Central)? As respostas a tais questões
revelam a presença de fatores macroeconômicos, cujos desdobramen-
tos importaram e continuarão influindo na evolução potencial do crédi-
to ao setor privado – inclusive o crédito às PME.

Entre 1991 e 1994, segundo os resultados de Barajas & Steiner (2002)
para o Brasil, houve criação de espaço nos balanços dos bancos para o
explosivo aumento no crédito ao setor privado de então, por conta do
crescimento dos depósitos nos bancos (após a estabilização), bem como
por decorrência de uma forte queda no crédito líquido junto ao Banco
Central (depósitos compulsórios) no período, e do retorno da captação
de recursos no exterior. Já durante 1995-1999, embora o aumento de
capital dos bancos e o ingresso de recursos externos tenham parcial-
mente compensado um desempenho mais fraco na expansão dos depó-
sitos, permitindo a continuidade da ampliação dos fundos bancários no
período, foram os usos destes em alternativas ao crédito ao setor priva-
do que determinaram a débil expansão deste último.
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Nessa segunda metade da década dos 90, a elevação dos créditos
junto ao Banco Central e a grande dilatação no crédito ao setor público
não-financeiro absorveram a maior parte do incremento nos fundos dos
bancos. O Gráfico 2 mostra a proporção crescente de títulos de valores
mobiliários nas carteiras bancárias, com destaque para a dívida pública
entre eles, em detrimento relativo das operações de crédito.

O congestionamento (crowding out) exercido pela dívida pública
sobre usos alternativos da poupança financeira brasileira pode ser ob-
servado na composição do agregado monetário amplo (M4), Gráfico
3, na qual os fundos de renda fixa e os títulos públicos federais e esta-
duais correspondiam a 56% do total, em fevereiro de 2002. Na com-
posição dos fundos, os títulos públicos compunham, então, 77% dos
ativos (Gráfico 4).

As outras “avenidas” de intermediação financeira – as instituições
financeiras não bancárias – mantiveram peso relativamente pequeno na
concessão de crédito ao setor privado no país, embora tenham aumenta-
do seu volume de 1,5% para quase 4% do PIB, entre 1996 e 2000 (Barajas
e Steiner, 2002). Em 2001, os mercados de capitais cresceram como
fonte de financiamento empresarial, através de títulos privados de renda
fixa, chegando a compor 12% das fontes de crédito na economia brasi-
leira. São, entretanto, números diminutos quando comparados, por exem-
plo, ao papel do crédito provido pelos fundos de pensão no Chile.

O fato é que o aperto nos compulsórios bancários e o crescimento da
dívida pública, a partir de meados dos anos 90, congestionaram a prin-
cipal via de acesso ao financiamento no Brasil. Combinaram-se, para
tanto, os déficits públicos nominais e os elevados patamares alcançados
pela taxa básica de juros no período (Gráfico 5).

A concorrência em volume de absorção e em preços exercida pe-
los títulos da dívida pública sobre o crédito ao setor privado, num
contexto de aperto na política monetária, implicou o encolhimento e o
encarecimento na oferta do segundo. Tal dimensão macroeconômica
presente no custo do financiamento ao setor privado refletiu-se na
magnitude dos spreads bancários, bem como no peso da influência
das alíquotas de depósitos compulsórios sobre os bancos (Gráficos 5 e
6), mesmo com a queda significativa no IOF, entre meados de 1998 e
janeiro de 2000.
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Gráfico 3: Composição do agregado monetário M4 no Brasil
Fevereiro (2002)

Fonte: Banco Central do Brasil — ELABORAÇÃO: Banco Itaú

Gráfico 4: Composição dos fundos (Fevereiro (2002)

Fonte: Banco Central do Brasil — ELABORAÇÃO: Banco Itaú
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Gráfico 5: Taxa Selic e spread bancário (em %)

FONTE: Banco Central do Brasil — ELABORAÇÃO: BBV Banco

Gráfico 6: Spreads bancários e depósitos compulsórios

FONTE: Banco Central do Brasil — ELABORAÇÃO: Banco Itaú
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O peso dos fatores associados à gestão macroeconômica, na deter-
minação dos termos e do volume de oferta de financiamento ao setor
privado, pode ser visto tanto na correlação de movimentos entre a taxa
Selic e os spreads bancários (Gráfico 5), quanto na co-evolução entre
estes e as alíquotas de depósitos compulsórios (Gráfico 6). Mas, a com-
posição dos spreads bancários também revela a presença de fatores de
ordem microeconômica. Com efeito, alguns estudos recentes têm de-
tectado a atuação separável de fatores mais persistentes e, em parte,
dissociáveis da conjuntura na evolução dos spreads (ver, por exemplo,
Koyama e Nakane, 2002).

O exame dos determinantes dos spreads bancários pelo Banco Cen-
tral do Brasil, realizados sistematicamente a partir de 1999, tem desta-
cado a responsabilidade da inadimplência (Gráfico 7), algo também per-
ceptível na co-evolução tendencial de índices de inadimplência e os
spreads (Gráfico 8) 2 . A rentabilidade com os títulos da dívida pública,
como custo de oportunidade para a aplicação de recursos no crédito ao
setor privado, faz-se presente na margem líquida dos bancos, com esta
refletindo também o poder de mercado manejado pelos participantes na
atual configuração da concorrência bancária no país (Gráfico 7). Adici-
onalmente, pode-se detectar a influência da macroeconomia na causação
– bidirecional – entre a inadimplência e os spreads (Gráfico 8). Contu-
do, os patamares mínimos de inadimplência, nos momentos de conjun-
tura mais favoráveis, estiveram bem acima daqueles encontrados nos
países da OCDE, manifestando a persistência de causas estruturais.

Outro fator microeconômico a considerar – altamente relevante no
contexto deste trabalho – é a importância das garantias como colaterais,
com a existência, a eficácia e o custo de administração dos correspon-
dentes instrumentos, podendo permitir, quando favoráveis, a redução
de spreads e das restrições de oferta de crédito. Com efeito, o Gráfico 9
aponta uma dispersão significativa de spreads bancários por tipo de ope-
ração de crédito, dispersão esta parcialmente explicável pelas diferen-
ças na qualidade de instrumentos de garantias disponíveis no país para
as diversas formas de aplicação de recursos.

Por exemplo, comparando-se no Gráfico 9 os casos do crédito pes-
soal e de aquisição de bens (automóveis em particular), bem como en-

2 A inadimplência está aqui medida pelos créditos classificados de D a H, ou seja, com
atraso superior a 60 dias.
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tre, de um lado, descontos de duplicatas e, de outro, crédito para capital
de giro e “vendor”, as discrepâncias de spreads entre eles não podem
ser inteiramente explicadas pela inadimplência. Na verdade, na origem
de tais divergências de custo de financiamento pode-se localizar as di-
ferenças – em termos de eficácia e de custos de administração – dos
instrumentos hoje disponíveis para a constituição de garantias nas cor-
respondentes operações de crédito.

Na raiz de problemas estruturais com a inadimplência e com a eficá-
cia de garantias estão as características de baixa proteção aos direitos de
credores e de investidores minoritários, decorrentes de aspectos legais e
judiciários no Brasil (Pinheiro e Garcia, 1998; Pinheiro, 2001). Para
além dos determinantes conjunturais no tocante à capacidade de paga-
mento de devedores, a atual configuração de leis e de funcionamento do
judiciário atua como estímulo (potencial ou efetivo) à disposição de não
pagar. As conseqüências disto aparecem tanto sob a forma de custos
jurídicos presentes nas despesas administrativas dentro dos spreads
(Gráfico 7), quanto através da avaliação de riscos de crédito pelos
ofertantes de recursos.

Gráfico 7: Composição do spread bancário

FONTE: Banco Central do Brasil
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Gráfico 8: Inadimplência e spreads bancários

FONTE: Banco Central do Brasil — ELABORAÇÃO:BBV Banco

Gráfico 9: Spreads bancários por tipo de operação de crédito
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Gráfico 10: Dívida/Ativos de empresas não-financeiras (em %)

FONTE: Merrill Lynch, Latam Macro Insights (21/06/2002).

Constata-se, pois, o peso negativo exercido por fatores macro e
microeconômicos desfavoráveis à expansão e à redução de custos no
crédito bancário ao setor privado, nos últimos anos, no Brasil. Trata-se
de observação que pode ser estendida às demais formas de captação de
recursos financeiros pelas empresas, já que nos determinantes de sua
disponibilidade e preço também se incluem aqueles mesmos fatores. A
rigor, levando-se em conta a maior capacitação relativa das instituições
bancárias, em geral, no enfrentamento das questões de assimetria de
informações e dos problemas microeconômicos aqui mencionados, pode-
se até presumir ter sido ainda mais intenso o impacto negativo de tais
fatores sobre a oferta potencial de recursos através de instrumentos e
instituições não-bancárias.

Não por acaso, mostra-se baixo o grau médio de endividamento em-
presarial brasileiro. Observando-se os números agregados do total de
dívidas em relação aos ativos dos conjuntos de empresas, nos países
incluídos no Gráfico 10, nota-se que o endividamento médio das em-
presas brasileiras só não é menor, na América Latina, que os da Venezuela
e da Colômbia. O caso argentino destoa dos demais, por conta da maxi-
desvalorização do peso desde o fim do ano passado.

Vale também olhar as medianas, ou seja, os valores da proporção de
dívidas sobre ativos, a partir dos quais as empresas são repartidas em
dois grupos, com as firmas se dividindo, então, entre duas metades: as
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mais e as menos endividadas. Quando o valor mediano é mais baixo que
o médio, significa que a metade constituída pelas empresas menos
endividadas absorve menos da metade do total da dívida.

Salvo no Brasil e na Venezuela, o Gráfico 10 mostra justamente ní-
veis medianos de endividamento abaixo das médias, denotando que, em
tais economias, os 50% de empresas mais endividadas concentram mais
da metade do endividamento. No Brasil, dá-se o inverso, com a metade
menos endividada no conjunto das empresas sendo responsável por mais
de 50% da dívida. Os níveis de dívida/ativos da parcela mais endivida-
da são comparáveis aos dos demais países. Por outro lado, a média bai-
xa do conjunto brasileiro revela existir um subconjunto significativo de
empresas, no Brasil, com reduzido grau de endividamento e, ainda as-
sim, majoritariamente responsável pela captação do crédito. Embora
uma análise mais acurada exija outras informações – por exemplo, a
dispersão nos níveis de endividamento empresarial em relação à média
–, pode-se inferir a presença de forte seletividade no crédito às empre-
sas no Brasil, concentrando-se na parcela com baixo grau de
endividamento.

Também não por acaso, vem crescendo o peso do BNDES no crédito ao
setor privado nos últimos tempos, constituindo-se praticamente na única
fonte de crédito de longo prazo. No total para a indústria, em fevereiro deste
ano, o banco foi responsável por mais de 40% do crédito (Gráfico 11).

Como conclusão deste item, enfatizamos a necessidade, mas insufi-
ciência, da melhora no quadro macroeconômico como requisito para a
dilatação e o barateamento do crédito ao setor privado. Embora essenci-
al, a combinação de relaxamento nos compulsórios bancários e de me-
nor expansão na dívida pública, com esta oferecendo taxas de retorno
mais baixas, por si só não bastará para levar o financiamento a propor-
ções no PIB comparáveis às chilenas ou dos emergentes asiáticos. Para
ocorrer o descongestionamento das avenidas bancárias e não-bancárias
do financiamento, serão também oportunas algumas mudanças estrutu-
rais, tais como a reforma jurídico-legal, com o fito de reduzir os riscos
de crédito, a operação de novos instrumentos e instituições de crédito,
etc. No que segue, examinamos a questão com o foco nas MPE.
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Gráfico 11: Participação do BNDES no crédito (Fevereiro 2002)

Fonte: BBV Banco

Gráfico 12: Tipos de relações de crédito
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2. Acesso ao crédito para pequenas e médias empresas no Brasil:
propostas recentes

A demanda por crédito, por parte do setor privado, defronta-se com
racionamento e/ou elevados preços no lado da oferta no Brasil. A escas-
sez de recursos é ainda mais acentuada no caso das PME, posto que os
obstáculos de natureza macro e microeconômica se apresentam de modo
ainda mais acentuado em seus casos.

Ilustra isso um dos resultados encontrados em uma pesquisa conjun-
ta efetuada em 1999, pela FIPE e o SEBRAE-SP – citada em SEBRAE
(2002: 4), segundo a qual, entre as 408 micro e pequenas empresas
paulistas entrevistadas, 16% haviam buscado acesso a crédito sem con-
segui-lo. Na verdade, 79% do conjunto de empresas jamais haviam uti-
lizado empréstimos bancários.

Do equacionamento dos problemas derivados de assimetrias de in-
formação, entre aplicadores e captadores de recursos financeiros, de-
pende a viabilidade a baixo custo da transferência desses recursos. Quer
no âmbito sistêmico ou nos contextos de mercados, instrumentos e agen-
tes econômicos e, em particular, a fluidez e o baixo custo do financia-
mento por terceiros estão diretamente relacionados à transparência de
informações e à existência de mecanismos de enforcement dos contra-
tos envolvidos. Sem tais atributos, a presença do “risco moral” – poten-
cial ou efetivo – no comportamento dos tomadores, bem como os pro-
cedimentos que racionam e pioram a qualidade da alocação por parte
dos aplicadores – “seleção adversa” – podem obstaculizar a realização
das transações.

As fronteiras imaginárias A e B, no Gráfico 12, representam níveis a
partir dos quais aqueles atributos viabilizam as transações, servindo a
ilustração tanto para o caso de sistemas como um todo, quanto de ins-
trumentos, mercados ou agentes específicos. As fronteiras se deslocam
em conformidade com o progresso, ou o retrocesso, na transparência de
informações e nos custos de monitoramento e alinhamento de incenti-
vos associados a contratos. Dada a maior capacidade de coleta e
processamento de informações, bem como de monitoramento no uso
dos recursos, por parte da intermediação bancária em relação às demais
formas, o crédito bancário tende a ser dominante na faixa intermediária.

Em decorrência, por exemplo, de avanços tecnológicos na coleta e
no processamento de informações, permitindo, inclusive, melhor ges-
tão e precificação de riscos, nas economias avançadas, a fronteira à di-
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reita (B) deslocou-se para o centro, com o que assistiu-se a uma explo-
são no uso de instrumentos securitizados desde os anos 80. Na mesma
linha, a discussão no item anterior deste texto sugere que, no Brasil, alte-
rações na arquitetura jurídico-institucional e inovações que ensejem a re-
dução dos custos de seleção de ativos e de monitoramento de contratos
permitiriam um movimento para a esquerda de ambas as fronteiras.

Grande parcela das PME se situa na primeira faixa à esquerda, com
o financiamento de terceiros só sendo possível de modo familiar ou
através de outro tipo de relação de proximidade/vizinhança, alcançando
o crédito bancário na hipótese de sucesso. No mercado de crédito, grosso
modo, o segmento corporativo se move nas duas faixas à direita, enquan-
to o middle market, composto por empresas médias, freqüenta a faixa
bancária, quando seu relacionamento estreito e estável com bancos per-
mite a superação da barreira informacional e favorece o alinhamento de
interesses. As PME, como outros segmentos de varejo do crédito, têm de
esforçar-se para alcançar e manter-se na faixa intermediária.

 As reformas microeconômicas aludidas no item anterior buscariam
deslocar as duas fronteiras para a esquerda – como complemento neces-
sário à redução no congestionamento dos canais de crédito a partir da
gestão macroeconômica –, cujo efeito tenderia a ser a dilatação em con-
junto do crédito na economia. Por outro lado, iniciativas específicas
adequadas ao caso das PME, com a finalidade de reduzir custos de co-
leta e processamento de informações a seu respeito, bem como o design
de instrumentos e instituições voltadas a melhorar a percepção de seus
riscos pelos credores, poderiam reforçar o efeito das políticas de cunho
geral no contexto daquelas empresas, ajudando-as e aos bancos a cruzar
a fronteira da esquerda.

Cabe assinalar o papel crescente que tem assumido o chamado “crédito
invisível” entre empresas, ou seja, o crédito mercantil negociado entre cli-
entes e fornecedores – conforme levantamento recente efetuado pela
SERASA (O Estado de São Paulo, 18/09/2002). As reformas
microeconômicas, melhorando a eficácia de garantias, poderão intensificar
tal tipo de crédito entre empresas, aproveitando-se, no caso, a posição privi-
legiada das firmas originárias do crédito no que diz respeito à superação da
assimetria de informações entre aplicação e captação de recursos.

Bancos comerciais poderão até participar mais ativamente do proces-
so, dando suporte, através de linhas voltadas a empresas fornecedoras do
crédito. A tendência ao uso de instituições intermediárias não-bancárias –
como empresas credoras – está hoje presente em todos os ramos de crédi-
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to de varejo, posto que, na presença de um arcabouço legal-jurídico ade-
quado, tais instituições constituem-se em arranjos institucionais eficientes
na minimização dos problemas de assimetria de informações, em decorrên-
cia da proximidade/vizinhança entre os envolvidos (Pinheiro e Cabral, 1998).

Entre as propostas recentemente discutidas para melhora de condi-
ções de acesso a fontes de financiamento por parte das PME recente-
mente discutidas, destacaríamos3:

1. Aperfeiçoamentos na Central de Risco do BACEN

A inclusão de informações sobre PME, bem como a introdução de
informações positivas (status de “pagamento em dia”) sobre as empresas
em geral, diminuiriam os custos associados à coleta de inputs informacionais
sobre aquelas empresas. Além disso, ter-se-ia, aí, um forte incentivo contra
a inadimplência, o que se refletiria nos spreads bancários.

Mantendo-se o cadastro negativo, com informações sobre atrasos
em pagamentos, evitar-se-ia um viés contrário às empresas que estejam
buscando crédito pela primeira vez. Dada a alta taxa de natalidade de
PME, cumpre evitar o lock out de empresas que ainda estejam fora de
ambos os cadastros, positivo e negativo.

2. Seguro de crédito para PME

Quer através da criação de uma companhia seguradora de crédito
dedicada a PME, ou outro arranjo institucional, em moldes similares àque-
les com os quais foi construída a Seguradora Brasileira de Crédito à Ex-
portação (SBCE), os problemas com garantias poderiam ser minimizados
através da oferta de linhas específicas de seguro de crédito. A esse respei-
to, cabe citar que, em alguns países onde existe a provisão de tal seguro
de crédito a PME, empresas locais de seguro de crédito à exportação têm
buscado a obtenção de sinergia nas duas atividades (UNIDO, 2001).

3. Ampliação do escopo para cooperativas de crédito

O aproveitamento das relações de proximidade/vizinhança poderia
ser maior, com a extensão da possibilidade de formação de cooperativas
de crédito para além dos limites legais atualmente vigentes. Na presen-

3 Uma discussão detalhada dessas e de outras propostas pode ser encontrada em
SEBRAE (2002).
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ça de um marco regulatório adequado e de uma correspondente rede de
segurança financeira (filiação a uma cooperativa central de crédito, ade-
são a um fundo garantidor de depositantes), não há porque não estender
a definição de “agentes econômicos com atividades correlatas”, poden-
do-se explorar outras dimensões de proximidade entre eles.

Poder-se-á encontrar nas cooperativas de crédito, inclusive, um ins-
trumento de mediação entre fontes primárias de crédito (como os ban-
cos) e tomadores de recursos, nos moldes do que mencionamos, há pou-
co, acerca do crédito comercial entre empresas. A mediação de coope-
rativas de crédito é um meio possivelmente eficiente de constituir o
monitoramento e a garantia entre pares, contornando problemas de
assimetria de informações e de não alinhamento de incentivos.

4. Instrumentos e instituições financeiras
para aglomerações (clusters) de empresas

Na mesma linha da proposta anterior, cabe a maior utilização de
relações de proximidade/vizinhança contidas em cadeias produtivas –
integração vertical – e nos conglomerados produtivos – empresas con-
correntes, mas associadas horizontalmente através de “externalidades”
locais, ou seja, “economias de aglomeração”. No caso das cadeias pro-
dutivas, aplica-se diretamente o que já mencionamos acerca do “crédito
invisível” entre empresas.

Mas o escopo possível vai além, estendendo-se aos conglomerados
produtivos. Neste contexto, poder-se-á explorar a atuação de agências
de fomento, com a montagem de bancos de dados que socializem e
minimizem o custo de obtenção de informações, tanto sobre as empresas
quanto acerca das fontes disponíveis de crédito. Além disso, tais agências
poderão oferecer formas específicas de crédito para as PME envolvidas nos
clusters, utilizando, por exemplo, recebíveis emitidos pelas empresas líde-
res no âmbito de suas relações com fornecedores. Outrossim, um
redirecionamento parcial dos fundos de aval atualmente existentes no
Brasil, em direção aos conglomerados produtivos, poderá encontrar ne-
les formas de ampliação em seu nível de utilização, bem como resulta-
dos mais perceptíveis em termos de eficácia.

5. Instrumentos de mercados de capitais para PME

As ações anteriores poderão ser complementadas com o desenvolvi-
mento de instrumentos que facilitem a aproximação entre PME e os
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mercados de capitais, através da mediação de fundos de recebíveis e fun-
dos de crédito. Particularmente no caso de agrupamentos de empresas ou
de micro-regiões, poder-se-á abrir janelas de oportunidade, inclusive para
investidores institucionais, à medida que se dilua seu presente refúgio
nos altos retornos propiciados pelos títulos da dívida pública.

A Resolução CMN n0 2.907, de 29/11/2001, seguida pela Instrução
CVM n0 356, de 17/12/2001, estabeleceram o marco para os Fundos de
Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), exigindo, porém, que os
ativos sejam classificados trimestralmente por agência de rating. O de-
safio, no caso, seria a compatibilização de tais requisitos com as peculi-
aridades das PME. No limite, pode-se pensar na criação de ratings rela-
tivos a riscos de crédito de clusters de empresas.

6. E-finance e PME no Brasil

A potencialidade do e-finance na abertura de oportunidades para o
desenvolvimento de PME em economias emergentes tem sido objeto de
foros internacionais. Em meio aos desafios colocados pelas novas
tecnologias sobre os parques empresariais nas economias emergentes, é
possível também localizar atalhos para a travessia mais rápida nas eta-
pas do desenvolvimento empresarial local. Peritos reunidos em Gene-
bra, em outubro passado, apontaram o Brasil como um dos casos em
que estão preenchidos alguns requisitos para o aproveitamento de tais
janelas de oportunidade (UNCTAD, 2001).

Para finalizar esse item, vale ressaltar o estágio inicial em que se en-
contram as reformas microeconômicas de âmbito mais horizontal,
concernentes ao conjunto do financiamento empresarial. No que diz res-
peito às PME, entre os progressos na implementação da “agenda de pou-
pança e investimento” – (SPE, 2002) –, destacaríamos a potencialidade
de uso, em alguns casos, das Cédulas de Crédito Bancário (CDC).

A CDC, como título de crédito de execução extrajudicial emitido,
por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou equi-
valente, constituirá meio de contornar parte dos riscos legais-judiciári-
os embutidos nas transações financeiras, por ser instrumento auto-
executável. Contudo, sem mudanças de fundo (nos processos judiciais,
na lei de falências etc.), continuarão presentes os fatores de “risco mo-
ral”, que têm ajudado a manter os altos spreads na intermediação finan-
ceira e a escassez na oferta de financiamento.
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Considerações finais

Conforme tentamos argumentar, há três níveis de determinantes a
serem observados no tocante ao financiamento das PME no Brasil:

1. a dimensão macroeconômica, expressa nos depósitos compulsóri-
os bancários, na taxa básica de juros e no congestionamento dos
canais de crédito pelos títulos da dívida pública, os quais encare-
cem e estrangulam o total de créditos ao setor privado;

2. a dimensão microeconômica de âmbito horizontal, manifesta nos
índices persistentes (não-conjunturais) de inadimplência, na con-
centração de poder de mercado no lado da oferta de crédito, nos
custos administrativos da intermediação bancária e na avaliação de
riscos de crédito; e

3. a dimensão microeconômica específica às PME, na qual os proble-
mas de cunho horizontal aparecem com máxima intensidade, exigin-
do a construção de instituições e instrumentos financeiros adequados.

A obtenção de capilaridade do crédito ao setor privado na economia
brasileira, alcançando os segmentos das PME, só será possível com o
enfrentamento simultâneo destas três ordens de obstáculos.
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micro e macro, levantados no decorrer das discussões, refletindo, por-
tanto, a dificuldade de se circunscrever o tema a um único receituário
de proposições. De todo modo, como colocado por um dos comenta-
ristas, os textos demonstraram que existe uma área de consenso muito
forte a respeito da indignidade em relação à intensa desigualdade so-
cial renitente em nosso país e da necessidade de superá-la, mas que
não há consenso a respeito de qual o caminho a seguir para que atinja-
mos este objetivo. O debate também foi extremamente profícuo no
que se refere a sugestões e proposições voltadas para o fortalecimento
dos efeitos distributivos da atuação do BNDES.

Síntese da exposição do professor Carlos Medeiros

Ressalta o caráter essencial da distribuição de renda para o desenvol-
vimento econômico no mundo contemporâneo, e da necessidade de se
pensarem a distribuição de renda e a eqüidade social “desde dentro” da
noção de desenvolvimento econômico, tendo em vista não apenas o diag-
nóstico da situação brasileira, como também as evidências, reveladas em
levantamentos estatísticos recentes, de um contundente processo de con-
centração interpessoal e internacional de renda nos últimos vinte anos.
Do seu ponto de vista, tanto o desenvolvimento e a difusão social do
desenvolvimento quanto a miséria são responsabilidades coletivas.

Na sua opinião, a situação do país é de “excesso de desigualdade”, de tal
modo que há um grande consenso da necessidade de inflexão dos mecanis-
mos geradores e mantenedores da desigualdade, contudo não há consenso
sobre quais os instrumentos e os investimentos sociais adequados à inflexão.
A posição de Medeiros é a de que as preocupações com a questão social não
se reduzam ao uso de políticas compensatórias para a diminuição da pobre-
za, voltadas para a constituição de cinturões protetores aos efeitos das políti-
cas macroeconômicas, mas que se constituam em estratégias proativas vol-
tadas para a redução dos desníveis de distribuição de renda e a diminuição da
pobreza no processo de desenvolvimento econômico. É preciso fugir da falsa
dicotomia entre desenvolvimento “para fora” e desenvolvimento “para den-
tro”, mas pensar o desenvolvimento “desde dentro”.

Os estudos sobre as relações entre o crescimento econômico e a dis-
tribuição de renda constatam que o crescimento econômico contínuo
tem nítido efeito positivo na redução da pobreza absoluta, e efeito in-
certo sobre a distribuição de renda, ou seja, não há uma relação sistemá-
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tica entre crescimento econômico e distribuição de renda, como o re-
conhecimento dos mecanismos a serem utilizados para intensificar os
efeitos benéficos do crescimento sobre a distribuição de renda. De um
modo geral, há a constatação do agravamento da pobreza nas fases
recessivas do ciclo econômico, e de que os efeitos distributivos positi-
vos das fases ascendentes dos ciclos não são suficientes por si para
atenuar os efeitos negativos das fases recessivas anteriores. Portanto,
há uma rigidez da distribuição de renda nas fases ascendentes e um
aprofundamento da pobreza nas fases recessivas do ciclo econômico,
daí a necessidade da uma atitude proativa do Estado no que se refere à
distribuição de renda.

A pergunta que Medeiros se faz para traçar um diagnóstico das cau-
sas estruturais da pobreza e da desigualdade brasileiras é: por quê,
malgrado o crescimento econômico e a elevada mobilidade estrutural
na base da pirâmide (social), num país de tão amplo desemprego, o
crescimento foi tão concentrador? O professor descarta a teoria do capi-
tal humano como instrumento analítico para a questão e vai buscar as
raízes desta desigualdade na história econômica, na distribuição de ati-
vos e no processo de industrialização do país.

Nesta perspectiva, a heterogeneidade da estrutura produtiva agríco-
la-agrária e a industrialização, aliada ao excedente de mão-de-obra, as-
sumiram importância decisiva na distribuição de renda do país. Isto por-
que a alta taxa de urbanização de nosso país não foi uma conseqüência
da industrialização, e sim a combinação da explosão demográfica e da
intensa migração rural-urbana, devida aos níveis de heterogeneidade da
agricultura e elevadíssima concentração fundiária. A industrialização
ampliou a heterogeneidade da estrutura produtiva a concentração da
renda. Posteriormente, os efeitos benéficos do crescimento econômico
contínuo sobre a distribuição de renda, aliado a uma política de melhorias
salariais e investimentos privados maciços no campo, levados a cabo nos
anos 70, foram revertidos em decorrência dos grandes desencontros na
gestão da política macroeconômica e das atitudes preventivas dos agentes
no nível micro, que levaram ao aprofundamento da heterogeneidade da
estrutura produtiva, ao aumento do desemprego estrutural e à destrui-
ção do emprego formal. Destaca, neste período, a importância da
implementação de algumas políticas redistributivas, particularmente a
extensão dos direitos de aposentadoria no campo, e a manutenção dos
baixos preços relativos dos alimentos vis à vis os salários, na parcial
reversão e compensação destes processos concentradores.
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Assim, defende a suposição de que “a persistente concentração de
renda ao longo de décadas no país não decorre de um único e mesmo
processo, mas resulta de movimentos econômicos e políticos contradi-
tórios. Nos últimos vinte anos, foram raros os momentos em que houve
expansão simultânea do produto per capita, do empenho dos gastos
sociais, do salário mínimo real e da estabilidade da cesta básica, e nos
raríssimos anos em que estes movimentos ocorreram conjugadamente,
houve redução da pobreza e aumento da renda na parcela apropriada pe-
los mais pobres, o que significa que buscar uma via em que estas variá-
veis possam se articular endogenamente é uma via de crescimento com
distribuição. A constituição de redes de proteção e políticas de renda es-
pecialmente dirigidas à pobreza, como as que se caracterizaram na políti-
ca social nos últimos anos, não podem assim contornar a necessidade de
buscar um modelo de desenvolvimento em que a sustentação da taxa de
crescimento e da elevação do poder de compra dos salários sejam
priorizados. (...) Uma macroeconomia voltada ao desenvolvimento eco-
nômico é uma condição básica para uma política de renda voltada à redu-
ção das desigualdades sociais. Ao lado dessas, é necessário que os preços
relativos não sejam enviesados contra o consumo popular, em particular
os preços dos alimentos, (...) as tarifas dos serviços públicos, dos trans-
portes, da saúde, da educação. (...) A política de distribuição de renda
deve ser pensada efetivamente como uma política de renda real que de-
pende essencialmente da disponibilidade dos bens e seus preços.”

O professor destaca a importância fundamental da produção de ali-
mentos e da questão agrária, e a necessidade das políticas de reforma
agrária, aliada a mercados em expansão e políticas para a agricultura
familiar, numa estratégia de desenvolvimento com redistribuição. O caso
da Ásia é citado como exemplo de processo bem-sucedido de distribui-
ção de renda, tendo em vista a combinação de políticas de reforma agrá-
ria, infra-estrutura, apoio à produção de alimentos, distribuição de ren-
da equilibrada entre o urbano e o rural. No Brasil, o núcleo duro da
pobreza absoluta se concentra no setor rural.

Ademais, considera que a “velha tese” do salário mínimo como um
farol para o setor informal é mais verdadeira hoje, pois o que se chama
de “trabalhador informal” são assalariados que não recebem a carteira
de trabalho e reivindicam aumentos proporcionais ao aumento do salá-
rio mínimo. “Portanto, a importância da elevação do salário mínimo
não está no setor formal, e sim no setor informal”.
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Medeiros não nega a importância das políticas sociais distributivas e
de seus efeitos benéficos no curto prazo, mas considera que “a dificul-
dade maior está em defendê-las das volatilidades macroeconômicas e
articular estas políticas a um padrão de desenvolvimento em que a prio-
ridade seja o emprego e os investimentos voltados para o barateamento
dos bens e serviços de consumo de massa”.

Afirma que os bens públicos podem ser vistos como o núcleo dinâ-
mico para o crescimento com a redução das desigualdades. Ressalta
que as carências relacionadas à infra-estrutura física e serviços sociais,
que são bens públicos no sentido de que correspondem a necessidades
coletivas e possuem grandes externalidades, requerem programas espe-
cíficos e voltados ao consumo coletivo, e dependem da expansão dos
investimentos públicos ou daqueles financiados pelo governo. Contu-
do, para que ocorram os esperados efeitos de encadeamento, é necessá-
rio recorrer a mecanismos de coordenação que promovam a maior
efetividade e maior eficiência na distribuição destes serviços.

O papel do BNDES

A estratégia de crescimento com distribuição de renda deve ser com-
binada com a estratégia de busca de um melhor encadeamento entre os
setores modernos com o resto da economia. O Brasil deve seguir uma
via menos excludente, voltada para o mercado de consumo de massas e
para a geração de emprego para a população de baixa renda. Os setores
de alimentação, vestuário, educação e saúde possuem os coeficientes de
emprego mais elevados da economia brasileira, de modo que uma reto-
mada do crescimento sustentado deve se dirigir prioritariamente a estes
bens e serviços, acompanhada da elevação gradual e segura do salário
mínimo real e de medidas tópicas voltadas à pobreza.

Para Medeiros, o BNDES constitui um ator privilegiado, com sua
capacitação e tradição, na concepção das estratégias no médio e longo
prazos, contribuindo para a criação de um programa nacional voltado à
redução das desigualdades, bem como na promoção das condições ade-
quadas de financiamento ena redução dos custos na coordenação destes
programas.

No “combate” à pobreza, destaca o investimento em infra-estrutura
das pequenas e médias cidades, bem como dos pequenos e médios pro-
dutores com baixa capacidade contratual. Em ambos os casos, é impor-
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tante combinar políticas e instrumentos de forma a descobrir caminhos,
e aumentar a racionalidade e a eficiência dos gastos.

Síntese da exposição do professor André Urani

Urani apresenta um amplo e detalhado diagnóstico demográfico da
população brasileira, buscando identificar suas dimensões, causas e con-
seqüências, e destacando que o Brasil não é um país pobre, e sim um
país com muitos pobres, sendo a elevada desigualdade a principal causa
da pobreza. A desigualdade permanece assustadoramente estável du-
rante décadas, como num “eletrocardiograma de um morto”, como mostra
a evolução do índice de Gini aplicado à distribuição de renda brasileira.
A exposição é uma síntese do diagnóstico muito bem apresentado no
respectivo paper, e qualquer tentativa de reproduzi-la resultaria tão so-
mente no empobrecimento das variáveis relacionadas.

A análise do professor se centra numa discussão baseada numa pers-
pectiva relacional da pobreza, ou seja, focada no conceito de pobreza
relativa. A perspectiva defendida é a de que a desigualdade de renda é a
principal causa da pobreza no país, e, entre os caminhos possíveis para se
reduzir a pobreza, o crescimento com redução da desigualdade pode se
constituir num “atalho” para encurtar o tempo necessário. O objetivo do
desenvolvimento é gerar bem-estar, e conseqüentemente combater a po-
breza, o que deve ser um objetivo prioritário das políticas públicas, não
podendo ficar atrás nem mesmo do objetivo do crescimento econômico.

Contudo, é claramente colocada a ineficiência do Estado brasileiro
no combate à pobreza, tendo em vista o diagnóstico de um mau gasto
neste campo de políticas, já que grande parte dos recursos
disponibilizados é capturada pelos não-pobres, isto é, as camadas mais
organizadas da população. Ademais, há rigidez na composição e pouco
espaço de discricionariedade do gasto público, tendo em vista o marco
legal-institucional vigente. Nesta perspectiva, se fosse possível
redirecionar e focalizar o gasto público “dando a cada pobre o suficien-
te para ultrapassar a linha de pobreza em termos de renda, isto custaria
2,5% do PIB, e gasta-se dez vezes mais que isso”.

Após o diagnóstico, o professor apresenta a sua agenda política, deste
modo voltada basicamente para o redirecionamento do gasto público
social, tendo em vista sua má focalização e rigidez, basicamente na edu-
cação, saúde, trabalho e previdência social; e para um conjunto de re-
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formas microeconômicas, voltadas para diferentes campos e para a
redefinição dos espaços de atuação público e privado, todas também
extensivamente apresentadas no paper: reforma tributária, legislação
trabalhista, reforma da previdência, reforma do mercado de capitais,
direitos de propriedade, acesso ao crédito, infra-estrutura e regulação,
serviços e desenvolvimento empresarial.

O papel do BNDES

Em decorrência das limitações de tempo, a opção foi centrar a apre-
sentação nas sugestões de estratégias de ação e do papel do Banco, adi-
cionando novos elementos à discussão.

Primeiramente, Urani falou sobre a necessidade de unificar o “E” e
o “S”, na linha das novas maneiras de pensamento sobre o desenvolvi-
mento como bem-estar. “Não faz sentido pensar em rupturas entre o
social, o econômico e o político, justamente para tratar a desigualdade
dentro do desenvolvimento, e não ex post.”

Considera necessário, como diretrizes gerais:

1 - aprofundar o mercado de crédito;

2 - fomentar uma indústria de serviços de desenvolvimento empresarial;

3 - descentralizar e capilarizar as ações;

4 - participar como protagonista do reordenamento do espaço público;

5 - investimentos estratégicos.

No crédito, o duplo desafio é elevar a relação crédito sobre o PIB e
democratizar o acesso ao crédito, aumentando a participação das pe-
quenas e micro empresas. Como sugestões de medidas pontuais, Urani
propõe redefinir os critérios classificatórios institucionais para a con-
cessão de crédito a pequenas e microempresas, tornando o banco um
ator relevante na concessão de microcrédito; fomentar a constituição de
OsCIPS e SCM para a tomada/concessão de microcrédito; e ampliar as
linhas de ações já institucionalizadas para a concessão de microcrédito.

Sugere também a atuação do Banco na correção das assimetrias de
informações com o financiamento a fundo perdido de pesquisas primá-
rias voltadas para o levantamento de dados básicos acerca do perfil das
pequenas e microempresas e para a análise do setor informal.

Também sugeriu:
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– estimular a maior diversidade institucional no fornecimento de cré-
dito a pequenas e microempresas, incentivando as instituições privadas
a entrar neste mercado, participando de fundos especializados nas soci-
edades de crédito ao microempreendedor, e estimulando a criação de
empresas especializadas na concessão de garantias e retrogarantias para
microcrédito;

– aumentar a convergência das ações, buscando maior aproximação
com outros players do mercado, gerando maior eficácia na concessão
de microcrédito, atuando na securitização e no desenvolvimento da in-
dústria moderna de serviços de desenvolvimento empresarial;

 – a atuação do Banco no âmbito do desenvolvimento local e da
correção das desigualdades regionais; no reordenamento do espaço pú-
blico, contribuindo para a capacitação dos diferentes atores no trata-
mento do gasto público social.

Como investimentos estratégicos, as sugestões se concentram nas
liberdades sociais e na cultura, na habitação e na infra-estrutura, nos
programas multissetoriais integrados, e no estímulo à redução do custo
da construção civil.

Comentários do professor Simon Schwartzman

Da sua perspectiva, os papers demonstram o reconhecimento de que
o crescimento é necessário, mas não suficiente, para a redução de desi-
gualdades e a distribuição de renda, e a necessidade de políticas especí-
ficas para a sua solução, que não devem ser vistas como um custo que
coloca limites ao desenvolvimento econômico, mas como um instru-
mento para que a economia atinja um novo patamar.

Destaca a diferença das perspectivas dos apresentadores. A Medeiros,
atribui um “otimismo keynesiano” no que se refere às possibilidades de
elevação do gasto público e de gerar, a partir daí, um ciclo virtuoso na
economia, não tomando em conta as restrições orçamentárias e as con-
tingências de médio prazo, incluindo o endividamento do Estado. De
Urani, corrobora a crítica ao processo de desenvolvimento gerador de
desigualdade e à má atuação governamental na gestão das políticas so-
ciais; contudo, indaga sobre as possibilidades efetivas de criação de
“capital social” no Brasil.

O professor centra seus comentários e sugestões no sentido de intensi-
ficação das reformas institucionais necessárias à reformulação do espaço
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público no Brasil, tendo em vista o “clientelismo” e o “rentismo” arraiga-
dos na sociedade brasileira, que levam à regressividade dos gastos públi-
cos, à apropriação privada destes recursos pelos grupos mais organizados
e integrantes dos corpos e anéis burocráticos na arena política.

Sugere a necessidade de aperfeiçoamento do sistema político, da estru-
tura de representação e do sistema judiciário. As reformas deveriam se vol-
tar tanto para as características do sistema político, da estrutura de represen-
tação institucional, corporativa e partidária, que excluem os segmentos so-
ciais desorganizados do processo político, como para a atuação do Poder
Judiciário, tendo em vista o crescente processo de juridicialização das rela-
ções sociais, que deixam o cidadão comum sem acesso à lei e à justiça.

No que se refere ao papel da educação como motor do desenvolvimento
e fator gerador de capital humano e social, adverte que os seus efeitos po-
dem ser contrários, atuando mesmo como um fator gerador de desigualda-
de. Isto porque a obtenção de credenciais educacionais pode agir como um
vetor de melhoria posicional – mobilidade social ascendente – em socieda-
des com alto grau de desigualdade no acesso à educação, operando como
variável reforçadora de discriminação, desigualdade e diferenciação social,
e de constituição e fortalecimento de privilégios corporativos. Quanto ao
papel da educação na formação e fortalecimento da cidadania no Brasil,
considera que a estratégia de ampliação quantitativa do ensino fundamental
e médio não está funcionando, e sugere que a consolidação de um padrão
(mínimo) de qualidade é de fundamental importância.

Ressalta o papel que o BNDES pode ter na reforma institucional e
no fomento da pesquisa social e na capacidade brasileira de fazer refor-
mas. De sua perspectiva, além de seu papel fundamental em estimular a
economia na área dos grandes investimentos e nos programas de
microcrédito, o Banco pode colaborar no financiamento das reformas
sociais que se fazem necessárias: na transformação do atual sistema
previdenciário em outro baseado em regimes de capitalização, na transi-
ção das universidades federais para unidades autônomas submetidas a
metas contratuais de desempenho, no desenvolvimento de metodologias
e experiências educacionais para melhorar a educação básica, na criação
de agências regionais e intergovernamentais para o atendimento de servi-
ços públicos para o atendimento social, bem como no transporte e preser-
vação do meio ambiente. Na sua perspectiva, como instituição financeira,
o Banco está “naturalmente vacinado contra os vícios do subsídio
indiscriminado e por isso buscaria sempre caminhos que levem a situa-
ções de sustentabilidade e solvência, o que é muito salutar”.
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Comentários do professor Marcos Lisboa

Considera que o país apresenta problemas de difícil solução, e que o
debate entre as diferentes visões permite a melhor compreensão dos
mesmos e das políticas públicas a serem adotadas. O professor tece um
amplo painel da evolução dos indicadores sociais e econômicos brasi-
leiros nos últimos 50 anos, demonstrando a fragilidade da situação atual
e a necessidade de retomada de investimentos, público e privado, e de
crescimento econômico, sem o que as possibilidades de solução das
disparidades distributivas se inviabilizam. Na ausência de crescimento,
a persistência da desigualdade vai além das possibilidades de coordena-
ção das políticas macroeconômicas, tendo em vista problemas estrutu-
rais e institucionais.

Considera particularmente preocupantes: o quadro atual de cresci-
mento total dos fatores de produção próximo a zero, o baixo volume de
comércio internacional, o aumento da informalidade na economia, o
volume de investimento em níveis constantes, e o crescente custo do
investimento, principalmente na construção civil. Corrobora a posição
dos autores, ainda que por caminhos diferenciados, de relacionar os
níveis de pobreza com a qualidade do emprego, e considera fundamen-
tal a geração de bons empregos, daí a necessidade de implementação de
políticas agressivas que permitam a redução da rotatividade da força de
trabalho e a redução da informalidade.

Na área social, sugere a necessidade ampla de relocação de investi-
mentos e reformas institucionais no momento atual, tendo em vista a in-
capacidade do Estado de se antecipar às mudanças demográficas que se
realizaram a partir dos anos 80 e se intensificaram nos anos 90. Destaca
os paradoxos da democracia e seus efeitos perversos, tendo em vista a
constituição de estratégias de rent seeking e os riscos da sobreposição de
grandes interesses privados ao interesse geral.

Centra sua defesa na necessidade de aprofundamento dos estudos
sobre os desenhos de políticas, tanto econômicas quanto sociais, que
evitem a apropriação privada de recursos públicos, pois “desenho
institucional importa, e muito”. Sugere que o caminho não necessaria-
mente envolve uma dicotomia Estado x mercado, e sim a combinação
dos dois atores. Destaca a importância dos mecanismos regulatórios de
modo a combinar a sua atuação conjunta: a questão está justamente na
importância do desenho institucional e seus efeitos sobre o resultado
das políticas, daí a premência de amplas reformas no marco legal e
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institucional, desde que criteriosamente construídas de modo a anteci-
par e evitar os comportamentos de rent seeking.

Discorda do apêndice de Medeiros sobre o capital humano, e consi-
dera desnecessária a constituição de um modelo teórico que explique a
relação entre educação, produtividade do trabalho e salários, pois, do
seu ponto de vista, se trata de uma questão empírica: a variável educa-
ção explica os níveis de desigualdade interna dos países, contudo entre
os países a relação é menos evidente.

Pedro Duncan

O debatedor se centrou no relato dos objetivos da ação social em
geral, e daquela promovida pelo Banco, que devem estar voltados para
a ampliação das oportunidades de inserção social dos cidadãos.

Os debates

Beatriz destaca o relativo consenso entre os debatedores, no que se
refere ao mau gasto social do governo, à tensão entre as perspectivas de
focalização e de universalização das políticas, e à necessidade de “focar”
a discussão sobre “focalização”.

Réplicas

Medeiros concorda em ser um keynesiano otimista, e que as restrições
econômicas são um impasse. A saída possível supõe o crescimento da eco-
nomia, que, por sua vez, depende da vulnerabilidade externa da política
econômica brasileira e das restrições monetárias. Reafirma que o desenvol-
vimento só pode ser pensado com a dimensão social. A macroeconomia
não pode ser inimiga do emprego, e portanto concentradora da renda e da
desigualdade, e as políticas compensatórias não podem ampliar sua cober-
tura indiscriminadamente: do mesmo modo que o seguro-desemprego é
indispensável à sobrevivência dos cidadãos em situações adversas, não é
possível colocar metade da PEA como beneficiária do seguro-desemprego.

Considera que a explosão da dívida com superávit fiscal primário
ocorreu porque a gestão da política econômica foi irresponsável. O cres-
cimento baseado na constituição de um mercado interno de massa não é
vulnerável ao dólar, contudo a irresponsabilidade fiscal impede toda e
qualquer estratégia.

Quanto à natureza regressiva do gasto público, concorda com a ne-
cessidade de unificação dos regimes previdenciários; contudo, é contra
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o ensino pago na universidade pública, pois defende a estratégia contrá-
ria de alargamento do ensino público de qualidade.

Quanto ao clientelismo e rentismo na apropriação dos recursos, de-
fende a ampliação da participação social e da imprensa na gestão do
gasto público e alerta para o uso discricionário de categorias elusivas
pelos distintos autores. Considera que o comportamento rentista mudou
de lugar no Brasil, passando da indústria para o setor financeiro, e a
transferência de ativos ao capital financeiro não é distribuição de renda.

Quanto ao papel da educação na distribuição de renda, discorda da
idéia de uma taxa uniforme de remuneração da educação. A educação
explica os diferenciais de renda entre profissionais liberais e trabalha-
dores qualificados, mas não explica as diferenças entre empresários e
trabalhadores não-qualificados. Estes estudos retiram o indivíduo da
sua situação social e desconsideram as condições ocupacionais.

Urani concorda com o professor Simon sobre o quadro do marco legal
e do sistema institucional e sobre a importância do desenho institucional.
Acha que a ciência e a tecnologia não têm tanto a ver com a questão
distributiva. Ressalta a necessidade de difusão de informações sobre a
atuação social do Banco, junto ao público potencialmente beneficiário e
aos possíveis parceiros, facilitando a convergência de atuação.

Quanto à focalização, constata que o país gasta 1/4 do PIB na área
social; deste modo, há má gestão e necessidade de focalização. A ques-
tão é que a margem de manobra é pequena, e os oportunistas se apropri-
am do discurso, de tal modo que fazer focalização não é fácil: exemplifica
com a questão da defesa da política trabalhista vis à vis a parcela da
população que não está amparada pelo direito trabalhista.

A questão é que o desenho institucional da política social brasileira
é antigo, anacrônico. Considera que o problema atual não é crescer, mas
como distribuir os frutos do crescimento.

O Banco deveria mudar de filosofia: da perspectiva voltada para o
crescimento com um processo seletivo de intervenção na economia, para
a perspectiva da distribuição, com a descentralização e ampliação da
acessibilidade ao mercado de crédito.

Discorda de Medeiros quanto ao principal desafio, que, do seu pon-
to de vista, não é macroeconômico, é microeconômico.
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Debate público

André Urani, sobre a questão regional, afirma que o problema regi-
onal pode ser resolvido pela redefinição do pacto federativo e outros
caminhos; o preconceito ao informal pode se reverter com o apoio ao
trabalhador autônomo, o que o Sebrae não faz: são órfãos completos
que só se formalizam quando melhoram o negócio. A burocracia é um
problema importante a ser combatido.

Carlos Medeiros, sobre a questão dos juros, afirma que o quadro
atual de juros elevados, estabilidade nominal, leva a seriíssimas ques-
tões distributivas – transferência de renda do setor produtivo para o
setor financeiro. Só se minora este efeito redistributivo interno com o
crescimento contínuo e estável. Contudo, a política macroeconômica
brasileira e da AL é procíclica e não anticíclica.

Marcos Lisboa ressalta o efeito negativo da informalidade: o cresci-
mento da ilegalidade. A alta volatilidade da taxa de juros gera um risco
de juros que independe do Banco Central, tendo em vista os spreads
elevados e os prazos curtos de vencimento.
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DESENVOLVIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA

André Urani*

Introdução

A prioridade absoluta de um projeto de futuro para o Brasil deve ser
o combate à desigualdade. Uma desigualdade como a nossa é excessi-
va, para qualquer parâmetro de comparação histórico ou internacional,
e não se justifica por nenhum critério ético, ideológico ou teórico. Se,
no passado, a desigualdade chegou a ter alguma funcionalidade, para
alavancar a acumulação de capital físico necessária para industrializar e
urbanizar o país, hoje, ela se tornou nociva para a qualidade de vida não
apenas dos mais pobres, mas do conjunto da sociedade brasileira.

Para avançarmos neste sentido, precisamos ao mesmo tempo conso-
lidar conquistas recentes da sociedade brasileira como um todo e
aprofundar mudanças que, até o presente, foram apenas esboçadas. Ne-
nhum de nossos problemas estruturais pode ser abordado de forma sé-
ria, se não formos capazes de preservar a democracia e a estabilidade
macroeconômica. Entretanto, se quisermos viver em uma sociedade mais
desenvolvida, no sentido mais amplo e contemporâneo do termo, temos
que caminhar de forma mais decidida na direção de:

a) Direcionarmos o gasto público social preferencialmente para os
que mais precisam dele, para que tenham um padrão de vida mini-
mamente adequado;

b) nvestir mais pesadamente nas pessoas e nas relações entre as pessoas;

c) Forjar instituições que sejam capazes de fazer com que os merca-
dos não apenas funcionem de forma mais eficiente, mas produzam
resultados menos iníquos;

d) Reformar o Estado, de maneira que ele possa se relacionar com o
setor privado e com a sociedade civil de forma mais cooperativa e
menos promíscua.
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Este documento se divide em seis partes, além desta introdução. Na
próxima, descrevemos os principais traços da desigualdade no Brasil,
suas causas e suas conseqüências. Na segunda, mostramos que a capa-
cidade do setor público brasileiro de amenizar as conseqüências da de-
sigualdade sobre a qualidade de vida de um grande número de brasilei-
ros está mais condicionada a mudanças políticas e institucionais do que
à simples retomada do crescimento, ou a um aumento de sua presença
na economia como um todo. Na terceira, apontamos os caminhos que
nos parecem ser necessário percorrer, em termos de reformas
institucionais, para que a economia brasileira seja capaz de funcionar
de maneira a gerar mais bem-estar para o conjunto da sociedade. Na
quarta, argumentamos que estas mudanças passam por uma redefinição
radical dos papéis do Estado, do setor privado e da sociedade civil or-
ganizada, no sentido de ampliar o espaço público para além das frontei-
ras do Estado, alargando as possibilidades de cooperação entre estas
três esferas. Nossas principais conclusões e propostas, por fim, estão
resumidas na quinta e sexta seções.

1. A desigualdade no Brasil: dimensões, causas e conseqüências

As conseqüências da desigualdade se tornaram insuportáveis para
todos. De um ponto de vista ético, é intolerável continuarmos com mais
de um terço dos brasileiros vivendo aquém de suas necessidades bási-
cas de consumo, num país cuja renda per capita é relativamente elevada
para os padrões internacionais e, no qual, uma parcela considerável da
população tem um padrão de vida comparável ao das camadas médias e
altas dos países mais desenvolvidos. De um ponto de vista econômico,
não podemos continuar nos contentando com um crescimento medíocre
e com nossa falta de preparo para nos inserir de forma competitiva no
mundo globalizado. Sob qualquer ponto de vista, enfim, já não é mais
possível agüentar a violência endêmica dos grandes centros urbanos,
que corrói nossa esperança de vida e assusta os investimentos que seri-
am necessários para que a economia fosse capaz de crescer de forma
sustentável e de gerar mais e melhores postos de trabalho.

Nós, brasileiros, no entanto, nos acostumamos com a desigualdade;
lidamos com ela como se fosse algo natural, como se não fosse a decor-
rência de um processo histórico específico, ou uma construção econô-
mica, social e política deliberada. A naturalização da desigualdade é
fincada em raízes históricas e culturais profundas, ligadas à escravidão
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e à sua abolição tardia, passiva e paternalista; e também ao caráter inicial-
mente elitista (República Velha), e depois corporativista (era Vargas), de
parte considerável do período republicano. Desigualdade que resulta de
um acordo social excludente, que não reconhece a cidadania para todos,
onde a cidadania dos incluídos é distinta da dos excluídos e, em decorrên-
cia, também são distintos os direitos, as oportunidades e os horizontes.

Talvez seja por isso que tantas coisas mudam no Brasil, mas a desi-
gualdade não. O gráfico a seguir compara a repartição da renda entre as
diferentes camadas da sociedade de 1981 a 2001, demonstrando como
quase nada se alterou. De fato, constata-se, por exemplo, que a propor-
ção da renda abocanhada pelos 10% mais ricos da população se man-
tém estável em torno de 47% da renda total. No outro extremo, pode-se
verificar que a parcela destinada à metade mais pobre da população é de
aproximadamente 13%, apresentando ligeira queda ao longo do tempo.

Gráfico 1

Ligada à naturalização da desigualdade, mas também constituída por
um núcleo peculiar e independente de percepções sociais, está a
invisibilidade da pobreza. Embora se concentrem, cada vez mais, nas
cidades e, sobretudo, nas favelas, nos cortiços e nas ruas das grandes
regiões metropolitanas, os pobres continuam em sua maioria invisíveis
aos olhos da opinião pública e, portanto, dos formuladores e dos gestores
das políticas públicas.
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Chama-se de classe média no Brasil as pessoas que têm um padrão
de consumo semelhante ao da classe média norte-americana e européia.
No Brasil, estas pessoas estão entre as mais ricas do país. A tabela 1
abaixo mostra que um indivíduo com renda familiar per capita mensal de
640 Reais já se encontra entre os 10% mais ricos do país. Os grupos
“pobres” mais visíveis, demandantes ou articulados, como diversas cate-
gorias de “colarinho azul”, os prestadores de serviços domésticos para as
famílias abastadas e as categorias inferiores do setor público são, no sen-
tido estatístico, as verdadeiras camadas médias da sociedade brasileira,
situando-se na parte central da distribuição de renda. De fato, a maioria
destes que consideramos “pobres” sobrevive com uma renda familiar per
capita superior a 150 Reais mensais, e são, portanto, mais ricos do que a
metade da população brasileira, conforme mostra a tabela abaixo.

Tabela 1: Renda familiar per capita (R$ de setembro de 2001)

Fonte: IETS, a partir de tabulações especiais da PNAD/IBGE de 2001.

 No Brasil, os extremamente ricos, os ricos e até os membros das
camadas médias costumam operar socialmente como aliados, para ga-
rantir acesso privilegiado aos recursos e bens públicos, em detrimento
dos pobres e miseráveis. Conseqüentemente, aproximadamente um ter-
ço da população brasileira está soterrada na base da pirâmide social,
amordaçada pela própria ignorância e camuflada até mesmo nos ambi-
entes socialmente heterogêneos em que habitam.

São esses, portanto, os pobres invisíveis, que precisam ser trazidos à
luz e impostos à consciência moral da nação; são o coração do projeto
de desenvolvimento proposto neste documento.

Os cerca de 53 milhões de pobres e indigentes do Brasil têm caracte-
rísticas bem delineadas. São elas:

a) crianças: mais de 50% das crianças com até 2 anos de idade são
pobres;
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b) afro-descendentes: representam 45% da população total, mas 63%
dos pobres e 70% dos indigentes;

c) nordestinos ou moradores das regiões metropolitanas do Sudeste;

d) membros de famílias chefiadas por adultos de baixa escolaridade; e

e) membros de famílias chefiadas por trabalhadores autônomos, ou
por empregados sem carteira assinada.

A principal causa da pobreza no Brasil é, justamente, a desigualda-
de. O gráfico 2 mostra que, segundo os padrões internacionais de relaci-
onamento entre renda per capita e proporção de pobres, caso a desi-
gualdade fosse condizente com o grau de desenvolvimento econômico
do país, teríamos hoje 60% – ou seja, mais de 30 milhões – a menos de
pobres. A linha tracejada representa a relação média entre renda per
capita e percentual de extremamente pobres em diversos países. O Bra-
sil se encontra acima da média, o que indica que o país possui uma
quantidade de extremamente pobres relativamente alta para seu nível de
desenvolvimento econômico. Da análise do gráfico 2, pode-se concluir
que cerca de 40% dos pobres são frutos da escassez de recursos, en-
quanto que os outros 60% são explicados pela má distribuição destes.

Gráfico 2

Fonte: World Development Report, 1999.
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Este mesmo gráfico mostra que a proporção de pobres existente hoje
no Brasil poderia ser considerada normal em um país com uma renda
per capita 3,5 vezes menor que a nossa.

Numa outra comparação internacional efetuada pelo IPEA, é possível
demonstrar que, com o mesmo PIB per capita que tem hoje, o Brasil
poderia ter a metade de pobres, se tivesse uma desigualdade de renda
17% menor que a atual. Para se obter o mesmo resultado unicamente via
crescimento econômico (com a desigualdade nos patamares em que tem
se mantido durante as últimas décadas), seria preciso um crescimento de
cerca de 75% do PIB per capita. O ideal seria uma combinação destes
dois caminhos. O México, por exemplo, é um país que tem proporcional-
mente a metade de pobres que tem o Brasil, com um PIB per capita que é
apenas 18% maior que o brasileiro, mas com uma desigualdade 11% menor
– uma meta que pode ser considerada atingível em poucos anos, caso a
desigualdade passe a ser combatida com determinação.

A redução da desigualdade, em outras palavras, tem que ser encara-
da como um poderoso atalho para a diminuição da pobreza que a socie-
dade brasileira encara hoje como uma prioridade. Deve, portanto, ser
um elemento norteador do modelo de desenvolvimento a ser
implementado – e não um penduricalho condicionado à retomada do
crescimento, como hoje se nota nos discursos dos setores, tanto de es-
querda quanto de direita, que compactuam com a manutenção dos privi-
légios que caracterizam a atual estrutura social brasileira.

Priorizar o combate à desigualdade não significa, evidentemente, se
contrapor ao crescimento econômico, muito pelo contrário. Isto porque,
além de representar um objetivo per se, o crescimento “lubrifica” a eco-
nomia e facilita as transferências de renda entre as diferentes camadas
sociais. Com efeito, redefinir os padrões de acumulação de renda numa
economia estagnada demanda um esforço substancialmente maior do
que numa economia que cresce, sobretudo em termos políticos.

Por outro lado, para reduzir a desigualdade é necessário combater o
“crescimentismo”, que pressupõe a manutenção dos privilégios, bem como
a geração e a reprodução de desigualdades e ineficiências. Este modelo de
desenvolvimento exacerba o papel do capital físico na economia, incenti-
vando novos investimentos através de políticas fiscais, creditícias, tarifárias
e/ou de preços discricionárias, direcionadas a setores considerados “estra-
tégicos” – geralmente capital-intensivos e geradores de poucos empregos.

Um modelo de desenvolvimento que priorize o bem-estar da socie-
dade como um todo não pode contemplar unicamente a acumulação de



DISTRIBUIÇÃO DE RENDA — 161

capital físico. É imperativo que se considere igualmente a acumulação
de capital humano e social, ou seja, as pessoas que compõem a socieda-
de e as relações entre elas. O modelo também precisa se pautar no
aprofundamento do processo de democratização política, econômica e
social, ao invés de se limitar a reproduzir uma lógica de escolha dos
favorecidos de plantão, na qual a cidadania não é garantida para todos.

2. Gasto público social e combate à pobreza

2.1 O quadro atual

O Brasil não gasta pouco na área social, pelo contrário, gasta muito
e cada vez mais. Mas, apesar dos progressos recentes, ainda gasta mal.
Tal apreciação se justifica quando aceitamos a idéia de que a prioridade
das políticas sociais deveria ser a melhora da qualidade de vida das
camadas mais pobres da população.

Em 2000, o gasto público social representou 86% da receita líquida
da União, excluindo transferências constitucionais. Isso representa R$
170,7 bilhões, ou 15,7% do PIB.

O montante de recursos aplicados pelo governo federal na área soci-
al é, portanto, bastante expressivo, tendo em vista o nível de desenvol-
vimento econômico do Brasil. A Previdência Social, conforme
explicitado no gráfico a seguir, responde por cerca de 60% do gasto
total, seguida por educação e saúde, com 12% cada.

Gráfico 3:  Distribuição do Gasto Social da União

Fonte: SPE / Ministério da Fazenda.
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Vale ressaltar que, apesar da dificuldade de consolidar os gastos so-
ciais das três esferas (União, estados e municípios), é possível estimá-
los em cerca de R$ 260 bilhões anuais1 . Isso significa que, mesmo com
o considerável esforço fiscal do governo em busca de superávit primá-
rio, a relação entre gasto social e PIB pulou de 20%, em 1995, para
cerca de 24%, em 2000.

2.1.1. Educação

Desde a década de 70, estudos apontam a desigualdade de educação
como a principal causa da má distribuição de renda no Brasil. Isso está
certamente associado ao baixo nível de escolaridade da população e à
baixa qualidade do ensino. Estudos sistemáticos, realizados pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), mostram que, numa com-
paração com outros países, não só a desigualdade educacional brasilei-
ra é particularmente intensa, como também o mercado de trabalho é
especialmente discriminatório em favor dos mais educados.

Os gastos com educação não são diminutos; eles são da ordem de
R$ 20,9 bilhões, ou seja, representam 12% do gasto social da União2 . O
percentual gasto pelas três esferas governamentais nesta rubrica é ainda
maior, sendo estimado em cerca de 20% do gasto social total. No entan-
to, apesar dos esforços e resultados significativos obtidos pelo atual
governo, o Brasil ainda possui um sistema educacional incompatível
com seu nível de desenvolvimento.

Durante o atual governo, a educação fundamental foi prioridade ab-
soluta e se beneficiou de programas específicos, tais como o FUNDEF
e o Bolsa-Escola. Os indicadores quantitativos vêm registrando melho-
ras importantes. A universalização do acesso ao ensino fundamental,
por exemplo, pode ser observada pela elevação da taxa de atendimento
das crianças entre 7 e 14 anos de 92%, em 1994, para 97%, em 1999.
Além disso, a taxa de repetência decresceu de 30%, em 1995/96, para
21%, em 1999/2000; e a de distorção idade-série caiu de 47% para 41%,
entre 1996 e 2000.3  Porém, os indicadores de qualidade ainda pouco se
alteraram – embora tenham sido feitos importantes esforços também
neste sentido. Avaliações de desempenho – como o SAEB, que é nacio-

1 Estimativa do IETS.
2 Inclui transferências governamentais para o FUNDEF.
3 INEP/MEC.
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nal, o estudo PISA, da OECD, e avaliações estaduais, como as de Mi-
nas Gerais, Bahia e Paraná – mostram que o nível de desempenho dos
estudantes continua muito baixo, e pode estar até piorando (como pare-
ce indicar o SAEB).4

O ensino médio, por outro lado, continua apresentando lacunas con-
sideráveis, apesar do aumento expressivo de 44,5% no número de ma-
trículas, observado entre 1995 e 1999. Os estados não têm dado conta
de cumprir com sua obrigação constitucional de cobrir este segmento,
até porque muitos ainda se vêem forçados a investir pesadamente no
ensino fundamental, que deveria ser uma incumbência dos municípios
– em 1999, apenas 45% dos alunos do ensino fundamental estavam
matriculados na rede municipal de ensino5 . Já o governo federal tem
destinado apenas 10% dos recursos com educação para o ensino médio.
Conseqüentemente, apesar de a taxa de participação no mercado de tra-
balho dos jovens de 15 a 17 anos ter retraído de 36%, em 1991, para
16%, em 2001, as taxas de evasão no ensino médio continuam sendo
significativas – cerca de 7%.6  São esses jovens, deixados à deriva pelo
sistema educacional e, portanto, incapazes de ingressar no mercado de
trabalho, que conformam um exército de reserva para a criminalidade.

Não é apenas esse o problema. A falta de incentivo ao ensino médio
também se reflete na inexistência de pobres no ensino superior. Este
hiato entre o ensino fundamental e a universidade vem sendo suprido
quase que exclusivamente pelos colégios privados. Exceto raras exce-
ções, a rede pública de ensino médio não propicia aos seus alunos o
nível de conhecimento exigido para ingressar nas universidades públi-
cas, onde a competição por uma vaga acaba privilegiando aqueles que
tiveram acesso ao ensino particular de melhor qualidade.

A educação de jovens e adultos também precisa ser retomada com
maior vigor. Os gastos nesta área estão muito aquém do necessário, visto
a carência educacional que estes apresentam: 61% deles, em 1999, não
tinham completado o ensino fundamental.7  Trata-se de uma tragédia para
o país, por múltiplas razões. Primeiro, porque refreia o crescimento eco-

4 Schwartzman (2002).
5 INEP/MEC.
6 Percentagem de alunos que abandonam a escola antes de concluir o ano letivo. PME/
IBGE e INEP/MEC.
7 PNAD/IBGE.
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nômico e diminui a competitividade internacional da nossa economia como
um todo. Segundo, porque a deficiência do sistema educacional básico é
a principal causa da desigualdade no mercado de trabalho. Finalmente,
porque o nível educacional dos adultos da comunidade, principalmente
das mães, tende a se reproduzir na geração seguinte.8

A universidade pública gratuita brasileira, por fim, é um exemplo de
como a desigualdade é construída e perpetuada. Analisando os dados
da PNAD de 1999, é possível constatar que só têm acesso a ela os 40%
mais ricos da população, e que 80% das vagas são preenchidas pelos
20% mais ricos. É, portanto, necessário repensar essa questão, tendo
em vista o custo de oportunidade de direcionar mais de 30% do orça-
mento da União com educação para as universidades públicas. 9

2.1.2. Saúde

Dentre os gastos sociais, o sistema de saúde apresenta níveis de
focalização mais adequados. Os dados mostram, por exemplo, que 90%
das internações hospitalares de pessoas no grupo dos 20% mais pobres
brasileiros são feitas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, o serviço pú-
blico gratuito. No caso dos 20% mais ricos, esse percentual cai para 20%.10

A ampliação do Piso de Assistência Básica (PAB), programa descen-
tralizado de ação preventiva, que representa hoje cerca de 15% dos gastos
com custeio e investimento na área de saúde, também demonstra o com-
prometimento do Ministério da Saúde com as camadas mais pobres, visto
que as principais beneficiadas são as comunidades de baixa renda.

Na área dos medicamentos, porém, estudo recente 11  mostra que os
10% mais pobres gastam um percentual da sua renda em remédios que
é cinco a seis vezes maior do que o percentual gasto pelos 10% mais
ricos. Parece-nos, portanto, de fundamental importância elaborar um
programa de reembolso dos medicamentos para as camadas mais po-
bres, como existe na maioria dos países desenvolvidos, e em alguns
países em desenvolvimento.

8 Barros, Henriques e Mendonça (2000); Schwartzman (2002).
9 Esta estimativa não leva em consideração nem o gasto com pessoal, nem as transferên-
cias para o FUNDEF.
10 Camargo e Ferreira (2000).
11 Lisboa, Fiúza, Viegas e Ferraz (2001).
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2.1.3. Trabalho

Em 2000, dentre os R$ 6,8 bilhões gastos pela União na rubrica traba-
lho e emprego, 2/3 estão associados ao seguro-desemprego. Sua concep-
ção prevê a transferência de um benefício mensal, cujo valor varia de um
salário mínimo a R$ 374,20 (em julho de 2002), durante um período má-
ximo de cinco meses, para todo trabalhador dispensado sem justa causa,
que comprove não possuir renda própria para o sustento de sua família.

Analisando os dados da PNAD de 1999, no entanto, constatou-se
que 53% dos beneficiados estavam trabalhando e 35% estavam aposen-
tados, conseqüentemente não deveriam estar recebendo o seguro.

Ademais, observou-se que o benefício unitário recebido por aqueles
que estavam trabalhando era maior do que daqueles efetivamente de-
sempregados, o que aponta novamente para um severo erro de
focalização12 . Finalmente, no que se refere ao combate à pobreza, o
seguro-desemprego se mostrou pouco eficaz: apenas 23% dos recursos
se destinaram aos pobres e indigentes, sendo que estes representam cer-
ca de 35% da população.

Já no que concerne à contribuição, cada trabalhador recebe trata-
mento equânime, visto que o funding do seguro-desemprego provém de
um imposto sobre o faturamento das empresas, não sendo progressivo
em relação aos rendimentos individuais do trabalhador.

O seguro-desemprego exemplifica o problema estrutural da desigual-
dade. Sua concepção favorece o trabalhador com carteira assinada, exclu-
indo o trabalhador do setor informal (geralmente pobre) que não tem direito
ao benefício. Salvo algumas exceções, todo o modelo assistencial do Esta-
do foi desenhado para atender exclusivamente aos trabalhadores formais,
mesmo sabendo que estes nunca representaram mais de 50% da população
economicamente ativa (PEA). Os restantes (empregados sem carteira de
trabalho assinada e trabalhadores autônomos), em grande parte pertencen-
tes às camadas mais pobres da população, são excluídos do sistema.

Por outro lado, importantes ganhos de eficiência e de eficácia das
políticas públicas desta área poderiam ser obtidos, caso tais políticas
seguissem de forma mais decidida na direção da construção de um sis-
tema público de emprego descentralizado, que fosse capaz de integrar
as ações do seguro-desemprego, da intermediação de mão-de-obra e da

12 Barros e Foguel (2000).
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qualificação profissional. Para tanto, o CODEFAT teria que passar a
operar de forma menos discricionária, estabelecendo regras claras de
repasses de recursos para estados e municípios – a exemplo do que a
Comissão Européia estabeleceu para o Fundo Social Europeu.

2.1.4. Previdência

O gasto com previdência e assistência sociais, incluindo as três esfe-
ras do governo, alcançou cerca de R$132 bilhões em 2000, aproxima-
damente 12% do PIB. Isso equivale à cerca da metade dos gastos na área
social, e mais de um terço das despesas primárias do governo. Ao lado
deste montante, outras rubricas da área social que vêm recebendo especi-
al atenção, tal como o Programa Bolsa-Escola (R$1,7 bilhões em 2001),
parecem insignificantes. Não faz sentido, portanto, falar de gasto social
sem falar de previdência, ou, inversamente, falar de previdência sem
contextualizá-la dentro do gasto público social. Ao enxergar a previdên-
cia e a assistência sociais sob uma ótica de “programa social”, observa-se
que os benefícios distribuídos são extremamente mal focalizados, sendo
destinados, majoritariamente, às camadas mais favorecidas. Utilizando
os dados da PNAD de 1999, chega-se a conclusões bastante reveladoras:

a) no agregado, os gastos com aposentadorias e pensões são diretamente
proporcionais à renda per capita dos beneficiados para todas as cama-
das sociais – exceto para as mais pobres, para as quais estes gastos são
proporcionalmente menores. Isso significa que, mesmo incluindo toda
uma gama de benefícios sociais, tais como aposentadoria rural e Bene-
fício de Prestação Continuada, ambos desenhados especificamente para
atender aos mais necessitados, o efeito destas transferências é regres-
sivo, no sentido em que agrava a desigualdade;

b) corroborando o ponto anterior, a análise dos dados da PNAD de
1999 demonstra que o peso das aposentadorias e pensões no orça-
mento familiar tende a crescer quanto mais rica for a família; os bene-
fícios previdenciários representam apenas 12% da renda familiar dos
indigentes, chegando a 20% para as camadas mais privilegiadas.

Não obstante, a análise dos dados desagregados aponta para outros
fatores preocupantes. Com efeito, as transferências diretas variam tam-
bém de acordo com características individuais, tais como cor, idade,
sexo, região, área e posição na ocupação. Ou seja, segue estritamente a
mesma direção que a distribuição de renda que a economia gera, inde-
pendentemente da intervenção do governo com transferências de renda.
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É perfeitamente compreensível que aqueles que contribuíram mais
para a Previdência Social durante a vida laboral (tipicamente os mais ri-
cos) recebam uma aposentadoria maior. No entanto, a concentração ex-
cessiva do número de beneficiários nas camadas superiores é injustificável.
Tomando dois casos extremos como exemplos, constatamos que 14% dos
brancos da região Sudeste têm acesso a previdência social, contra apenas
7% dos pardos e negros da região Norte, ou seja, uma diferença de 50%.

Conclui-se que os programas assistenciais, tais como a aposentado-
ria rural e o Benefício de Prestação Continuada13 , apesar de bem dese-
nhados, são excessivamente tímidos diante da magnitude dos gastos
previdenciários.

2.2. Política social de curto prazo

A seção anterior expôs um diagnóstico da atuação do governo fede-
ral na área social, em 2000. Cabe agora determinar quais as brechas e
possíveis oportunidades de reforma disponíveis para o remanejo das
políticas sociais, a fim de torná-las mais eficientes.

Um primeiro campo privilegiado para reformas a curto prazo consiste no
gasto social discricionário. Dos R$ 170 bilhões gastos pela União na área
social, em 2000, uma parcela de R$ 39 bilhões não estava atrelada, a priori, a
nenhuma categoria de dispêndio, constituída, portanto, por gastos discricio-
nários. Estes englobam um conjunto de projetos que, por serem eleitos pelo
governo federal, podem ser remanejados com relativa facilidade.

Uma segunda categoria de gastos que apresenta interesse particular
é a das transferências financeiras de cunho assistencial, tais como a apo-
sentadoria rural, o seguro-desemprego e o Bolsa-Escola. Apesar da maior
dificuldade de reorientar estes dispêndios – a maior parte consiste em
direitos adquiridos dos beneficiários, não removíveis – reformulações
são possíveis, caso bem desenhadas.

2.2.1. Gasto social discricionário

O gasto social discricionário corresponde à parcela da receita disponí-
vel para projetos prioritários do governo federal na área social. Em 2000,
ele alcançou R$ 39 bilhões, equivalentes a 3,6% do PIB. Este montante,
relativamente pequeno quando comparado aos R$ 170 bilhões gastos pela

13 Previsto na Lei Orgânica de Assistência Social.
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União na área social, financia a quase totalidade dos gastos com saúde e
educação, exceto pessoal e transferências para o FUNDEF, além de alguns
dispêndios em outras áreas, conforme apresentado no gráfico abaixo.

Gráfico 4: Gasto social discricionário da União - 2000

Fonte: SPE / Ministério da Fazenda.

O gasto social discricionário pode ser entendido como o gasto mar-
ginal do governo federal na área social. De fato, como as outras rubri-
cas – a folha salarial e as transferências financeiras – são dificilmente
remanejáveis, a “margem” para atuação do governo se restringe aos R$
39 bilhões restantes. São, portanto, os projetos que se enquadram neste
gasto marginal (discricionário) que norteiam e permitem identificar as
diretrizes do governo federal na área social.

Ademais, este é justamente o campo mais privilegiado para discutir a
atuação do governo federal no curto prazo, tendo em vista a maneabilidade
dos recursos discricionários em relação aos demais gastos na área social.

Apesar da carência de informações mais detalhadas (quase 30% do gasto
discricionário não está explicado), é possível tecer algumas conclusões sobre
a focalização destes recursos. Logicamente, tais conclusões são bastante ge-
néricas, pois que feitas dentro dos limites dos dados disponíveis, mas elas
servem, sobretudo, para apontar desproporcionalidades entre as diferentes
rubricas que compõem o gasto social discricionário, conforme segue:

a) uma comparação entre os gastos nas áreas de saúde e educação
aponta para uma maior discricionariedade do primeiro. De fato,
constata-se que cerca de 85% dos gastos da União com saúde são
discricionários, contra apenas 16% na área educacional. Isso reflete,
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em grande parte, o peso das transferências constitucionais para o
FUNDEF, que integram o gasto não-discricionário da educação. Vale,
no entanto, refletir sobre as razões que originaram tamanha disparidade;

b) o gasto total com assistência social (todo ele discricionário) é proporci-
onalmente tímido; menor, por exemplo, do que o gasto com benefícios
dos servidores públicos (que não inclui aposentadorias e pensões).

O último quadro apresentado serve como parâmetro para uma análise
das prioridades governamentais na área social. Não cabe ao presente texto
propor medidas concretas de realocação interministeriais dos gastos discri-
cionários; um estudo muito mais extenso seria necessário. Podemos, no
entanto, concluir que o diagnóstico apresentado aponta para uma necessi-
dade de debater amplamente essa questão, tendo em vista o peso despro-
porcional atribuído às diferentes áreas sociais. Mais importante, contudo, é
simplesmente realçar o espaço disponível para a efetiva atuação do gover-
no federal na área social no curto prazo – cerca de R$ 39 bilhões.

2.2.2. Transferências financeiras assistenciais

Dentre os diversos programas assistenciais de ajuda pecuniária a fa-
mílias carentes, destacam-se quatro, que são de maior importância. São
eles: o Programa de Garantia de Renda Mínima (Bolsa-Escola), a previ-
dência rural, o Benefício de Prestação Continuada (LOAS) e o seguro-
desemprego. Os custos anuais desses programas estão expostos abaixo:

Gráfico 5

1
 Realizado em 2000, exceto para o Bolsa-Escola (planejado para 2001).

Fontes: SPE/MF e MEC.
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Em termos comparativos, a soma dos benefícios distribuídos nestes
quatro programas equivale a 12% do gasto social da União, e cerca da
metade do gasto discricionário.

O objetivo comum destes programas, apesar de suas respectivas pecu-
liaridades, consiste na criação de uma rede de proteção social e combate à
pobreza, através de mecanismos de transferência de renda para famílias
necessitadas. No entanto, analisando de forma conjunta os quatro progra-
mas, observam-se falhas alocativas, que engendram a exclusão de deter-
minadas camadas sociais. De fato, sendo os programas vinculados a Mi-
nistérios distintos – Educação, Trabalho e Emprego, e Previdência Social
– existe pouca complementaridade entre eles, originando benefícios so-
brepostos para uns e a ausência total de benefício para outros.

Indigentes que habitam as regiões urbanas e não atingiram 70 anos, por
exemplo, não são contemplados por nenhum programa. Escapam da apo-
sentadoria rural por residirem nos centros urbanos, não se enquadram na
LOAS por serem muito “jovens”, e não se beneficiam do seguro-desempre-
go, caso não tenham trabalhado nos últimos 36 meses, nem do Bolsa-Esco-
la, caso não tenham filhos entre 7 e 14 anos matriculados na escola.

Portanto, além da necessidade de reavaliar individualmente os pro-
gramas, devido a falhas de focalização intrínseca de cada um – como
foi destacado no caso do seguro-desemprego –, é de extrema importân-
cia efetuar um esforço de avaliação conjunta para melhorar a alocação
destes R$ 20 bilhões transferidos anualmente para a população.

2.3. Redesenho dos programas assistenciais

Alguns avanços importantes foram realizados, nos últimos anos, no
sentido de direcionar políticas sociais para as camadas mais necessitadas
da população – Fundo de Combate à Pobreza, Projeto Alvorada, Progra-
ma Bolsa-Escola e Lei Orgânica de Assistência Social14 . Não obstante, o
grosso do gasto público social ainda se destina aos não-pobres, através de
programas mal focalizados, tais como o seguro-desemprego, as universi-
dades públicas e os gastos previdenciários não assistenciais.

Além de tímidos quantitativamente, os atuais programas assistenciais
não obedecem a um objetivo amplo e coordenado. Cada programa, por

14 Aprovada em 1993, sob o governo de Itamar Franco, mas diversas vezes modificada
nos anos subseqüentes.
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melhor focalizado que seja, foi desenhado individualmente, sem
contextualização no âmbito de um objetivo comum de combate à po-
breza no curto prazo, e justiça econômico-social no longo.

É o caso, por exemplo, do Programa Bolsa-Escola, que beneficia
famílias com filhos entre 7 e 14 anos matriculados na escola. Analisado
individualmente, ele parece bem desenhado15 , pois alivia a insuficiên-
cia de renda e incentiva a acumulação de capital humano – educação
para as crianças. No entanto, além de muito baixo – R$ 15 por filho e
máximo de R$ 45 por família –, o benefício não incide sobre famílias
com filhos entre 0 e 6, ou entre 15 e 17 anos.

Do lado da oferta, e ainda restrito ao campo da educação, pode-se
constatar uma insuficiência de creches e de escolas de ensino médio, o
que tende a corroborar o ponto anterior. De fato, existe forte
complementaridade entre programas de transferência de renda vincula-
dos à educação dos filhos e a efetiva oferta de vagas na rede escolar.

Passando para o domínio da previdência, pode-se questionar por que
razão o Benefício de Prestação Continuada está direcionado apenas para
idosos e deficientes, e a aposentadoria rural apenas para pessoas com
mais de 70 anos, quando se sabe que a proporção de pobres entre as
crianças é muito superior do que entre os adultos.

Precisamos, portanto, de maior coordenação. Seja para reformular
os atuais programas, a fim de sincronizá-los num mesmo objetivo e ga-
rantir que nenhuma família fique excluída, seja para substituí-los por
novos programas, de ação mais ampla, que atinjam todos aqueles que
necessitam de ajuda.

Uma proposta neste sentido foi recentemente elaborada pelos pro-
fessores José Márcio Camargo e Francisco Ferreira (PUC-RJ - Camargo
e Ferreira, 2001): o Seguro Social Universal (SSU). Tal como no Bolsa-
Escola, a idéia é transferir recursos às famílias pobres, exigindo, em
contrapartida, um esforço dos beneficiados no sentido de acumular ca-
pital humano e social, combinando, assim, aspectos compensatórios e
estruturais. Seu desenho, no entanto, é bem mais amplo que o do Bolsa-
Escola, pois que possibilitaria que todas as famílias carentes pudessem
ser beneficiadas pelo programa, independentemente de possuírem fi-
lhos em idade escolar, idosos, desempregados, etc. O benefício, porém,
não seria dado em troca de nada. Ele exigiria que crianças estivessem

15 Embora ainda não tenha sido avaliado.
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matriculadas na escola, que mulheres grávidas fizessem os testes pré-natais,
que idosos recebessem assistência médica adequada, e que desempregados
participassem de atividades comunitárias. Outra diferença importante em re-
lação ao Bolsa-Escola é que os benefícios seriam bem mais elevados. Para
evitar sobreposições e ineficiências, por outro lado, um programa deste tipo
deveria substituir uma série de outros que estão atualmente em vigor, como
seguro-desemprego, auxílio-maternidade, aposentadoria rural, etc..

Simulações, com base na PNAD de 1999, dos impactos de um pro-
grama deste tipo para todas as famílias com uma renda familiar per
capita inferior a R$ 74,48 mostram que haveria uma redução da propor-
ção de pobres dos 35% atuais para 26%, e da proporção de indigentes
de 16% para 3%, a um custo total anual de R$ 21,7 bilhões16 . Observe-
se que a estimativa de custo do programa é bastante precária e significa-
tivamente sub-dimensionada, por desconsiderar os custos administrati-
vos e os erros de focalização. No entanto, mesmo multiplicando o custo
estimado por dois, seria possível praticamente eliminar a indigência e
reduzir a pobreza em 25%, com menos de 4% do PIB – ou seja, com
menos de 1/6 do gasto público social total atual.

Caso quiséssemos atingir de forma mais efetiva as famílias pobres –
e não somente indigentes –, seria necessário um programa mais ambici-
oso, com custo substancialmente maior.

A viabilização de um programa deste tipo, no entanto, está longe de
ser fácil no atual panorama político. Tendo em vista que a carga tributá-
ria já se encontra em patamares excessivamente elevados, a obediência
à Lei de Responsabilidade Fiscal faria com que esta nova rubrica se
desse às custas de cortes orçamentários em outras áreas.

Ao mesmo tempo, a tendência de “engessamento” das receitas do
governo deixa pouca margem de manobra para o remanejo dos recursos
públicos, visto o tamanho do gasto discricionário que é diminuto, e min-
guante ao longo dos anos.

Conseqüentemente, deparamo-nos com um desafio maior: rever os
direitos adquiridos. De fato, diante do atual desenho dos gastos sociais,
extremamente desigual e mal focalizado, seria irracional almejar corri-
gir as atuais distorções através de políticas de “remendo”, manipulando

16 Seguindo as definições adotadas pelo IPEA, a população de indigentes foi considerada
parte integrante da população de pobres. Ou seja, dos 35% de pobres no Brasil, cerca de
16% são indigentes e 19% são pobres não indigentes.
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exclusivamente a pequena parcela da receita do governo que sobra sob
forma de gasto discricionário. Logicamente, estamos aqui nos referindo
aos direitos adquiridos futuros, ou seja, à reformulação das leis que ga-
rantem benefícios excessivos e injustos a determinadas camadas da so-
ciedade. Não se trata, portanto, de retirar benefícios previamente adqui-
ridos, ou de romper contratos.

Como exercício meramente ilustrativo, observou-se que, em 1999,
aproximadamente 45% dos beneficiados por aposentadorias e pensões
ganhavam mais de um salário mínimo mensal. Caso o valor de todas es-
sas aposentadorias e pensões fosse reduzido a um salário mínimo (136
Reais, em 1999) para cada beneficiário, seria possível realizar uma eco-
nomia de cerca de R$ 62 bilhões. Por outro lado, o número de pobres e
indigentes praticamente não se alteraria, apesar da severa redução do va-
lor dos benefícios. Isso equivale a dizer que todo benefício superior ao
mínimo não tem efeito sobre a pobreza, apesar de representar cerca de
65% do gasto total com aposentadoria e pensão. Destes R$ 62 bilhões,
uma parte (R$ 22 bilhões) poderia ser utilizada para financiar um progra-
ma similar ao SSU, restando cerca de R$ 40 bilhões para serem
redistribuídos entre os beneficiários, de forma mais justa do que a atual.17

Este exercício estilizado e puramente teórico serve unicamente a um
propósito comparativo, não devendo ser entendido como uma proposta efe-
tiva. No entanto, ele é bastante revelador ao argumentar a favor de uma
reformulação dos benefícios adquiridos, visto a magnitude destes em rela-
ção aos gastos discricionários e às outras rubricas do gasto público social.

A agenda de reformas proposta é, portanto, bastante ambiciosa do
ponto de vista político, visto a necessidade de mexer com privilégios
das camadas ricas, cujo peso político é enorme. Uma abordagem res-
ponsável da questão social não pode, contudo, fugir dessa realidade.

2.4. Avaliação e monitoramento

A concepção e o desenho de uma política social integrada e consis-
tente exigem, antes de qualquer outra coisa, um diagnóstico exaustivo,
sistemático e de qualidade. Esse diagnóstico requer uma incursão analí-
tica detalhada sobre os determinantes e as conseqüências das diversas

17 Vale ressaltar que a simulação teve como base os números da PNAD de 1999, que
incluem, além dos benefícios do INSS e do Regime Jurídico Único, aqueles relativos à
previdência complementar.
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dimensões do universo social. Além disso, necessita identificar com a
máxima precisão possível seus beneficiários potenciais. O desenho das
políticas públicas, baseado nesse diagnóstico, implica o estabelecimen-
to de metas sociais a serem perseguidas pelos governos, e acompanha-
das pela sociedade.

A definição de metas é absolutamente central para orientar as ações
públicas e estabelecer critérios para o controle social. As metas devem
ser discutidas com a sociedade e devem estabelecer critérios esperados
de desempenho social, propondo cronogramas realistas de curto, médio
e longo prazos, associados à melhoria da qualidade de vida da popula-
ção. As metas devem referir-se, de forma integrada, tanto a indicadores
sintéticos (como, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano
– IDH18 , ou o Índice de Condições de Vida – ICV19 ) como a indicado-
res específicos e desagregados (como, por exemplo, taxa de mortalida-
de, taxa de analfabetismo, defasagem série-idade na escola, oferta e aces-
so a serviços públicos, probabilidade de morte por violência, etc.).

Priorizar uma melhor focalização das políticas públicas exige que se
adotem medidas oficiais contra a pobreza e a indigência. Estas, por sua vez,
não poderão se limitar à insuficiência de renda (como tantas vezes ocorre),
incorporando outras variáveis que podem ser cruciais para determinar a
qualidade de vida. As avaliações devem ultrapassar seu usual conformismo
a análises de fluxos orçamentários ou execução física, e enfrentar o desafio
de avaliar a consistência interna da política, a capacidade de geração de
resultados e, sobretudo, a focalização sobre o público-alvo. Aqueles que se
deseja atingir, em particular os pobres e indigentes, precisam ser identifica-
dos e localizados através de mecanismos de fácil controle, não apenas por
parte da administração pública, mas da sociedade como um todo.

A definição de metas, ancorada no diagnóstico socioeconômico e no
desenho das políticas públicas, contribui para a transparência na execução
das políticas e estabelece parâmetros para uma pedagogia responsável do
gestor público. Nesse sentido, a implementação de sistemas permanentes
de monitoramento e avaliação das políticas públicas, em particular das po-
líticas sociais, representa um elemento vital para assegurar eficiência, eficá-
cia e focalização das políticas estruturais e compensatórias.

18 Índice de bem-estar e desenvolvimento, elaborado por Amartya Sen, calculado com
base nos níveis de educação, renda e saúde de uma determinada população.
19 Índice similar ao IDH com escopo mais amplo; inclui igualmente infância e habitação.
Idealizado para efetuar comparações intermunicipais.
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Apesar da tradicional resistência da burocracia pública em ser avali-
ada, a difusão de sistemas de monitoramento e avaliação cria as bases
efetivas para o controle transparente e periódico por parte da sociedade.
Monitoramento e avaliação permitem a identificação dos limites e das
falhas de execução das políticas, bem como o exercício pragmático de
contínuo redesenho dessas políticas, em direção à efetiva redução da
desigualdade e da pobreza.

3. Reformas microeconômicas

Melhorar a focalização do gasto público social é uma atitude impor-
tante, mas, se tomada isoladamente, não constituiria mais do que um
paliativo para amenizar os impactos sobre o padrão de vida das cama-
das menos abastadas da máquina de produção e reprodução de desi-
gualdade, que é a economia brasileira hoje. O arcabouço institucional
que rege o funcionamento do gasto público social foi, em seu conjunto,
desenhado precisamente com este objetivo, ou seja, para alavancar um
modelo de desenvolvimento centrado na acumulação de capital físico e
financeiro nas mãos dos setores considerados estratégicos pela
tecnoburocracia estatal, e na inclusão cidadã apenas dos segmentos soci-
ais a eles atrelados. A legislação trabalhista em vigor, por exemplo, ja-
mais foi capaz de contemplar a metade dos chefes de família brasilei-
ros. Na mesma linha, o que nos acostumamos a chamar de “política
industrial” sempre foi algo que se destinou a uma ínfima minoria das
empresas do país – não por coincidência, justamente as maiores.

É para gerar mais bem-estar para a sociedade brasileira como um
todo que estas instituições precisam, urgentemente, ser reformadas.

3.1. Reforma tributária

O sistema tributário brasileiro incorpora uma gama de distorções
criadas no passado, e que até hoje refreiam o crescimento econômico e
contribuem para a manutenção da desigualdade. O Brasil exporta im-
postos, tributa pesadamente a produção, o investimento e o trabalho,
além de possuir uma carga tributária regressiva.

A existência de impostos em cascata distorce os preços relativos e
cria incentivos equivocados para a alocação dos investimentos. Além
do que, a falta de coerência entre as alíquotas dos impostos estaduais
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engendra uma disputa acirrada por novos investimentos, através de po-
líticas agressivas de isenções fiscais discricionárias que ferem o princí-
pio da eqüidade.

Propomos:

a) desonerar a produção, o investimento, a folha de salários e as ex-
portações;

b) reforçar a tributação sobre o consumo, de forma progressiva, reser-
vando as maiores alíquotas para os bens e serviços mais consumi-
dos pela população de alto poder aquisitivo, e reduzindo, ou até
eliminando, a taxação sobre a cesta básica das camadas inferiores
da distribuição de renda;

c) tornar mais progressiva, de maneira geral, a incidência da carga
tributária;

d) criar mecanismos de controle e coordenação das alíquotas de im-
postos estaduais, a fim de eliminar distorções regionais; e

e) eliminar os impostos em cascata.

3.2. Legislação trabalhista

Nossa legislação trabalhista é velha, rígida, centralizadora e
paternalista, além de impor custos muitos altos para empregar. A resul-
tante deste sistema é, por um lado, que mais da metade da força de
trabalho se encontra na informalidade; e, por outro, a alta rotatividade –
conseqüentemente, a baixa qualidade – das relações de trabalho no
emprego formal.

Uma melhor distribuição de renda só poderá ser alcançada com um
progressivo e significativo aumento da participação dos salários na ren-
da nacional. Para que isto seja possível, é necessário aumentar o poder
de barganha da classe trabalhadora, ou seja, precisamos de sindicatos
de trabalhadores – e, de uma maneira mais geral, de entidades represen-
tativas dos interesses de classe – mais representativos e fortes em larga
escala, e não apenas nos setores mais oligopolizados da economia. Isto
só será possível se houver liberdade sindical e o famigerado imposto
sindical for substituído por um sistema de contribuições voluntárias. No
contexto brasileiro atual, os sindicatos não são confrontados com in-
centivos que os levem a ter que prestar serviços às suas bases de repre-
sentação para sobreviver; conseqüentemente, têm baixa capacidade de
representar os interesses de suas bases.
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A CLT é um entulho autoritário que tem que ser removido em bloco
– e não em partes, como quer agora o governo. Isto implica:

a) estruturar um modelo orgânico de relações do trabalho, e não sim-
plesmente implementar medidas tópicas que remendem o modelo
atual, exausto, por definição, e superado pelos fatos;

b) preservar direitos sociais, como piso de garantias, para trabalhadores
que resolvam não se filiar a entidades sindicais (liberdade sindical ne-
gativa) e explicitar os direitos que não podem ser objeto de negociação
coletiva – dada a natureza de ordem pública que neles se contém;

c) evitar “regulamentarismos”, não só pela facilidade com que o
detalhamento legal se torna superado, contribuindo para a formação
da cultura de descumprimento da norma (a lei que “não pegou”),
mas porque o novo modelo deve privilegiar a vontade dos agentes
coletivos, exercitada para robustecer o compromisso das partes;

d) elaborar normas dispositivas, sempre que possível, evitando a rigi-
dez da determinação, quando as partes resolverem dispor sobre dado
instituto, preservando a efetividade do consenso alcançado em ne-
gociação coletiva;

e) estabelecer a separação entre as relações coletivas e as relações indi-
viduais de trabalho, dando ênfase e prestígio àquelas como ferra-
menta necessária às transformações que os atores sociais poderão
moldar, sem que isso signifique o desmonte de direitos individuais;

f) elaborar um Projeto de Lei de Relações Coletivas de Trabalho para
ordenar, num só diploma legal, toda a disciplina relativa à organi-
zação sindical, à negociação coletiva e ao direito de greve, consa-
grando-se a liberdade sindical (Convenção 87 da OIT), a extinção
das “categorias” profissionais e econômicas determinadas pelo
Estado (Estado Novo) como base da organização sindical, e extin-
guindo todas as contribuições sindicais e parafiscais obrigatórias
ligadas à representação sindical; e

g) rever o papel normativo da Justiça do Trabalho.

3.3. Reforma da previdência

A reforma da previdência, consubstanciada pela Emenda Constitucio-
nal nº 20 e por uma série de leis e decretos subseqüentes, apresentou
resultados concretos. Instituiu, dentre outras mudanças, a inclusão do fa-
tor previdenciário no cálculo do benefício, a elevação do valor da contri-
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buição do servidor público e a adoção de mecanismos de ajuste da idade
mínima de aposentadoria, com relação ao envelhecimento da população.

As reformas tiveram, no entanto, um escopo puramente atuarial, pois
foram motivadas por uma compreensível preocupação com o equilíbrio
de longo prazo das contas do governo. Por outro lado, não foi conside-
rado o fator distributivo. E, neste sentido, será necessário um grande
esforço político a fim de tornar mais “social” o gasto da previdência.

Atualmente, sob a rubrica de “previdência social”, estão inclusos
tanto os gastos com aposentadorias e pensões oriundas de contribuições
laborais, quanto os gastos de caráter assistencial. Precisamos analisá-
los separadamente.

Em tese, os gastos com aposentadorias e pensões laborais não deve-
riam ter caráter redistributivo. Neste sentido, a transição para um regime
misto, ou de capitalização, no qual cada trabalhador possui sua própria
conta, individual, parece ser a saída mais adequada. Este modelo permite,
sobretudo, aumentar a transparência e o incentivo do trabalhador a contri-
buir, visto a relação direta (e observável) entre contribuição e benefício.
A dificuldade de transitar do atual modelo para um regime de capitaliza-
ção reside no custo extremamente elevado, a curto prazo. De fato, o regi-
me de repartição simples vigente atualmente pressupõe o financiamento
das aposentadorias e pensões pelas contribuições dos trabalhadores ora
na ativa. Já num regime de capitalização, o trabalhador acumula suas
contribuições para financiar sua própria aposentadoria, como é o caso da
previdência complementar, gerida pelo setor privado. Existe, portanto,
um conflito temporal, que obrigaria o governo a bancar a transição, ar-
cando com o custo das aposentadorias e pensões, sem contar com as
receitas de contribuição, até que o sistema se equilibrasse novamente.

Por outro lado, para os gastos de caráter assistencial, não existe
contrapartida de receita. De fato, não faz sentido se pensar em “equilí-
brio” dos benefícios assistenciais, pois que estes são constituídos pelas
transferências de renda do governo para as camadas mais pobres. Pro-
gramas como a aposentadoria rural e o Benefício de Prestação Continu-
ada são, por definição, deficitários. No caso da aposentadoria rural, por
exemplo, as receitas com contribuições nunca ultrapassaram 13% dos
gastos com benefícios20 . O Benefício de Prestação Continuada, por sua
vez, não exige nenhuma contribuição dos beneficiários.

20 Ver Ornelas e Vieira (1999).
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O gasto com assistência social corresponde a 15% do orçamento
total da previdência, ou seja, a aproximadamente R$ 15 bilhões anu-
ais21 . No entanto, apesar de seu caráter peculiar, e distinto dos demais
gastos previdenciários, ele é usualmente tratado como parte integrante
do déficit do INSS.

Esse “bolo” que compõe o déficit previdenciário deve ser dividido.
Parte provém do descasamento entre receitas e despesas do INSS, com
aposentadorias e pensões urbanas, e do Regime Jurídico Único, com os
servidores públicos inativos. Outra parte, incluída no INSS, corresponde
ao gasto com assistência social, cujo déficit é inevitável. Para esta parte,
não se trata de equilíbrio, mas, sim, da definição de formas adequadas
de financiamento.

Neste sentido, propomos:

a) dar continuidade à proposta de substituição do atual regime de
repartição por um regime misto ou de capitalização, tanto no INSS quanto
no RJU, sempre buscando o equilíbrio atuarial, nos longo e longuíssimo
prazos;

b) introduzir, além do “fator previdenciário”, uma idade mínima para
aposentadoria, crescente ao longo do tempo, a fim de impedir aposenta-
dorias precoces. Esta medida se fundamenta no diagnóstico efetuado
sobre população beneficiada com menos de 60 anos, que aponta para o
favorecimento das camadas mais ricas;

c) reduzir gradualmente o teto da aposentadoria do servidor públi-
co e do filiado ao INSS, passando para o setor privado a responsabili-
dade de administrar as contas daqueles que ensejarem aposentadorias
complementares;

d) desvincular os gastos com assistência social dos demais gastos da
previdência, para dar maior visibilidade e permitir o correto
monitoramento de ambos; e

e) ampliar os gastos com programas assistenciais, tais como a apo-
sentadoria rural e o Benefício de Prestação Continuada (LOAS), de-
finindo suas respectivas fontes de financiamento, a fim de viabilizar
um acesso igualitário ao sistema previdenciário para as camadas mais
pobres.

21 Soma da aposentadoria rural, LOAS e outros benefícios assistenciais ao setor urbano.
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3.4. Reforma do mercado de capitais

Nosso mercado de capitais doméstico continua atrofiado, o que li-
mita o investimento não só das grandes empresas, mas, também e prin-
cipalmente, dos médios, pequenos e micronegócios. Para tanto, além de
consolidar a estabilidade para reduzir o risco Brasil e as taxas de juros,
é preciso reformular toda a microeconomia do mercado de capitais.
Aumentar a poupança e consolidar um verdadeiro mercado de capitais
no Brasil passa por:

a) criar as condições para a diversificação das fontes de financiamen-
to de longo prazo, hoje um monopólio do BNDES, incentivando a
expansão da poupança voluntária;

b) corrigir as distorções tributárias, que estão sufocando o mercado
acionário e a corretagem no país, além de expulsarem a liquidez
para as praças internacionais;

c) tornar mais transparente a administração dos fundos de pensão,
ainda dominados, em parte considerável, por gestões desprovidas
de qualquer incentivo de maximização da rentabilidade dos inves-
timentos. Fazer o setor caminhar na direção dos planos de contri-
buição definida, e limitar a transferência de recursos das estatais
para os seus fundos;

d) regulamentar o artigo 192 da Constituição, que trata do sistema
financeiro, garantindo a autonomia do Banco Central;

e) ainda no âmbito da regulamentação do artigo 192, é preciso tratar
de forma adequada de uma nova arquitetura institucional no senti-
do de desregulamentar a interação entre grandes investidores e se-
tor financeiro, e regular de forma simples, objetiva, transparente e
rigorosa a relação entre este e os pequenos investidores;

f)  garantir de forma mais efetiva os direitos dos acionistas minoritários,
criando fortes incentivos à exclusão das ações preferenciais das
bolsas brasileiras;

g) desmontar o monopólio estatal dos resseguros.

3.5. Direitos de propriedade

A má definição dos direitos de propriedade não apenas incentiva a
favelização dos grandes centros urbanos, como relega à informalidade
uma parcela expressiva da população brasileira. O Estatuto das Cida-
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des, recentemente aprovado, é um passo importante na direção de re-
verter este quadro, pois resolve as distorções do passado. Mas é insufi-
ciente. É preciso criar uma legislação que garanta as bases para uma
ocupação ordenada do território urbano.

A definição dos direitos de propriedade é igualmente importante para
permitir a utilização das residências como colateral, a fim de viabilizar
o acesso das camadas mais pobres ao mercado de crédito.

3.6. Acesso ao crédito

O Brasil é um país de acesso extremamente restrito ao crédito, e de
taxas de juros exorbitantes. Porém, pior que os juros absurdos dos che-
ques especiais e dos crediários é a inexistência do crédito formal para
os pobres e para os microempreendedores – com exceção dos progra-
mas de microcrédito, que ainda atingem apenas uma parcela ínfima da
demanda potencial. A informalidade brasileira, que se estende à mora-
dia, priva uma ampla parcela da população de um colateral valioso para
investimentos na sua própria formação, na qualidade de vida, ou em
algum tipo de negócio. O mercado hipotecário, central na economia de
países desenvolvidos e em desenvolvimento, é, no Brasil, um campo
minado, onde só os mais oportunistas, articulados e rápidos conseguem
agarrar as oportunidades que se abrem e fecham num piscar de olhos,
testemunhando a inviabilidade econômico-financeira do setor. Diante
deste quadro, uma série de ações deveria ser perseguida pelo governo:

a) prosseguir e fortalecer o programa de redução de spreads bancári-
os posto em prática pelo Banco Central;

b) reformar a lei de falências, facilitando a execução de garantias,
para aumentar o volume de recursos disponíveis à concessão de
crédito;

c) criar as condições legais para que as populações das favelas, e ou-
tros tipos de residência informal, não só tenham a titularidade dos
seus imóveis, como também possam usá-los – mesmo quando se
trata do único imóvel – como colateral em operações de crédito;

d) completar o aparato jurídico, normativo e institucional necessá-
rio à formação de um amplo e moderno mercado hipotecário,
onde o risco possa ser securitizado e pulverizado com seguran-
ça e transparência; e
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e) estimular, por meio do apoio técnico e da constituição de fundos
concessionais, as iniciativas de microcrédito, voltadas aos micronegócios
das camadas médias e inferiores de renda. O microcrédito deve ter uma
orientação de mercado, e ser visto como um negócio, a ser explorado de
forma eficiente por empreendedores capazes.

3.7. Infra-estrutura e regulação

É preciso completar a reforma do setor de infra-estrutura do Brasil,
com base em competição, extensa participação do setor privado, e numa
ação firme e lúcida do Estado, por meio de agências reguladoras capa-
zes de lidar com os desafios e complexidades dos seus respectivos man-
datos. Algumas das prioridades mais urgentes desta agenda de infra-
estrutura são:

a) completar a reestruturação dos setores elétrico e de telecomunicações; e

b) modelar, de forma adequada, o ambiente jurídico, normativo e eco-
nômico do setor de saneamento, de forma a permitir uma retomada
vigorosa dos investimentos nesta área, cuja precariedade constitui
uma das principais causas da mortalidade infantil no Brasil.

3.8. Serviços de desenvolvimento empresarial

A criação de um ambiente favorável aos micro e pequeno negócios,
através de uma política pública que incentive o surgimento de uma indús-
tria moderna e competitiva de serviços de desenvolvimento empresarial,
pode ser um componente decisivo da estratégia de redução da desigual-
dade, com crescimento econômico, numa perspectiva democrática.

O Brasil é o país com o maior número de empreendedores do mun-
do. A grande maioria, contudo, sobrevive na informalidade e à margem
da subsistência, por não ter acesso aos serviços essenciais para melho-
rar a qualidade de seus negócios. Além de crédito, há de se oferecer
educação básica, capacitação profissional, certificação, assistência téc-
nica, infra-estrutura, consultoria e análise sistemática da evolução do
mercado, apoio à comercialização, entre outros serviços de apoio.

De fato, recente estudo demonstrou que o microcrédito não é sufici-
ente para garantir sobrevida aos microempreendimentos. Muito pelo
contrário, antes de disponibilizar crédito, é essencial capacitar o
microempreendedor e disponibilizar infra-estrutura para que esse possa
expandir de forma eficiente.
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A oferta de uma gama tão diferenciada de serviços não é uma tarefa
que o Estado, em qualquer nível, seja capaz de desempenhar sozinho.
Ela requer arranjos entre diferentes níveis de governo, iniciativa priva-
da e sociedade civil organizada que sejam regionalmente diferenciados.

O sistema CODEFAT e um órgão como o SEBRAE podem ter pa-
pel-chave na implementação de uma estratégia deste tipo,
implementando, por exemplo, um sistema de vouchers.

No que se refere ao caso específico do SEBRAE, ao invés de atuar
diretamente na oferta de capacitação e de consultorias pontuais às micro
e pequenas empresas formais em todo o território nacional, este órgão
teria que dirigir seus esforços para:

a) produção e disseminação das informações que seriam necessárias
para corrigir as falhas de mercado que existem nos serviços desti-
nados para os micro e pequenos negócios de todo tipo (inclusive, e
sobretudo, os informais);

b) orquestração e coordenação dos ofertantes públicos e privados destes
serviços, de forma descentralizada, no âmbito dos territórios produtivos;

c) o fomento do associativismo; e

d) o lobbying deste segmento nos campos burocrático e tributário.

Neste sentido, seria importante que o próprio SEBRAE passasse
progressivamente a incorporar, em seu Conselho Deliberativo, repre-
sentantes do segmento que compõe seu público-alvo.

5. Redefinição do Espaço Público

Um projeto de desenvolvimento é, acima de tudo, um projeto políti-
co. Para mudar o Brasil, no sentido proposto neste documento, é preci-
so inovar na maneira de fazer política.

As políticas públicas voltadas ao enfrentamento direto da questão da
desigualdade e à erradicação da pobreza terão que ser pensadas, mode-
ladas e executadas ao longo de décadas. Necessitam ser sustentáveis,
não apenas do ponto de vista econômico e financeiro, mas também po-
lítico e institucional.

Em nossa incipiente experiência democrática, a capacidade do Esta-
do, em seus diferentes níveis, de solucionar estes problemas tem, contu-
do, se mostrado insuficiente, por uma série de razões, a saber:
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a) a descontinuidade das políticas públicas, ditada pelos ciclos políticos;

b) a fragilidade programática da maioria dos partidos políticos;

c) A falta de foco dos programas partidários nas questões de longo
prazo;

d) a indefinição de regras claras que estabeleçam as atribuições e as
articulações entre os diferentes níveis de governo;

e) a defesa corporativa de privilégios – os “direitos adquiridos” – pe-
las camadas mais organizadas da sociedade;

f) a privatização de serviços públicos, acompanhada, por vezes, pela
incapacidade ou negligência regulatória; e

g) a instabilidade cambial e financeira provocada pela crescente
integração dos mercados.

Embora esta impotência do Estado esteja gerando grande frustração
e desencanto na opinião pública, isto não tem sido suficiente para des-
pertar a nostalgia do autoritarismo. Pelo contrário: a insatisfação políti-
ca tem acirrado a demanda por “mais democracia”. Se é certo que a
democracia representativa, não só no Brasil, está esbarrando em seus
próprios limites, estes só poderão ser ultrapassados com o avanço e a
consolidação de mecanismos democráticos de natureza mais
participativa. Isto não significa recuar nas conquistas e na consolidação
da democracia representativa e no fortalecimento dos partidos políti-
cos, mas, sim, permitir que a política seja oxigenada pela participação
da sociedade civil – o que implica redefinição do espaço público para
além das fronteiras da esfera estatal.

É patente que, isoladamente, nem Estado, nem setor privado, nem
sociedade civil têm a capacidade de resolver os problemas que estão
postos para a sociedade brasileira como um todo. É preciso, portanto,
imaginar um conjunto de arranjos institucionais que sejam capazes de
combinar as potencialidades e os esforços dos diferentes atores públi-
cos e privados em torno de objetivos comuns. Espaço este onde a
governança há de ser compartilhada, tanto para garantir transparência,
quanto para evitar descontinuidades.

No entanto, Estado, setor privado e terceiro setor atuam, na maioria
das vezes, de forma esparsa e isolada. Pior ainda, nem mesmo há gran-
de entendimento no interior de cada uma destas esferas. No setor públi-
co, apesar da descentralização das políticas públicas em algumas áreas,
os diferentes níveis de governo têm dificuldades de articulação entre si.
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No setor privado, prevalecem iniciativas isoladas. Na sociedade civil,
as parcerias não são raras, mas tendem a se dar de forma fragmentada,
baseadas em alianças tácitas que, por vezes, encobrem lealdades que
pouco têm a ver com o interesse coletivo, ou com a eficácia das ações
que são empreendidas. Alianças e parcerias intra e entre esses três uni-
versos tendem a se produzir de forma casuística e pontual, sendo que,
em geral, predomina a desconfiança recíproca.

Na organização desse novo espaço público, é evidente que os políti-
cos e as entidades estatais são atores centrais e indispensáveis. Sem a
ação reguladora e estruturante do Estado, a ação privada no domínio
público pode facilmente degenerar para a privatização dos bens coleti-
vos. Um Estado forte, mas não excludente, pode potencializar as quali-
dades positivas dos agentes privados, e neutralizar as negativas. O espa-
ço público aberto e transparente é, por excelência, aquele em que todos
os interesses se regulam e se vigiam mutuamente. A corrupção viceja
justamente nas confluências obscuras entre o público e o privado, onde
a exclusividade e as barreiras ao acesso criam o anonimato fundamental
às atividades ilícitas.

A eficiência e a eficácia das políticas públicas, bem como sua conti-
nuidade e transparência, estão comprovadamente associadas ao grau de
controle social exercido sobre elas. A moderna arquitetura institucional
da política social requer que o setor público seja o articulador privilegi-
ado, mas não o provedor único. A apropriação dos programas pelos
beneficiários, por exemplo, evita o desvio de recursos públicos e cria o
ambiente de responsabilidade compartilhada, no qual os receptores de
benefícios se transformam em gestores ativos da política pública.

Os desafios de se encontrar para cada interação específica – envol-
vendo Estado, setor privado e sociedade civil – a forma de estabelecer
alianças e de maximizar as contribuições que as diferentes esferas po-
dem aportar são imensos. Alguns destes desafios são:

a) o fortalecimento do associativismo, assegurando cidadania, repre-
sentação política e capacidade de defender seus interesses às ca-
madas mais pobres da sociedade;

b) a criação de mecanismos que incentivem a cooperação entre os
diferentes níveis de governo, o setor privado e o terceiro setor;

c) a mudança no papel do Estado, no sentido de se tornar um agente
catalisador e viabilizador do desenvolvimento econômico e social
das comunidades e territórios. Em vez de produzir e financiar, o
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Estado deve, entre outras medidas, educar, comunicar, fomentar o
associativismo, criar os incentivos corretos ao setor privado e à
sociedade civil, e prover serviços de apoio;

d) a capacitação do terceiro setor: as organizações não-governamen-
tais têm sido, cada vez mais, chamadas a assumir um papel prota-
gonista nas políticas públicas. Já não se trata mais apenas de cobrir
nichos em que o Estado se mostra incapaz de atuar, de apontar
caminhos através de práticas inovadoras e de criticar a ação de di-
ferentes níveis de governo. Seu desafio, hoje, é o de serem eficien-
tes, eficazes e transparentes nas mais diferentes pontas das políti-
cas públicas (diagnóstico, negociação com outros atores,
implementação, gestão, monitoria e avaliação) no bojo do novo
espaço público que se delineia na sociedade brasileira. O terceiro
setor, como um todo, só poderá estar à altura das expectativas que
recaem sobre ele, na medida em que for capacitado para tanto e em
que se profissionalizar mais do que até então;

e) a conscientização do setor privado do retorno que pode obter, por
diferentes razões, de suas ações no campo da responsabilidade
social empresarial. Por um lado, estas ações tendem a estimular a
identidade dos trabalhadores com os objetivos de suas empresas,
aumentando a produtividade e a eficiência. Por outro, os consu-
midores têm se tornado mais exigentes, em termos do “conteúdo
social” dos bens e serviços que consomem. Finalmente, o reco-
nhecimento das dificuldades de ser competitivo num entorno não-
competitivo;

f) a criação de um arcabouço legal e regulatório que garanta a mescla
correta de incentivos, controles e transparência, para acomodar a
crescente atividade das ONGs e de atores privados em áreas anteri-
ormente dominadas pelo setor público;

g) o redirecionamento da atuação do Ministério Público da esfera es-
tatal para os novos espaços públicos em gestação.

6. O papel do BNDES

Na literatura internacional, o desenvolvimento é hoje entendido como
algo muito mais amplo que o mero crescimento econômico; a ênfase se
deslocou para o bem-estar da sociedade como um todo. Por um lado, a
questão distributiva tem muito mais importância que no passado; por
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outro, as liberdades individuais são vistas não apenas como um meio,
mas como o fim último do desenvolvimento.22

Esta nova maneira de compreender o desenvolvimento implica a rup-
tura das barreiras tradicionais entre o econômico, o social e o político.
Nesta perspectiva, para o que diz respeito ao BNDES, se impõe um corte
epistemológico na cultura do banco, na qual o “E” (predominante) se
preocupa com as grandes questões (e, em particular, com o crescimento),
e o “S” (crescente, mas ainda secundário) se direciona aos pobres.

Neste sentido, cinco linhas de atuação parecem prioritárias.

a) Aprofundar o mercado de crédito: por um lado, trata-se de trabalhar
para elevar a relação crédito/PIB; por outro, trata-se de democratizar o acesso
ao crédito, aumentando a participação de micro e pequenas empresas (MPE).
Embora tenha havido, recentemente, um aumento significativo do número
de operações para MPE sobre o número total de operações, a participação
no valor total das operações deste segmento é ainda de apenas 22%, e a
classificação adotada pelo banco é muito mais ampla que aquela estabelecida
pela lei e adotada pelos demais atores atuando nesta área.23  No que diz
respeito ao mercado de microcrédito, o BNDES tem sido claramente um
dos principais atores deste segmento, fomentando instituições especializadas
neste tipo de operações (OSCIPs e SCMs);24  os progressos são importan-
tes, mas ainda tímidos diante da magnitude do desafio. Seria oportuno apostar
mais pesadamente na correção da assimetria de informações que inibe o
desenvolvimento deste mercado, com ações como:

• o financiamento (a fundo perdido) de pesquisas primárias (como a
ECINF/IBGE), de estudos empíricos e do desenvolvimento de técnicas
de escoragem a serem disseminadas no sistema;

• a indução de uma maior diversidade institucional, seduzindo o se-
tor privado (empresas de factoring, financeiras e bancos comerciais) a
se interessarem mais por este nicho de mercado;

• a participação na criação de empresas privadas especializadas, na
concessão de garantias e retrogarantias às operações de microcrédito;

• uma maior aproximação com outros players importantes neste mercado.

22 Para maiores detalhes, ver Sen, Amartya (2000).
23 A definição de micro-empresa adotada pela lei 9.841/99 fala de um faturamento máxi-
mo de 244.000 reais; a da lei 9.317/96 de 120.000 R$; a do BNDES de 900.000 reais. O
mesmo ocorre com as pequenas empresas.
24 O banco tem hoje mais de 30 instituições em sua carteira.
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Por outro lado, seria também importante que o BNDES participasse
de equity-funds especializados em SCMs. Outra grande questão que se
coloca no campo do microcrédito é o da convergência; em outras pala-
vras: o desafio do local. Como já foi assinalado anteriormente, está hoje
provado que a eficácia e a pertinência do microcrédito aumentam quan-
do este chega junto a outros serviços de desenvolvimento empresarial.
A participação do banco na criação de um ambiente favorável às MPE
passa, portanto, por um diversificado leque de parcerias com atores pú-
blicos e privados. O potencial de crescimento do microcrédito, enfim,
pode ser extraordinariamente alavancado através da implementação de
um sistema de securitização de recebíveis, no qual o BNDES poderia
desempenhar um papel chave.

b) Fomentar uma indústria moderna de serviços de desenvolvimento
empresarial. A criação de um ambiente favorável às MPE passa,
como já acenado, pela capacidade do microempreendedor acessar
não apenas o crédito, mas também uma gama diversificada de ou-
tros serviços, cuja oferta está nas mãos de outros atores (públicos
ou privados), e cujas perspectivas de auto-sustentabilidade são con-
cretas – perspectivas, portanto, de se tornarem clientes do BNDES
– desde que as ações convirjam.

c) Descentralizar e capilarizar suas ações. O banco pode ter um papel
muito importante na promoção do desenvolvimento local e na cor-
reção das desigualdades regionais. Para tanto, teria que investir em
incentivos à produção de bens públicos territoriais, através, por
exemplo, de fundos concursáveis de desenvolvimento dos territó-
rios e no fomento a “instituições intermediárias”, com as seguintes
características:

• de direito privado, mas de interesse público;

• frutos de parcerias entre governos locais, sociedade civil e iniciati-
va privada;

• capazes de empresariar seus territórios e de se tornarem auto-sus-
tentáveis (a médio-longo prazo), através da venda de seus serviços
às forças produtivas locais.

d) Participar do re-ordenamento do espaço público. Parece urgente,
em primeiro lugar, promover uma maior coerência entre as ações
do BNDES e as dos demais órgãos governamentais, sobretudo fe-
derais (FINEP, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal,
SEBRAE, etc.). Hoje, cada qual persegue seus próprios objetivos,
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o que implica enorme sobreposição de esforços e ineficiência. Mas
o BNDES pode ter uma importância crucial em questões como:

• fortalecimento das agências reguladoras de serviços de utilidade
pública e das OSCIPs;

• financiamento de um esforço de classificação do Gasto Público
Social de estados e municípios;

• avaliação e monitoramento de políticas públicas.

e) Investir em setores estratégicos, tais como:

• as liberdades sociais (saúde e educação), inclusive o aumento da
escolaridade de jovens e adultos;

• a cultura: tanto a produção, quanto a distribuição – seja para o mer-
cado interno, seja para o externo;

• a habitação e a infra-estrutura, ampliando os programas
multissetoriais integrados;

• a diminuição dos custos da construção civil.25

Conclusão

A desigualdade é hoje o principal problema do Brasil, tanto do pon-
to de vista social quanto econômico. Além de responder sozinha por
mais da metade do número de pobres, ela gera ineficiência, refreia o
crescimento econômico e piora os indicadores de violência urbana.

Combater a má distribuição de renda significa, antes de tudo, entender o
processo histórico que a gerou e a reproduz até hoje. De fato, para que
possamos almejar um futuro diferente, precisamos, primeiro, enxergar e
assumir uma postura mais responsável perante o problema da desigualda-
de. Não obstante, o escopo deste documento vai um pouco além. Para não
nos atermos ao campo do diagnóstico, exaustivamente analisado em estu-
dos anteriores, buscamos esboçar uma agenda de reformas que consubstancia
o esforço de enveredar para uma sociedade mais igualitária.

A desigualdade não é apenas um problema de política pública. Suas
principais causas são estruturais: a insuficiência crônica de investimen-
tos nas pessoas e nas relações entre as pessoas e um aparato institucional
Estado-cêntrico, autoritário, desenhado especificamente para propulsar

25 Para maiores detalhes, ver IETS (2002).
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uma estratégia de desenvolvimento que não tinha como objetivo o au-
mento do bem-estar da sociedade como um todo. Por isso, reordenar o
gasto público social a fim de convertê-lo num instrumento efetivo de
combate à pobreza é essencial, mas não suficiente. Primeiro, porque o
remanejo dos gastos públicos conferiria um alívio às camadas pobres,
mas não enfrentaria as causas reais da desigualdade. Segundo, porque o
espaço para instituir mudanças nas rubricas do gasto público social é
restrito e tende a diminuir nos próximos anos.

Daí a necessidade de se concluírem as reformas microeconômicas
que propomos neste documento. Sem elas, o esforço de redução da de-
sigualdade seria superficial e ineficiente. Nesse sentido, a participação
do setor privado e da sociedade civil, formulando propostas coerentes e
efetivas, e defendendo as reformas que enveredam para uma economia
menos desigual e mais eficiente, será essencial.

A desigualdade está arraigada em todos os níveis da sociedade, tan-
to sob uma ótica macroeconômica – diferenças regionais, diferenças de
educação, etc. – quanto microeconômica – dentro das próprias empre-
sas e instituições – e deve, portanto, ser combatida de forma ampla por
todos os setores.

A luta por uma sociedade com justiça social é responsabilidade de
todo cidadão. Governo, sociedade civil e setor privado devem, portan-
to, caminhar juntos neste esforço.
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DISTRIBUIÇÃO DE RENDA
COMO POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO

Carlos Aguiar de Medeiros*

1. Introdução

O debate sobre a relação entre crescimento econômico, distribuição
de renda e pobreza retorna com grande intensidade na literatura con-
temporânea, estimulado pelas evidências sobre contrastantes perfis
distributivos entre países e pelo aumento, observado nas duas últimas
décadas, da concentração da renda mundial1. No caso da economia bra-
sileira, o aumento na concentração da renda, particularmente intenso
nos anos 80, deu-se a partir de um nível de desigualdade muito elevado
– como pode ser observado no Quadro 1 –, consolidando, nos anos 90,
um perfil distributivo singular entre economias com níveis semelhantes
de desenvolvimento econômico. Há um consenso hoje no país de que,
quer por razões econômicas, políticas ou sociais, é necessário construir
uma inflexão nos mecanismos favorecedores da desigualdade e da ex-
clusão, e pavimentar uma via de desenvolvimento em que a inclusão
social assuma verdadeira prioridade. Muito menos consensuais, entre-
tanto, são o reconhecimento destes mecanismos e o delineamento desta
via. Ainda assim, começa a se impor a visão de que a preocupação com
as dimensões sociais não pode ser reduzida a pacotes e cinturões prote-
tores e reativos aos efeitos das políticas macroeconômicas e das mudan-

* Professor Adjunto do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro – UFRJ.

1 Ao contrário das décadas anteriores, quando os estudos e as evidências sobre a distribui-
ção da renda limitavam-se a alguns países e a determinados momentos, os dados compila-
dos, normalizados e disponibilizados em agências multilaterais como o Banco Mundial e a
UNU/WIDER em estudos como os Deininger e Squire (1996) permitem, hoje, uma compa-
ração inédita da distribuição pessoal da renda entre uma vasta gama de países, bem como a
sua evolução intrapaíses, desde o imediato pós-guerra até o final dos anos 90.
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ças estruturais ora em curso, e deve constituir estratégias proativas vol-
tadas à redução da pobreza e dos desníveis na distribuição de renda.

Objetiva-se, neste artigo, apresentar alguns traços essenciais dos
mecanismos que forjaram este perfil distributivo e sugerir alguns eixos
em torno dos quais as políticas econômicas voltadas à redução das desi-
gualdades possam basear-se.

Tendo em vista a sua importância na discussão contemporânea, são
apresentadas, na primeira seção deste texto, as conexões entre cresci-
mento e distribuição de renda; na seção seguinte, investiga-se como
estas relações se afirmaram no país, com particular destaque para as
transformações ocorridas na última década. Busca-se, a seguir, discutir
o delineamento de uma via de desenvolvimento articulada com a distri-
buição de renda; e, na seção final, são sugeridos alguns parâmetros de
ação para o BNDES. Como o entendimento das políticas estruturais
voltadas à redução da desigualdade depende das interpretações dos seus
mecanismos de determinação, uma interpretação que sintetiza as princi-
pais abordagens é apresentada no Apêndice, de forma a não sobrecarre-
gar o texto básico.

2. Crescimento e distribuição de renda

De um modo geral, a maioria dos estudos empíricos parece apontar
para a seguinte constatação: o crescimento econômico continuado pos-
sui nítido efeito favorável na redução da pobreza absoluta, mas incerto
e não previsível efeito sobre a distribuição da renda. Hipóteses sobre a
evolução da distribuição de renda baseadas no U invertido de Kusnetz
não se sustentam empiricamente2; tampouco parece haver uma relação
positiva entre desigualdade e crescimento. Estas observações, algo
consensuais e, digamos, tradicionalmente reconhecidas, levam à con-
clusão de que políticas de distribuição de renda – cujos mecanismos de

2 Em artigo seminal, publicado em 1955, Kuznets supunha que a industrialização, ao
irromper-se num meio social onde a maioria do emprego encontra-se na agricultura,
provocava, em suas fases iniciais, um processo de crescimento da desigualdade de ren-
das mas, posteriormente, com a sua generalização e com a urbanização, o processo de
concentração tendia a uma reversão formando, assim, um U invertido. Os trabalhos
empíricos de Deininger e Squire (1996) rejeitam a existência de uma conexão direta
entre renda per capita e distribuição pessoal da renda, criticando formulações mecânicas
e simplistas da hipótese de Kuznets (1955). Este aspecto será observado posteriormente.
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determinação estão longe de ser unanimemente reconhecidos3 – devem
sem implementadas de forma a ampliar o efeito positivo do crescimento
econômico sobre a redução da pobreza.

Com efeito, uma mudança nos níveis de pobreza pode ser separada
em dois componentes: um componente de crescimento, traduzindo o
efeito da mudança na renda média, enquanto a distribuição permanece
constante, e um componente de redistribuição quando a mudança na
pobreza decorre da mudança na distribuição, enquanto a renda média
permanece constante. Quando, num artigo influente publicado pelo Ban-
co Mundial, Dollar (2000) argumentou que o “crescimento é bom para
os pobres”, ele assumiu como verdadeira uma relação direta entre os
ganhos dos extratos médios e os dos mais pobres. Centrado num perío-
do longo de tempo – 20 anos –,  considerou uma distribuição homogê-
nea ao longo do período. Esta conclusão é muito difícil de ser sustenta-
da empírica ou teoricamente. Comparando, por exemplo, as experiênci-
as brasileira e indiana nos anos 80, Datt e Ravallion (1992) encontra-
ram que, no caso do Brasil, o índice de pobreza teria caído cerca de 5%,
se o crescimento tivesse sido distribuído de forma neutra. Em contraste,
os efeitos distributivos contribuíram para a redução da pobreza na Ín-
dia, ainda que o crescimento tivesse tido uma importância maior.

Recentemente, Sainz e Fuente (2001) da CEPAL mostraram que nas
últimas duas décadas o crescimento na América Latina, além baixo, foi
fortemente desigual. Durante os anos 80 e 90, as famílias pobres tive-
ram um crescimento de renda real menor do que a média. Observaram
que, se nos anos 80 o colapso no crescimento da renda afetou fortemen-
te os pobres, nos anos 90, na presença de um baixo crescimento como o
que se deu em muitos países, a renda dos mais pobres não recuperou o
que havia perdido. Concluíram os autores que houve, na América Lati-
na, uma assimetria entre crise e crescimento: concentração de renda, no
primeiro caso; e rigidez, no segundo.

As evidencias parecem revelar, portanto, o fato – compatível com
qualquer abordagem teórica – de que não há uma relação sistemática
entre crescimento econômico e diminuição da desigualdade.

3 Existem basicamente duas grandes linhas interpretativas sobre os fatores determinantes
da distribuição pessoal da renda. A teoria do capital humano, em suas diversas versões, e
a teoria dos economistas clássicos e institucionalistas. Estas abordagens encontram-se
resumidas no Apêndice que acompanha este texto.
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No Brasil recente, por diversos e distintos argumentos, parece haver
não apenas uma relativização do crescimento econômico como estratégia
de redução da pobreza, mas também um crescente ceticismo sobre a sua
importância. Entre outros aspectos, está a nossa experiência dos anos de
alto crescimento entre 1950 e 1980, anos marcados por elevada e cres-
cente desigualdade, ou seja, pobreza e exclusão social persistentes.

Vale observar que a constatação da elevada e continuada concentra-
ção da renda nos anos de alto crescimento no Brasil não pode ser auto-
maticamente interpretada como uma evidência de que o alto crescimen-
to não conduz a uma melhor distribuição de renda, mas, sim e apenas,
que ele não é suficiente para tanto. Se considerarmos que na sociedade
brasileira, bem como na maioria dos países populosos em desenvolvi-
mento, há um elevado excedente de mão-de-obra não qualificada, ocu-
pada em uma miríade infinita de atividades sub-remuneradas, uma re-
dução relativa deste contingente – que constitui a base da estratificação
ocupacional –, através de deslocamentos para o setor formal da economia,
possui efeitos distributivos positivos sobre a renda do trabalho4. Este fato,
ao lado do crescimento da renda média decorrente do crescimento da renda
per capita da economia, tem impactos importantes sobre a redução da po-
breza absoluta. Assim, ao invés de constatar que o crescimento não conduz
a uma melhor distribuição de renda, tendo em vista a experiência brasileira
de alto crescimento, a pergunta deveria ser: por que, malgrado o crescimen-
to econômico e a elevada mobilidade estrutural (particularmente afetando a
base da pirâmide ocupacional formada pelo trabalho agrícola) num país de
tão alto desemprego, o crescimento econômico foi tão concentrador?

Em economias com predomínio da ocupação agrária, caracterizadas por
alta concentração fundiária, subemprego e heterogeneidade nas técnicas
produtivas (como o Brasil dos anos 50), o deslocamento do excedente de
mão-de-obra do mundo rural para o mundo urbano, isto é, da agricultura
para indústria e seus serviços, afirma-se, simultaneamente, como um pro-
cesso de elevação da renda média da economia e diferenciação nos rendi-
mentos. Enquanto a expansão da oferta de trabalho para as novas ocupa-

4 Ainda hoje, após uma intensa modernização do campo, a população rural auto-empre-
gada em atividades precárias, produzindo para o próprio consumo ou sem rendimentos, é
muito elevada, algo como 35% da PEA na agricultura. Se, ao lado desta, considerarmos
o auto-emprego precário, o emprego doméstico e o desemprego como indicadores da
precariedade de inserção no mercado de trabalho, podemos avaliar a magnitude deste
excedente. A partir dos dados da PNAD, segundo Figueiredo Santos (2002), estas posi-
ções respondiam por cerca de 25% da PEA total.
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ções na indústria, construção civil ou serviços excede o ritmo em que estas
são criadas, a curva ascendente da desigualdade aumenta, pelo ritmo desi-
gual do crescimento da produtividade intra e entre indústria e agricultura,
entre a remuneração paga ao trabalho qualificado e ao não qualificado.
Apenas quando o excedente de mão-de-obra é absorvido e a elevação do
progresso técnico e a oferta de qualificações expandem-se na direção de-
mandada pela estrutura das ocupações, reduzindo a heterogeneidade estru-
tural, é possível esperar – embora não seja necessário e muito menos sufici-
ente – uma reversão das desigualdades criadas pelo crescimento econômi-
co. Antes desta transição, que requer uma redução dos desníveis intersetoriais
de produtividade na economia, o crescimento econômico provoca uma gran-
de “diferenciação para cima” na distribuição pessoal da renda5.

Dada a “oferta ilimitada de mão-de-obra”, o limite à redução dos
salários e à distribuição das rendas do trabalho é fortemente determina-
do pelo salário mínimo institucional e pelas políticas de transferências
sociais e sua evolução. Tal evolução, governada pelo custo de produção
dos bens e serviços básicos e por fatores institucionais, pode, evidente-
mente, compensar os efeitos positivos do crescimento econômico,
viabilizando que os diferenciais por qualificação e escolarização sejam
ampliados, aumentando a polarização no mercado de trabalho6.

Antes de alguns comentários sobre a importância destes mecanis-
mos na economia brasileira, convém notar que muitos dos que abordam
com ceticismo a importância do crescimento econômico baseiam-se em
algumas observações sobre os anos 90. A idéia é que as novas tecnologias
teriam alterado sensivelmente os coeficientes de utilização de mão-de-
obra, e teriam sido enviesadas para os trabalhadores mais qualificados7.

5 Sob distintos ângulos, estes processos foram salientados por Kuznets (1955) e Lewis
(1954) e pelo pensamento estruturalista da CEPAL. Uma formulação recente é apresen-
tada no Trade Development Report, UNCTAD (1997).
6 Como destacado na visão institucionalista do mercado de trabalho, a dispersão dos salá-
rios é fortemente condicionada pelo nível dos salários dos trabalhadores não qualificados.
Para uma constatação desta relação na economia contemporânea, ver UNCTAD (1997).
7 Na teoria do capital humano, os salários refletem a escassez relativa das qualificações;
assim, a piora na distribuição pessoal da renda (como a que se deu no país nas últimas
décadas) é explicada quer por um aumento na sua demanda relativa decorrente de um
viés tecnológico atribuído às novas tecnologias, quer por um aumento na oferta de traba-
lhadores não qualificados. Este desajuste, entretanto, é considerado transitório e depende
da rapidez com que as instituições do mercado de trabalho respondam às novas exigênci-
as de qualificação da força de trabalho.
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Desse modo, a criação de emprego agregado associada ao crescimento
econômico seria baixa em relação ao passado, e seria intensiva em qua-
lificações, favorecendo os segmentos mais ricos da força de trabalho.

É importante observar em relação a este último aspecto que não ape-
nas os dados sobre mudanças nas elasticidades do emprego não são
suficientemente convincentes, como também captam movimentos mui-
to parciais do processo de crescimento. Com efeito, no ciclo econômi-
co, apenas a persistência do crescimento econômico é favorecedora de
uma maior igualdade entre os salários. Na recessão, quando o desem-
prego aumenta, os salários dos trabalhadores não qualificados sofrem,
porque são os menos protegidos. Conseqüentemente, a desigualdade
aumenta. Quando a recuperação se inicia, os primeiros a serem contra-
tados são os trabalhadores melhor remunerados, e a desigualdade au-
menta novamente. Apenas quando a capacidade produtiva é usada ple-
namente, e o emprego adicional ocorre, não principalmente nos novos
investimentos, mas na expansão dos bens de consumo e nos serviços, é
que se poderia esperar um decréscimo da desigualdade na estrutura dos
salários. Ainda assim, considerando apenas os salários industriais, a sua
evolução nas últimas décadas não parece refutar, mas, ao contrário, pa-
rece confirmar a existência de uma forte correlação negativa entre desi-
gualdade e crescimento econômico8. A permanência no emprego, por
seu turno, afirmou-se nos, anos 90, possivelmente como um fator essen-
cial de diferenciação dos salários no setor organizado da economia9.

A questão central, portanto, para os trabalhadores de mais baixa qualifi-
cação – a imensa maioria dos ocupados no Brasil contemporâneo – é a
persistência do crescimento econômico. Inversamente, são a sua volatilidade
e a sua instabilidade – decorrentes de forças macroeconômicas como as
que se afirmaram entre nós nas duas últimas décadas – que geram, nos
termos sugeridos por Pedro Sainz, a assimetria do crescimento, ampli-
ando a heterogeneidade estrutural. Consideremos este processo em pers-
pectiva histórica.

 8 Esta é a conclusão do estudo econométrico de Calmon, et al (1991), baseado nos salários
industriais do IBGE e utilizando a estatística T de Theil como ídice de desigualdade.
9 Esta é a conclusão de Corseuil e Santos (2002), com base nos dados da RAIS. Para uma
discussão ampla destas questões voltadas à economia americana, ver Galbraith (1998).
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3. Excedente de mão-de-obra, crescimento
e distribuição na economia brasileira

 Na economia brasileira, os anos de alto crescimento registrados no
período 1950-80 não deixaram de gerar grande queda na pobreza abso-
luta e elevada mobilidade social, principalmente através da mobilidade
estrutural10. Entretanto, a alta taxa de urbanização ocorrida não foi sim-
plesmente conseqüência da industrialização, mas, sim, da combinação
de explosão demográfica com a formidável emigração de milhões de
residentes de áreas rurais e de pequenas vilas – agrupamentos
populacionais com baixa densidade urbana e privados de infra-estrutu-
ra básica ainda hoje impropriamente denominadas de cidades –, expul-
sos de uma agricultura heterogênea e de elevadíssima concentração
fundiária. Nos anos 50 e 60, a agricultura moderna era essencialmente
voltada para a exportação, concentrada em poucas commodities, e ocu-
pava poucos trabalhadores, que eram sub-remunerados. A industriali-
zação aumentou a heterogeneidade estrutural e, em conseqüência, a
concentração de renda11.

A partir de 1964, com instituições políticas autoritárias, o regime
macroeconômico de alto crescimento foi caracterizado por uma inflação
estável, mas crônica, juros e taxa de câmbio indexados, e salário mínimo
real declinante (ver Quadro 2). Assim é que a nossa “idade de ouro” do
crescimento econômico foi acompanhada por alta pobreza rural, intenso
fluxo migratório, permanente aumento no preço dos alimentos – resulta-
do das políticas públicas e da estrutura de oligopsônio mercantil – e re-
pressão política da classe trabalhadora nas grandes cidades. Naquele con-
texto, os salários pagos aos trabalhadores qualificados, a taxa de lucro da
grande indústria, as rendas financeiras e das propriedades (rurais e urba-
nas) modelaram uma distribuição de renda fortemente concentrada12.

Compare-se brevemente esta experiência com a ocorrida no sudeste
da Ásia. Lá, a aceleração do crescimento e do emprego industrial se deu
simultaneamente à ampla reforma fundiária, à modernização da infra-

 10 Pastore, J. e Valle Silva, N. (2000) apresentam os dados básicos.
11 Para uma análise recente da agricultura brasileira e os contrastes setoriais ver Dias e
Amaral (1999). Para os anos 90, ver Bonelli (2000).
12 A abertura do leque salarial, o hiato de renda entre o salário do trabalhador rural, à
margem de qualquer regulação pública, e os salários daqueles ocupados em outras ativi-
dades, bem como os dos que têm diferenciais por escolarização, como os observados por
Langoni (1973), prendem-se a este processo.
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estrutura (eletrificação e transportes), à proteção da agricultura de ali-
mentos através de políticas públicas e à ampla oferta de educação e
saneamento básico. A despeito de políticas autoritárias voltadas ao tra-
balho e de um sistema previdenciário baseado essencialmente nas em-
presas, tanto os salários urbanos quanto a renda dos residentes rurais
cresceram de forma articulada, gerando um perfil distributivo muito
menos polarizado do que qualquer experiência latino-americana ou afri-
cana. Caso mais recente, o da China, corrobora esta experiência: quan-
do, em seguida às reformas de 1979, os termos de troca foram favorá-
veis à renda rural – interrompendo uma tendência criada desde o pós-
guerra – a economia chinesa testemunhou, na primeira metade dos anos
80, uma gigantesca redução da pobreza absoluta. Do mesmo modo, pode-
se observar entre os países europeus continentais que a intervenção da
política pública na formação dos preços, na proteção e na modernização
da agricultura foi uma peça essencial da política de bem-estar no pós-
guerra13. A experiência de um desenvolvimento setorialmente mais arti-
culado e menos heterogêneo como base para uma melhor distribuição é,
com efeito, uma tese cara ao pensamento desenvolvimentista latino-ame-
ricano – particularmente o de Aníbal Pinto – e brasileiro – em especial o
de Ignácio Rangel. Esta tese vem paulatinamente se impondo, devido ao
acúmulo de evidências, como pode ser observado, recentemente, em tra-
balhos empíricos baseados em metodologias tão distintas como, por exem-
plo, o de Bourguignon e Morrisson (1998). Como evidente no caso asiá-
tico, mas igualmente válido para a maioria das economias em desenvolvi-
mento, um fator essencial para o desenvolvimento setorial e regional-
mente articulado é a difusão da infra-estrutura física (energia, estradas,
obras públicas, telecomunicações) e, não por acaso, recentes estimativas
empíricas encontraram alta correlação entre a difusão da infra-estrutura
por habitante e a distribuição de renda (Chong e Calderón, 2001).

No caso brasileiro, o desenvolvimento econômico foi muito mais
polarizado. Ainda que os efeitos do crescimento econômico e da mu-
dança estrutural tenham sido positivos na redução da pobreza, a

13 No caso da Europa Ocidental, vale recordar que, depois da Segunda Guerra Mundial, tão
importante quanto a política social voltada ao trabalhador urbano foi a Política Agrícola
Comum, estabelecida em 1957, no Mercado Comum Europeu. Esta, elaborada para enfrentar
situações deficitárias do pós-guerra, transformou-se em poderoso estímulo para a expansão e
a modernização da produção, garantindo preços aos produtores e baixos preços aos consumi-
dores, através de ativa política de intervenção do governo. Era explícito, nesta política, o
objetivo de assegurar uma paridade de rendimentos entre residentes urbanos e rurais.
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marginalização do mundo rural, a expansão da força de trabalho, a evo-
lução dos preços relativos e da política salarial seguraram a renda dos
trabalhadores na base da pirâmide distributiva14.

Durante os anos 70, algumas mudanças começaram por transformar
este perverso estilo de crescimento. O crescimento econômico persis-
tente, liderado pela indústria e pelo setor de serviços com veloz criação
de emprego qualificado e não-qualificado, ampliou o poder de barga-
nha dos trabalhadores manuais, e uma melhor política salarial
estabelecida no meio da década permitiu aumentos reais no salário mí-
nimo. Como resposta a uma crescente demanda urbana por alimentos,
novos investimentos privados no campo, na indústria alimentar e na
comercialização, ao lado de uma moderna infra-estrutura, começaram a
alterar as relações entre agricultura e indústria, ainda que estes movi-
mentos só tenham, de fato, se afirmado nas duas últimas décadas. A
tendência à concentração da renda foi interrompida e a dispersão salari-
al declinou. Estes fatos sinalizavam que o Brasil estava no limiar de um
padrão de desenvolvimento menos excludente. A crise macroeconômica
dos anos 80 e o crescimento instável e baixo dos anos 90 abortaram esta
inflexão15. Os dados básicos deste processo encontram-se no Quadro3.

Do início dos 80 até 1995, a alta taxa de inflação teve poderosos
efeitos distributivos sobre os primeiro decis da distribuição dos indiví-
duos e famílias. Além deste fato, causado por abruptas mudanças nos
preços relativos, a alta volatilidade no crescimento, a pronunciada redu-
ção do salário mínimo real e a estagnação na renda per capita foram
acompanhadas por forte concentração no mercado formal de trabalho,
afetando especialmente os trabalhadores não qualificados16. Nos breves

 14 A pobreza absoluta que acompanhou o arranque industrial do pós-guerra, convém
observar, não pode ser deduzida de um genérico modelo, o da “substituição de importa-
ções”, como observou Tavares (1986). Esta política não pode ser imputada à modernidade
da monopolização industrial, mas ao caráter atrasado das relações sociais de produção
herdadas da monopolização mercantil.
15 Como antes se observou, pelo menos em relação aos salários industriais, os dados
relativos às últimas décadas corroboram a hipótese de uma redução da desigualdade
associada ao crescimento econômico. Evidências em Conceição et al, (2001).
16 Como houve nos anos 80, e principalmente nos anos 90, um significativo aumento da
escolarização da força de trabalho, inclusive da escolarização superior, para os adeptos
da teoria do capital humano o agravamento da distribuição das rendas do trabalho só
poderia ser explicado por uma elevação ainda maior na procura de mão-de-obra qualifi-
cada e, conseqüentemente, do retorno atribuído à educação. Como nos anos 80 e 90
houve declínio nos investimentos e redução no crescimento econômico, torna-se difícil
explicar a elevação desta taxa. Ver Bonelli e Ramos, 1993.
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períodos de recuperação ocorridos nesta fase, o emprego foi destinado
aos trabalhadores mais qualificados. Ao lado da redução da mobilidade
ascendente estrutural, ocorreu que os donos dos ativos melhor protegi-
dos contra a inflação tiveram amplos ganhos de capital. Naturalmente
que as conseqüências deste último processo sobre a distribuição pesso-
al da renda são sub-avaliadas.

A desigualdade na renda poderia ter sido ainda pior se algumas po-
líticas sociais não estivessem em ação. De longe, as mais importantes
foram a extensão da aposentadoria para os trabalhadores rurais e o au-
mento do pagamento mínimo de aposentadoria17 .

Com o Plano Real, precedido por intensos fluxos de capital e abertu-
ra comercial, diferentes movimentos ocorreram. Em primeiro lugar, a
queda na taxa de inflação extinguiu o principal fator prévio de concen-
tração de rendas. A maior queda dos preços dos alimentos, em relação a
outros preços, foi, de fato, a “âncora verde” do Plano. Fatores estrutu-
rais e macroeconômicos contribuíram para esta queda. A elevação do
salário mínimo real, em 1995, e dos rendimentos pagos aos aposentados
teve importantes efeitos sobre a pobreza absoluta18. Mas o instável e
baixo crescimento que se seguiu ao Plano exerceu um efeito distributivo
oposto. O declínio do emprego agrícola e industrial e a estagnação no
emprego público resultaram em encolhimento do setor organizado da
economia. Em menos de dois anos, a influência positiva dos preços
relativos sobre a distribuição de renda foi mais do que erodida, em São
Paulo, por um efeito distributivo negativo, causado pelo aumento do
desemprego, pelo declínio do rendimento médio dos ocupados e pela
expansão de atividades de baixa renda. Além deste fato, uma taxa de
juros elevada e estável resultou em elevados ganhos de capital para os
detentores de ativos financeiros. A participação dos juros pagos pelo
setor público em relação ao PIB passou de 2,90%, em 1990, para 5,07%,
em 2000, afirmando-se, isoladamente, como um fator essencial na mu-

17 As mais de 6 milhões de aposentadorias rurais pagas anualmente, ao longo dos anos 90,
constituíram um poderoso mecanismo de transferência de renda a indivíduos pobres resi-
dentes, em sua maioria, em áreas pobres, anteriormente à margem de qualquer mecanismo
de proteção social. Não apenas a aposentadoria apresentou efeitos distributivos. O gasto
social per capita aumentou substancialmente na segunda metade dos anos 80 e, depois de
uma queda na primeira metade dos anos 90, elevou-se na segunda metade, refletindo, em
grande parte, a recuperação do poder de compra do salário mínimo (Vilmar Faria, 2002).
18 Ver Neri, M. e Giambiagi, F. (2000).
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dança da distribuição funcional da renda. O declínio da parcela dos as-
salariados na renda pode ser observado no Quadro 4.

Como as rendas do capital e as outras rendas são mais concentradas
que as do trabalho assalariado, é razoável supor uma relação entre a
queda na parcela salarial e um aumento da desigualdade na distribuição
pessoal da renda. A evolução do coeficiente de Gini (Quadro 1), entre-
tanto, não corrobora esta expectativa. Três fatores podem ser aqui ob-
servados. Em primeiro lugar, há uma questão de medida. Com efeito, o
índice de Gini não necessariamente capta mudanças na distribuição,
quando esta se torna crescentemente polarizada com redução dos níveis
intermediários, como notoriamente aconteceu na economia brasileira
nos anos 9019. Em segundo lugar, é possível que a distribuição observa-
da seja bastante distinta da real, uma vez que as rendas não salariais são
fortemente subestimadas nas pesquisas domiciliares. Por fim, como na
segunda metade dos anos 90 houve um elevado declínio do emprego
formal – ver Quadro 5 – com estagnação, inclusive, do emprego de
trabalhadores qualificados, é possível ter havido, em algum grau (e de-
pendendo do nível de agregação), um “nivelamento para baixo” nas
rendas do trabalho.

No campo, duas forças diferentes e opostas estiveram em ação. Gra-
ças aos investimentos em infra-estrutura dos anos 70 e às inovações
técnicas que expandiram as terras agricultáveis, a agricultura brasileira
passou por intensa modernização, especialmente nas culturas voltadas
ao mercado interno. Esta transformação (de toda a cadeia produtiva dos
alimentos) reduziu a heterogeneidade intersetorial que caracterizava até
então o desenvolvimento econômico brasileiro. A principal conseqüên-
cia positiva deste processo foi o barateamento dos alimentos, favore-
cendo os assalariados urbanos e rurais. Secundariamente, começou-se a
desenvolver em certas áreas do país, como no Centro-Oeste, uma rela-
ção dinâmica entre agricultura e indústria, muito mais equilibrada do
que a que existia historicamente numa região como o Nordeste. Mas, o
outro lado do processo de modernização foi o vasto crescimento do
desemprego rural e da heterogeneidade intra-setorial. Não apenas o pro-
gresso técnico, mas o declínio da massa real de salários urbanos e a
desregulação da agricultura fortaleceram esta tendência excludente.

19 Para uma discussão sobre medidas de polarização, ver Wolfson (1994).
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Ao lado deste novo fenômeno encontra-se o outro espectro do mun-
do rural. Milhões de pequenos estabelecimentos permanecem vincula-
dos a atividades de subsistência, principalmente no Nordeste, forman-
do, no campo e nas pequenas vilas – que permanecem sendo impropri-
amente consideradas cidades –, o núcleo duro da pobreza absoluta no
país. Um núcleo excluído dos efeitos positivos do crescimento econô-
mico e fortemente dependente das políticas de redução da pobreza.

Contrariamente ao que se passou nos anos 70, nos 90, graças à mo-
dernização da agricultura, os preços relativos não foram enviesados con-
tra os salários mais baixos. O baixo crescimento econômico, no entan-
to, abortou a possibilidade de uma mudança estrutural favorável aos
trabalhadores menos qualificados. A destruição do emprego assalaria-
do agrícola se deu simultaneamente à destruição do emprego na indús-
tria, levando, em conseqüência, a uma expansão do subemprego urbano
e ao declínio da renda média do trabalho não qualificado. O declínio no
crescimento do mercado interno de alimentos, por seu turno, reforçou o
desemprego rural e a expulsão prematura da força de trabalho.

4. Políticas de distribuição de renda

Como se depreende da análise anterior, a persistente concentração
da renda observada historicamente na economia brasileira não decorre
de um único e mesmo processo, mas resulta de movimentos econômi-
cos e políticos contraditórios. Nos últimos vinte anos, foram raros os
momentos em que houve expansão simultânea do PIB per capita, do
emprego, do salário mínimo real e estabilidade na cesta básica; e, quan-
do estes ocorreram, houve redução da pobreza e aumento da parcela da
renda apropriada pelos mais pobres20.

A introdução de redes de proteção e políticas de renda especialmen-
te dirigidas à pobreza – como as que caracterizaram a política social dos
últimos anos – não pode contornar a necessidade de um modelo de de-
senvolvimento em que a sustentação da taxa de crescimento e de eleva-
ção continuada do salário mínimo real esteja claramente priorizada. É
evidente que, com a extraordinária expansão do setor informal, os es-
quemas de transferência social, centrados no emprego, tornam-se

20 Para uma análise semelhante aplicada a diversos países latino-americanos, ver Ganuza,
E. e Taylor, L. (1998).
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crescentemente insuficientes e os programas universais (como, por exem-
plo, a renda de cidadania), ou voltados diretamente aos pobres (Bolsa-esco-
la), ou a extensão da cobertura social ao setor informal (como a que ocorreu
com a aposentadoria rural) tornam-se centrais21. Mas, qualquer que seja o
sistema, a sua viabilidade como política efetiva é fortemente dependente da
expansão da renda per capita, da redução das transferências financeiras e do
aumento da base tributária do governo. Com efeito, há um conflito insanável
entre a expansão dos benefícios sociais, necessária à redução das desigualda-
des, e a estagnação do produto per capita, tal como a que se firmou na econo-
mia brasileira dos anos 9022. Os desníveis primários da renda no país são
muito elevados para serem substancialmente reduzidos por medidas centradas
exclusivamente nas transferências de um estagnado orçamento social. Por
outro lado, sem uma segura expansão econômica, os esforços educacionais
se frustram e criam uma inevitável “desvalorização educacional”. Uma
macroeconomia voltada ao crescimento econômico é condição básica para
uma política de renda voltada à redução das desigualdades.

A questão central é a sustentação prolongada do crescimento econô-
mico, de forma que os efeitos positivos sobre a pobreza e a distribuição
de renda possam se consolidar. No entanto, como já se observou, para
que o crescimento não amplie as desigualdades, é necessário não ape-
nas estabilidade de preços, mas também que os preços relativos não
sejam enviesados contra o consumo popular, em particular o preço dos
alimentos e as tarifas de serviços públicos e transporte23. Ou seja, é ne-
cessário fazer da redução da heterogeneidade estrutural, e conseqüente-
mente dos desníveis de renda, o eixo da política de desenvolvimento.

21 Para uma avaliação das propostas de renda mínima, ver Lavinas, L. e Varsano, 1997.
22 Na segunda metade dos anos 90, as despesas com benefícios da aposentadoria social
aumentaram devido ao aumento do salário mínimo, erigido constitucionalmente como
piso para os benefícios continuados. Em face deste aumento de renda (de uma população
pobre), a arrecadação líquida do INSS caiu, em função do elevado desemprego. Ver Néri,
M. e Giambiagi, F. (2000).
23 A ênfase da análise anterior recaiu sobre o preço dos alimentos, tendo em vista a sua
importância para a renda real dos mais pobres e para o emprego de milhões de produtores
e assalariados. As tarifas dos serviços de utilidade pública assumem, do mesmo modo,
grande importância para a renda dos assalariados. A política de preços dos serviços de
distribuição de energia estabelecida nos programas de privatização do setor é um exem-
plo do viés concentrador das tarifas sobre os rendimentos. Com efeito, ao se vincular a
correção das tarifas às variações dos preços diretamente sensíveis à variação da taxa de
câmbio, estabeleceu-se uma relação inversa entre a variação da taxa de câmbio real –
variável central para o crescimento e as exportações – e o salário real.
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Como recentemente destacado por Tavares e Beluzzo24: “[u]m pa-
drão de crescimento sustentado que pretenda distribuir renda e promo-
ver o bem-estar social não pode deixar de ter como eixo a expansão da
capacidade de produção de bens públicos de uso universal e de bens
básicos de consumo popular. A produção de bens e serviços e a distri-
buição de renda são duas faces de um mesmo processo de desenvolvi-
mento numa sociedade mercantil. Sem uma política de produção e em-
prego condizente com o bem-estar social não é possível fazer distribui-
ção de renda de forma duradoura. Distribuir renda não significa, por-
tanto, um ataque focalizado à pobreza, com políticas do tipo das reco-
mendadas pelo Banco Mundial: políticas pobres para os pobres.”

Quando se reduz o preço de um bem básico de consumo (alimentos, mo-
radia, transportes públicos), a distribuição dos salários nominais não é direta-
mente afetada; entretanto, como os padrões de consumo são diferenciados
por nível de renda, melhora a distribuição do consumo e reduz-se a pobreza.

 Em relação aos alimentos, fica colocada uma complexa questão de
política pública. Com efeito, para os trabalhadores assalariados de bai-
xa renda (no campo ou na cidade), uma estratégia de desenvolvimento
voltada para a redução do custo de alimentos tem evidentes efeitos po-
sitivos sobre a distribuição do consumo25. No entanto, tendo em vista a
grande heterogeneidade na agricultura brasileira, os preços que refle-
tem as condições de produção das modernas fazendas tornam inviáveis
milhões de pequenos produtores. Elevar a renda agrícola, de forma a
diminuir o êxodo rural e diminuir o hiato de renda com relação aos
habitantes urbanos, requer preços não necessariamente compatíveis com
os objetivos de expansão do salário real nas cidades. Este conflito de
interesses só encontra uma saída estrutural na redução das margens de
comercialização, na política de compra do governo, no aumento pro-
gressivo da produtividade do produtor marginal, na expansão das coo-
perativas, e na diversificação das fontes de renda do produtor rural.

A aproximação entre produção e mercado supõe alguns mecanis-
mos de política pública, como, por exemplo, uma política de compra de
alimentos das cidades26 . Isto é particularmente relevante para fundar

24 Tavares e Beluzzo (2002:173).
 25 De acordo com estudo de Menezes et al (2002), baseado na POF de 1995/1996, os
gastos com alimentação de uma família paulista com renda de até 2 salários mínimos era
de 32,4% do seu gasto total de consumo. Já em Fortaleza, o percentual destes gastos,
para uma família na mesma faixa de renda, era de 49,2%.
26 Ver Projeto Fome Zero, 2001.
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bases do crescimento econômico em áreas onde o subemprego, a des-
nutrição crônica e a miséria predominam. Neste sentido, é necessário
alargar a provisão de bens públicos em infra-estrutura, saúde, educação,
renda mínima e assistência social, com amplo envolvimento das insti-
tuições locais27.

É evidente a importância distributiva da reforma agrária. Entretanto, a
menos que haja um mercado em expansão e políticas públicas e preços
voltados à sustentação da agricultura familiar, poucos poderão transformar
seus novos ativos em renda estável e compatível com a evolução dos pa-
drões de consumo. A experiência do México ilustra muito bem este ponto.

É a expansão sustentada do consumo popular urbano, através da ele-
vação dos rendimentos dos mais pobres, a base essencial para a expan-
são da produção dos alimentos. É a redução do seu custo, entretanto,
que permite tornar este crescimento compatível com a elevação do salá-
rio mínimo real. Assim, elevar os salários dos trabalhadores de menor
qualificação, de forma a ampliar os efeitos positivos do crescimento
sobre a redução dos níveis de pobreza, requer a combinação de diversas
políticas institucionais, de investimentos, e de preços.

A importância do salário mínimo real sobre a redução da pobreza
é hoje largamente aceita no país28. Segundo Fogel et al (2001), dos
perceptores de salário mínimo, apenas 8.2% eram paulistas, e 38,1%
eram nordestinos. Os trabalhadores das áreas metropolitanas respon-
diam por apenas 25,2% dos que recebiam o salário mínimo, e eles
estavam principalmente nas áreas não metropolitanas. Este estudo
torna também evidente, numa direção convergente com outras pes-
quisas recentes, a tese do salário mínimo como um “farol” exercen-
do forte influência sobre os rendimentos do trabalho informal29. Como
este salário tornou-se o piso para as aposentadorias, amplamente
concentradas numa faixa muito próxima do seu valor, sua evolução
real afeta amplos contingentes da população de baixa renda. Assim,
devido a repercussão do salário mínimo sobre o preço do trabalho
não qualificado, sobretudo nas regiões e cidades mais pobres, sua

27 Para uma discussão detalhada dos desafios sociais associados à pequena produção
num contexto regional heterogêneo, ver Castro, M.H.M. (1992) “Reforma agrária e pe-
quena produção”, tese de doutoramento, Instituto de Economia, UNICAMP.
28 Para uma análise de sua influência nas últimas décadas, ver Hoffman (1998).
29 Para uma resenha atual, ver Corseuil, C. H. e Servo, L. M. S. “Salário Mínimo e Bem-
Estar Social no Brasil” 2001.
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elevação real constitui um poderoso instrumento na luta contra a
pobreza30.

 Se, como é reconhecido, a aposentadoria rural teve um impacto
significativo sobre a pobreza no campo e nas pequenas cidades, o mesmo
não ocorreu no mundo urbano, onde trabalhadores pobres em atividades
irregulares e descontínuas encontram-se à margem da proteção social.
Por não poderem contribuir ou comprovar tempo de contribuição, os tra-
balhadores pobres limitam-se hoje a comprovar sua condição de indigên-
cia, a fim de serem candidatos a um programa de assistência social.

Considerando que 33,3% da população metropolitana pobre inativa,
com 60 ou mais anos de idade, não possuem aposentadoria ou pensão

30 A despeito do amplo reconhecimento de sua importância, aumentos no salário mínimo
real são criticados por três argumentos principais: o seu (suposto) efeito negativo sobre o
nível de emprego, o aumento das despesas dos salários públicos nas administrações esta-
duais e municipais (na União, o número de empregados com salário mínimo é
negligenciável) e o aumento do déficit na Previdência Social. Estas críticas, entretanto,
devem ser vistas em perspectiva. Aumentos do salário mínimo real elevam a demanda
sobre alimentos, bens industriais simples e serviços, atividades intensivas em mão-de-
obra. Numa economia com ampla subutilização de capacidade produtiva como a brasi-
leira atual, o seu impacto sobre o nível de emprego é positivo. Não há qualquer evidência
empírica do contrário. O aumento das despesas nos níveis municipal e estadual é verda-
deiro a curto prazo; a médio prazo, entretanto, o aumento do salário mínimo possui um
importante efeito sobre a renda das cidades mais pobres e, conseqüentemente, sobre as
suas receitas. As transferências da União são evidentemente necessárias, o que reforça a
proposição de que para sustentar uma política distributiva é necessária uma
macroeconomia voltada ao crescimento econômico com menores travas fiscais. A pro-
posição de que o aumento do salário causa déficit na previdência decorre de cálculos
baseados em duas suposições: a inexistência de qualquer efeito positivo entre o aumento
do salário mínimo e o nível do emprego, a inexistência de qualquer efeito sobre os de-
mais salários, ou seja, sobre o salário médio. Se estas hipóteses forem relaxadas, i.e., se
for admitido algum efeito sobre o nível de emprego e sobre os demais salários (aqueles
próximos ao salário mínimo, mas que espelham posições ocupacionais hierarquicamente
distintas) o cálculo sobre o impacto do aumento do salário terá que incorporar efeitos
positivos adicionais às receitas fiscais.
Por fim, deve-se observar que a Constituição de 1988, ao ampliar os gastos sociais, com
a inclusão das aposentadorias rurais e a elevação do piso para as transferências continu-
adas, criou fontes adicionais de receita para o Tesouro (como o Cofins, contribuição
sobre os lucros e o CPMF), vinculadas à seguridade social. A apropriação destes recur-
sos para fins outros que não os da seguridade num período marcado pela redução da
massa salarial impõe a esta um inevitável desequilíbrio financeiro. O déficit do INSS, na
segunda metade dos anos 90, deveu-se, como se observou, à redução da arrecadação
decorrente da contração do emprego formal e da expansão das despesas associadas à
elevação do salário mínimo.
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(contra 20,9% da rural)31 , o efeito distributivo desta inclusão não seria
desprezível.

Já existe um amplo reconhecimento de políticas e instrumentos ca-
pazes de agir no curto prazo sobre a pobreza e, através da sua redução,
diminuir o grau de concentração da renda no país32. A dificuldade maior
está em defendê-las da volatilidade macroeconômica e em articulá-las
com um padrão de desenvolvimento em que as prioridades sejam o em-
prego e investimentos voltados ao barateamento e expansão dos bens e
serviços de consumo de massa.

A observação muitas vezes enfatizada de que o país é rico, porém
injusto, depara-se com grandes dificuldades quando se tem em vista
não a renda nominal, mas a oferta de serviços públicos como o sanea-
mento, a habitação, a saúde, etc. Assim, por exemplo, em 1998, 63,5
milhões de brasileiros viviam nas cidades sem acesso a esgotos, 22,5
milhões sem coleta de lixo e 10,8 milhões sem água encanada33. As
carências nestas áreas não podem ser atendidas com uma transferência
de renda nominal, mas requerem programas específicos e voltados ao
consumo coletivo, que dependem da expansão dos investimentos públi-
cos ou daqueles subsidiados pelo governo34. Uma via de desenvolvi-
mento menos excludente e baseada no consumo de massa requereria
não apenas retomar o crescimento econômico, mas deveria promover

31 Segundo tabulações especiais da PNAD em 1999. Ver Projeto Fome Zero.
32 Em relação às políticas emergenciais e de transferência de renda (desvinculadas do
sistema previdenciário), estudos como o de Lavinas (1999), sobre o PRODEA, e o pro-
grama Cesta do Povo sugerem que a distribuição in natura é menos eficiente e menos
eficaz do que programas baseados na transferência direta de renda à população mais
carente. Neste sentido, programas como o cupom de alimentação (Projeto Fome Zero),
ou Bolsa-Alimentação, apresentam nítidas vantagens como estratégia de combate à fome.
Nas análises baseadas em microssimulações sobre políticas públicas (ver Siqueira, R.B.
e Nogueira, J.R., 2001), os programas não condicionados como os de renda mínima
(concedendo a cada família pobre um benefício igual à diferença entre a renda familiar e
a linha de pobreza), ou imposto de renda negativo (concessão incondicional a todas as
famílias de um benefício igual a quinze reais per capita, e tributo sobre todas as outras
rendas excedentes de uma alíquota constante de seis por cento) parecem mais eficazes
para a política de erradicação da pobreza do que aqueles que condicionam a transferên-
cia de renda à freqüência escolar das crianças (como o Bolsa-Escola).
33 Segundo o Projeto Moradia (Instituto da Cidadania, 2000), a partir de dados da PNAD.
34 Devido à precariedade da inserção no mercado de trabalho e à baixa e instável renda da
maioria da população, das 4,4 milhões de moradias construídas no Brasil, entre 1995 e
1999, apenas 700 mil foram produzidas pelo mercado. A evolução dos juros, dos salários
e do emprego impediu que os recursos disponíveis do FGTS fossem utilizados.
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um aumento significativo dos investimentos na produção dos bens de
consumo popular, isto é, na ampla cadeia produtiva de bens e serviços
que condicionam efetivamente os padrões de consumo dos assalaria-
dos e das famílias de baixa renda. Ao lado da construção civil, são
principalmente a agropecuária, a indústria de vestuário e os serviços
de educação e saúde os que apresentam os maiores coeficientes de
absorção de mão-de-obra35. A expansão dos investimentos nestas áre-
as constitui uma base material necessária à elevação do poder de com-
pra dos salários mais baixos, sem acirrar os conflitos distributivos e as
despesas correntes da previdência. Esta via não pode ficar limitada às
grandes metrópoles, e deve incluir, entre outros aspectos, a expansão
dos mercados locais, dos serviços públicos nas pequenas cidades e a
expansão, em simultâneo, das produções agrícola e industrial, de for-
ma a criar as condições materiais para um crescimento com distribui-
ção de renda popular36.

Dado o padrão de consumo dos perceptores de renda baixa, que é
um consumo intensivo em alimentos e produtos industriais de consumo
de massa e serviços básicos, um padrão de crescimento com maior in-
clusão social pode ser liderado pelo consumo interno – o que não traz
nenhum trade-off no médio prazo com o crescimento necessário das
exportações. E, se este encadeamento não for sistematicamente inter-
rompido por choques e medidas contracionistas, poderá expandir a de-
manda de trabalhadores manuais numa taxa muito superior à dos anos
90. Investimentos em construção civil e em serviços e bens públicos
não apenas em grandes cidades, mas também nas pequenas vilas, ao

35 A necessidade estimada de novas unidades habitacionais, apenas considerando o cres-
cimento vegetativo da população, é de 600 mil unidades/ano. Tendo em vista esta deman-
da e o déficit habitacional e de saneamento, e os elevados coeficientes de emprego da
construção civil, um programa centrado nesta demanda produz amplos efeitos sobre o
emprego e o consumo. Para uma estimativa dos coeficientes de absorção de emprego por
setores produtivos, ver o Modelo de Geração de Emprego do BNDES (BNDES, 2001).
36 A construção de infra-estrutura adequada ao alargamento do consumo e à redução das
desigualdades possui, ao lado de elevados efeitos de encadeamento, um efeito direto sobre
o poder de consumo dos usuários. Quando, por exemplo, áreas escassamente abastecidas
de energia elétrica, ou distantes de qualquer mercado de porte tornam-se abastecidas e
integradas, múltiplas oportunidades de emprego e renda são criadas nas áreas pobres; múl-
tiplas oportunidades são induzidas em outras áreas, mas o efeito direto, levar energia elétri-
ca e transporte para quem não tem, constitui, efetivamente, uma elevação do padrão de
consumo dos indivíduos mais pobres e salário real para a maioria dos trabalhadores.
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lado de políticas voltadas à produção familiar (titularização, crédito,
etc.), e daquelas tipicamente voltadas à pobreza, podem difundir positi-
vamente os frutos do crescimento. Graças às mudanças demográficas
no Brasil, houve um declínio na taxa de dependência, e uma menor taxa
de crescimento do emprego é compatível, hoje, com uma maior renda
familiar per capita.

Uma retomada do crescimento sustentado e dirigido prioritariamente
à infra-estrutura, saúde, educação, habitação, acompanhada de eleva-
ção gradual, mas segura, do salário mínimo real e de medidas voltadas à
pobreza (preferencialmente em renda e universais) constitui todo um
programa de desenvolvimento econômico, no qual a demanda por justi-
ça distributiva não fica restrita a uma equação de trocas de um contido
orçamento social do governo37.

 5. Políticas distributivas e o BNDES38

Em 1980, o produto por habitante no Brasil era de 6.319 reais (a
preços de 2001), e em 2001, 6.873 reais. Presentemente, a estagnação
da renda média na economia brasileira, acompanhada por elevada da
taxa de juro real, constitui um constrangimento essencial a qualquer
política voltada à redução das desigualdades. Remover a restrição que
impede o crescimento sustentado da renda média da economia brasilei-
ra, através de políticas industriais voltadas à substituição de importa-
ções e à promoção de exportações – políticas que historicamente carac-
terizaram a ação do BNDES –, constitui uma prioridade central para o
país, e pré-requisito para uma política de investimentos de grande fôle-
go voltada à redução da pobreza e das desigualdades.

37 É inevitável, e desejável, uma expansão do emprego público. Neste particular, o Brasil
distingue-se em relação tanto a países desenvolvidos quanto a países em desenvolvimen-
to por uma baixa participação do emprego público na ocupação total – cerca de 11,5%
das pessoas ocupadas, em 1996 (BNDES, 2002) –, o que é incompatível com investi-
mentos massivos nas áreas de educação e saúde.
38 Fugiria do escopo deste trabalho um detalhamento das ações do BNDES voltadas às
políticas sociais. Busca-se aqui um delineamento geral das iniciativas favorecedoras de
uma melhor distribuição de renda e redução da pobreza, tendo em vista as questões exa-
minadas anteriormente.
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Contudo, se a elevação da renda média constitui condição necessá-
ria para a redução da pobreza, ela não é, como se observou, uma condi-
ção suficiente, pois é necessário que a distribuição não se concentre no
topo da pirâmide distributiva. E, para tanto, são requeridas mudanças
na estrutura produtiva, de forma a garantir estabilidade dos preços rela-
tivos e expansão progressiva da oferta de bens e serviços fundamentais
ao padrão de consumo das famílias de menor poder aquisitivo. No que
se refere à infra-estrutura física (energia, transportes, telecomunicações,
armazenagem, equipamentos urbanos), a exigência é de investimentos
coordenados, na medida em que são indivisíveis e possuem grandes
externalidades. Estes bens, ao lado dos serviços sociais (educação, saú-
de, saneamento), ainda que não possuam as características dos bens pú-
blicos puros da teoria convencional (não rivalidade e não exclusivida-
de), são bens públicos, no sentido de que correspondem a necessidades
coletivas, viabilizam o desenvolvimento econômico, e a sua provisão
por iniciativa privada, numa sociedade desigual como a brasileira, re-
força a exclusão social.

A distribuição desigual e insuficiente na média nacional da oferta de
bens/insumos públicos no Brasil contemporâneo constitui uma restri-
ção a uma maior difusão dos padrões de consumo e, conseqüentemente,
à elevação sustentada dos salários reais.

Nos últimos anos, a ênfase na modernização produtiva no Brasil tem se
baseado numa avaliação de “custo Brasil”, na qual as dimensões sociais
surgem como uma segunda preocupação. É importante frisar que historica-
mente o custo Brasil acomodou-se à existência de baixos salários. A histó-
ria da industrialização do país centrou-se na produção doméstica de bens/
setores com elevado efeito de encadeamento à jusante e à montante. A
provisão de infra-estrutura física e serviços sociais foi essencial a esta dinâ-
mica, mas deixou à margem regiões e populações e não privilegiou a cadeia
produtiva de bens e serviços essenciais ao consumo popular.

Uma desejável elevação do poder de compra dos salários e, simulta-
neamente, uma redução do “custo Brasil”, de forma a aumentar a
competitividade externa da economia, dependem da relação entre o pre-
ço dos alimentos, da habitação, dos transportes, das tarifas dos serviços
públicos, da assistência à saúde e o preço dos bens exportáveis. Para
que esta equação evolua de forma favorável às empresas e aos assalari-
ados, é necessário um ritmo setorialmente mais equilibrado na incorpo-
ração do progresso técnico e nos investimentos no conjunto dos bens/
insumos e serviços de consumo de massa.
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Um padrão de desenvolvimento voltado aos bens de consumo de
massa e à inclusão social requer um conjunto de investimentos cujos
efeitos de encadeamento demandam planejamento e coordenação. Uma
solução tipicamente de mercado não é factível (não há precedente histó-
rico), e o Brasil vem dando seguidas demonstrações deste fato. Desse
modo, criar condições favoráveis a uma mudança estrutural no perfil da
oferta compatível com o alargamento e a difusão do consumo de massa
no país é central para uma política de distribuição efetiva de renda. Na
consecução desta estratégia, que se desdobra num horizonte de médio e
longo prazos, o BNDES, por sua tradição e capacitação, constitui um
locus e um ator privilegiado, quer na promoção das condições adequa-
das de financiamento aos setores produtivos, quer na redução dos cus-
tos de sua coordenação.

Entretanto, tendo em vista as dimensões de exclusão social e miséria
no Brasil contemporâneo, é necessário combinar uma estratégia voltada
à expansão dos investimentos nas cadeias produtivas de bens-salários e
bens públicos, com ações dirigidas diretamente à população pobre. Como
se observou nas páginas anteriores, a criação de crédito e de mecanismos
adequados à pequena produção agrícola, de forma a capacitá-la a uma me-
lhor integração aos complexos agromercantis, é particularmente importan-
te num contexto de políticas expansivas voltadas à produção de alimentos.
Linhas de investimento favorecedoras da infra-estrutura das pequenas e
deprimidas cidades que povoam o interior do país são inegavelmente posi-
tivas num programa nacional contra a pobreza. Estas ações, ao lado dos
investimentos em saneamento, habitação e demais bens de consumo públi-
co nas grandes periferias urbanas, possuem o triplo efeito de elevar direta-
mente o padrão de consumo da população excluída, aumentar a renda real
dos baixos salários e gera novos empregos em larga escala39.

É importante observar que, nestas aplicações e naquelas voltadas a
pequenos produtores com baixa capacidade contratual, não se trata ape-
nas de prover recursos adequados. A difusão de crédito através de ins-
trumentos apropriados habilita que indivíduos e produtores, antes à mar-
gem do mercado, possam explorar oportunidades, mas não cria estas
oportunidades, e tampouco interfere nos mecanismos que atuam a favor
da reconcentração. Deste modo, é importante a combinação de políticas

39 Com efeito, os coeficientes de absorção de mão-de-obra da habitação adequada (cons-
trução civil e infra-estrutura), dos alimentos, da educação, dos serviços sociais – os itens
de maior peso nas despesas correntes das famílias mais pobres – são muito elevados.
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e instrumentos, de forma a descobrir caminhos e aumentar tanto a
racionalidade como a eficiência dos gastos e dos projetos voltados à
população pobre e ao pequeno produtor. Nesta estratégia, o BNDES,
por sua tradição, pode efetivamente contribuir para um programa naci-
onal voltado à redução das desigualdades e da pobreza.

Quadro 1: Evolução da distribuição pessoal da renda no Brasil

Quadro 2: Evolução do salário mínimo real e do valor da cesta básica

ANEXO

Fonte: Censos Demográficos 1960, 1970, 1980, 1990, PNAD 1999.

Fonte: Salário Mínimo: Gazeta Mercantil, valores nominais anualizados
deflacionados pelo IGP-DI preços junho de 2002. Cesta básica: Dieese, valores

anualizados e deflacionados pelo IGP-DI preços maio de 2002. IPEA.
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Quadro 3: Indicadores macroeconômicos e distributivos.
Variação sobre o ano anterior

Fonte: IBGE (PNAD, PME), DIEESE e IPEA.
Observação: A PNAD não foi realizada nos anos de 1980, 1991, 1994.

Quadro 4: Evolução do emprego assalariado
e da participação dos salários na renda

Fonte: IBGE, preços deflacionados pelo IGP-DI, Novos sistemas de Contas
Nacionais, IPEA. (1)Remuneração média em relação ao Produto per Capita.
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Quadro 5: Desemprego e precarização das condições de trabalho
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Apêndice

Teorias sobre a distribuição pessoal da renda

Entre os diversos fatores apontados nas análises empíricas sobre os
desníveis no grau de concentração da renda, a escolarização assume am-
plo predomínio. Na economia brasileira, desde o ensaio de Carlos Langoni
(1973), esta abordagem predomina nos estudos aplicados. Sua referência
teórica principal é a teoria do capital humano – desenvolvida por autores
como Schultz, 1961; Becker, 1975 –, e baseia-se na suposição de que o
rendimento do trabalhador individual é determinado por seu produto mar-
ginal. É importante recordar que, num plano teórico, a crítica às teorias da
produtividade marginal foi realizada nos anos 50 e 60, por Joan Robinson,
na assim chamada controvérsia do capital, e por Piero Sraffa, que esten-
deu e explorou suas implicações teóricas (Garegnani, 1998).

O núcleo central da teoria neoclássica da distribuição é baseado no princí-
pio da substituição dos fatores de produção. É o seu funcionamento que ga-
rante a existência de uma relação inversa entre a quantidade de um fator, isto
é, sua escassez relativa, e a sua remuneração – a produtividade marginal. O
valor de um bem de capital qualquer é o fluxo de rendimentos futuros, des-
contada a taxa de juros. Desse modo, estabelece a teoria convencional, o bem
de capital será adquirido até que sua eficiência marginal seja igual à taxa de
juros. Joan Robinson e Sraffa demonstraram que a construção de uma medi-
da agregada de capital envolve insuperáveis problemas analíticos. Agregar
quantidades fisicamente distintas de bens de capital requer conhecer previa-
mente a taxa de juros; por outro lado, como estes possuem distintos períodos
de produção, a existência de processos como “reversibilidade das técnicas”
(consideradas como uma dada relação física entre insumo e produto) impede
a construção de forma não ambígua de uma relação monótona entre quanti-
dade de fator e seu rendimento. Mas, se o valor do capital depende da taxa de
juros, e tampouco é possível ordenar as técnicas de acordo com sua intensida-
de de capital, a noção de produtividade de fator, o edifício da teoria neoclássica
de distribuição, cai por terra, pois que se torna fatalmente inconsistente.

A despeito de alguns esforços, nenhuma defesa consistente da teoria
neoclássica da distribuição foi apresentada e a controvérsia exauriu-se.
Possivelmente mais por razões psicológicas e políticas do que por razões
formais ou matemáticas (Galbraith, Berner 2001), a crítica do capital não
alterou a forma de pensar neoclássica contemporânea, que segue aplican-
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do, em diferentes campos, os mesmos postulados da teoria marginalista
da distribuição. A teoria do capital humano é um destes campos.

De acordo com esta teoria, a unidade de distribuição são o indivíduo
e sua remuneração; e a remuneração é determinada pelas qualificações
e habilidades acumuladas ao longo de sua vida, adquiridas através da
sua educação formal e do treinamento específico do seu trabalho. For-
mam-se, assim, um “mercado de capital humano” e uma taxa uniforme
entre ocupações distintas. O valor presente deste capital é dado pelo
fluxo esperado de rendimento ao longo do ciclo de vida do indivíduo
descontado pela taxa de juros. Vale observar que as mesmas críticas feitas
à teoria do capital podem ser aqui aplicadas: a agregação de trabalhos
heterogêneos em diferentes tarefas numa unidade comum, e a indepen-
dência da taxa de juros em relação a qualquer quantidade de capital hu-
mano. Tendo em vista a natureza elusiva do capital humano, os anos de
escolaridade são, na prática, adotados como a própria medida deste capi-
tal, independente das diferenças qualitativas. Para uma resenha desta abor-
dagem e sua aplicação no Brasil, ver Corseuil e Coelho, 2002.

A teoria supõe que, em condições competitivas, a taxa de retorno dos
investimentos em educação se ajusta de forma que o valor presente dos gan-
hos dos indivíduos ao longo de sua vida seja equalizado. Imperfeições de
mercado (como as que tipicamente são associadas aos países em desenvolvi-
mento) impedem que a distribuição de educação desejada e real desenvolva-
se de forma equilibrada, elevando forçosamente a taxa de retorno dos investi-
mentos em capital humano, e abrindo um indesejável hiato de renda. A distri-
buição desigual da educação é erigida, no caso brasileiro, como o principal
determinante da desigualdade (Barros e Mendonça, 1994). A política estrutu-
ral voltada a reduzir as desigualdades de renda baseia-se, conseqüentemente,
na expansão da oferta de educação, em particular de ensino superior. Para o
caso brasileiro, ver Ferreira (2002) e Blom, A. et al (2001).

Fora do campo do mainstream, é possível identificar diversas aborda-
gens sobre a distribuição pessoal da renda, que interpretam de forma bas-
tante distinta as relações entre educação e salários, e os mecanismos de
concentração da renda. A teoria clássica dos salários aplicada às distintas
ocupações (Gleicher e Stevans, 2000), ao lado das visões keynesianas
institucionalistas – desenvolvidas nos anos mais recentes por James Galbraith
(2001) –, compõe uma perspectiva alternativa. A rejeição ao princípio da
distribuição baseado na produtividade marginal e o deslocamento da unida-
de de análise do indivíduo para as ocupações (na primeira abordagem),e
para a firma/setor (no segundo caso) caracterizam estas abordagens.
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Na teoria clássica dos salários ocupacionais, o elemento-chave é forma-
do pelas reservas de emprego associadas às diferentes ocupações – que se
distinguem pelos diferentes tipos de treinamento requeridos de entrada. Tal
como nas visões da economia clássica e de Marx, estas reservas (o pool de
trabalhadores empregados e não-empregados que possuem uma dada qua-
lificação) condicionam o poder de barganha dos trabalhadores empregados
como grupo ocupacional. O grau de concorrência entre trabalhadores, entre
firmas e setores numa dada ocupação condiciona a taxa de salário paga a
esta ocupação (Gleicher, Stevans). A reserva líquida, isto é, o número de
trabalhadores não empregados, mas que podem desempenhar determinada
ocupação, determina a intensidade desta concorrência. Nesta perspectiva,
quanto maior o treinamento exigido de entrada, menor será, relativamente a
outras ocupações, a reserva líquida e, conseqüentemente, menor será o ris-
co de ser desempregado, aumentando o poder de barganha dos ocupados.
Os diferenciais por qualificação – tão elevados numa economia como a
brasileira – são explicados de forma muito distinta da teoria da produtivida-
de marginal. O salário relativo do trabalho qualificado é maior porque o
número de indivíduos que possui determinado conjunto de qualificações
que habilita a desempenhar determinadas tarefas é relativamente baixo em
relação à demanda por estas qualificações, em contraste com o excedente
de mão-de-obra, ou seja, a magnitude da reserva líquida que predomina nas
posições de menor qualificação. Dentro de uma dada ocupação, o treina-
mento formal ou específico, com custo ou sem custo, é importante na dife-
renciação de salários numa direção que se aproxima da teoria do capital
humano (comparabilidade dos esforços educacionais), mas, ao contrário
desta, a relação entre a aquisição de treinamento e rendimento é indireta, e
está condicionada por mudanças externas à atividade produtiva. A educa-
ção considerada como um credencial que habilita os indivíduos portadores
de um ativo escasso a obterem maior barganha no emprego é perfeitamente
compatível com esta abordagem.

A despeito de grande convergência desta abordagem com as aborda-
gens institucionalistas e keynesianas, estas exploram outros mecanis-
mos para a determinação das diferenças salariais. A unidade de análise
aqui é o setor produtivo ou a firma. O ponto central é que os setores
produtivos enfrentam diferentes elasticidades-renda, diferentes estrutu-
ras de mercado e desigual capacidade inovativa. Esta assimetria cria
rendas de monopólio apropriadas assimetricamente por empresas, e, aspec-
to não contemplado nas análises neoclássicas, compartilhadas de diversas
formas por seus empregados. A distribuição da renda do trabalho é, assim,
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influenciada pelo tamanho das firmas, e pelas assimetrias nas trajetórias de
crescimento entre firmas e setores. A distribuição dos salários relativos re-
flete, portanto, uma determinada configuração do emprego, uma determi-
nada configuração entre homens e máquinas na economia. Naturalmente
que os diferenciais salariais serão tão maiores quanto menor for o ritmo da
demanda global, e quanto mais desregulado for o mercado de trabalho.
Mecanismos de diferenciação entre atributos individuais dos trabalhadores
(gênero, raça) integram e completam este marco interpretativo.

Tanto a teoria clássica dos salários ocupacionais quanto a teoria
keynesiana/institucionalista buscam explicações para os salários relativos;
e a taxa de salário paga ao trabalho não qualificado depende, em ambas, de
aspectos institucionais, como o salário mínimo estabelecido como um salá-
rio socialmente aceitável. O nível de emprego afeta positivamente a distri-
buição, seja porque reduz as reservas líquidas dos trabalhadores menos
qualificados aumentando o seu poder de barganha, seja porque eleva relati-
vamente a renda das empresas/ setores com menor grau de monopólio. Em
ambas as teorias, a desregulação do mercado de trabalho, facilitando os
mecanismos de dispensa e rotatividade de mão-de-obra, amplifica a con-
centração dos salários, favorecendo os mais qualificados, quer através de
um maior acúmulo de aprendizagem dos que permanecem empregados,
quer através da apropriação de forma isolada das rendas de monopólio.

Os impactos da educação sobre a distribuição de renda são bastante dis-
tintos daqueles previstos na teoria do capital humano. Um aumento do grau
de escolarização da força de trabalho permite que indivíduos antes excluídos
de determinadas ocupações possam candidatar-se a elas, alterando a reserva
líquida para as mesmas, e debilitando o poder de barganha daqueles antes
ocupados. Este efeito distributivo depende, entretanto, de aspectos institucionais
não generalizáveis. Uma redução da desigualdade pode, por seu turno, decor-
rer de mudanças estruturais independentes. Assim, por exemplo, se, por mu-
danças estruturais decorrentes da abertura econômica e da desaceleração do
crescimento econômico, o desemprego ocorrer nos setores com qualificações
superiores à média da força de trabalho, haverá um “nivelamento para bai-
xo”, em que a redução das desigualdades no mercado de trabalho torna-se um
resultado não desejado de um retrocesso econômico. Assim, do ponto de
vista de uma política de distribuição de renda, o objetivo é reduzir as desi-
gualdades numa configuração emprego-salário superior. Esta configuração
depende da persistência do crescimento econômico e do aumento da produti-
vidade dos setores tecnologicamente mais atrasados, de forma a reduzir os
desníveis de produtividade entre setores e firmas.
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SISTEMATIZAÇÃO DO PAINEL
“DISTRIBUIÇÃO DE RENDA – REDUÇÃO

DAS DISPARIDADES REGIONAIS”

Rodrigo Simões*

I – Introdução

O painel “Distribuição de Renda – Redução das Disparidades Regi-
onais”, organizado no âmbito dos “Painéis sobre o Desenvolvimento
Brasileiro”, em comemoração dos 50 anos do BNDES e com intuito de
fornecer subsídios para a atuação da instituição nos próximos anos, foi
formulado tendo em vista a importância da dimensão dos desequilíbrios
regionais na configuração de uma política nacional de desenvolvimento
para o país.

O painel, presidido pelo Diretor de Desenvolvimento Regional do
BNDES, Dr. Darlan José Dórea Santos, foi composto pelos palestrantes
Prof. Dr. Wilson Cano e Prof. Dr. Clélio Campolina Diniz, pelos
debatedores Profa. Dra. Tania Bacelar e Prof. Dr. Pedro Bandeira, além
do Superintendente da área de Desenvolvimento Regional do BNDES,
Dr. Luiz Fernando Dorneles.

Esta sistematização procura contemplar as principais dimensões apre-
sentadas por palestrantes e debatedores no painel, sem tentar recompor
os argumentos apresentados nos textos de referência. Fora esta pequena
introdução, este trabalho é composto por 3 sessões, a saber: um sumário
das discussões, uma apresentação das diferenças e convergências entre
as posições apresentadas no debate e, por fim, um conjunto de alternati-
vas e desdobramentos em diretrizes para ação de política econômica no
âmbito geral e do BNDES.

*Cedeplar/Universidade Federal de Minas Gerais e PROPPg/Pontifícia Universidade
Católica - Minas Gerais.
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II – Sumário

Nesta parte vamos procurar discutir, topicamente, os pontos apre-
sentados pelos palestrantes e debatedores em suas apresentações1.

Palestra do Prof. Wilson Cano

Nos últimos 40 anos houve uma inflexão na dimensão regional bra-
sileira, i.e., não podemos mais pensar em pobreza e exclusão social de
forma regionalizada. A despeito da diferença entre a Região Nordeste e a
média brasileira de pobres ainda ser de monta – 53% e 30%, respectiva-
mente – apenas na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), por
exemplo, concentram-se 5,2 milhões de excluídos (10% dos pobres bra-
sileiros), representando mais de 30% daquela população.

Desta forma, as políticas específicas  setoriais, sociais e regionais  de-
vem obrigatoriamente ser compatíveis entre si, mas, mais que isto, vincu-
ladas e subordinadas a uma Política Nacional de Desenvolvimento que
abandone o modelo econômico atual, incapaz de promover o crescimento
econômico e de sanar a grave crise social pela qual passamos.

Com este parti pris passa a contemplar a evolução da divisão inter-
regional do trabalho no Brasil, iniciando pela importância da chamada
Era Vargas na constituição do mercado nacional. Esta pode ser caracteri-
zada pela reação à crise de 1929, com a valorização do mercado interno
e a elevação dos fluxos comerciais inter-regionais. Frisa, como FUR-
TADO, a importância da chamada Agricultura Itinerante – a “fronteira
em movimento” –, que concomitante a uma industrialização acelerada
gera um processo de crescente exclusão social pela combinação de dois
elementos: i) agricultura capitalista cada vez mais voltada para o merca-
do externo com incentivos fiscais e ii) agricultura de subsistência cada
vez mais afastada dos principais centros urbanos.

Destaca que, na segunda metade do Século XX, pela ótica das con-
tas regionais, pode-se dizer que aconteceu uma pequena convergência
das rendas médias regionais, mas esta pode e deve ser debitada mais à
migração e aumento da população das regiões centrais do que a um
crescimento sólido das regiões periféricas. Vale dizer, entre 1940 e 2000,

1 Devemos atentar que os textos de referência desenvolvem mais aprofundadamente os
pontos levantados, não cabendo aqui uma repetição do exposto.
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a população brasileira cresceu aproximadamente 310% com a Região
NE crescendo 230%, Minas Gerais apenas 164% e São Paulo mais de
500%. Mais que isto, nos anos 90 o fluxo migratório – medido pela
PNAD – apresenta um retorno do processo migratório para São Paulo
com um saldo migratório líquido de mais de 1,5 milhões de pessoas em
relação ao NE. Destaca, também, a redução da capacidade receptora da
Região Centro-Oeste e das fronteiras agrícolas do Norte do país.

Após caracterizar a evolução da concentração regional do PIB bra-
sileiro até 1970 no estado de São Paulo, identifica um ponto de inflexão
deste movimento no começo dos anos 70. Particularmente, no período
de 1970 a 1985, quando São Paulo, mesmo crescendo a 8.5% anuais,
passa – pela primeira vez no século XX – a crescer abaixo da média
nacional (~ 9.0% anuais). Contudo, a partir dos anos 90, muda-se este
cenário. Passamos a ver novamente uma reconcentração em São Paulo,
tanto do produto industrial como do agrícola2, contribuindo para
aprofundar os desequilíbrios regionais brasileiros.

As políticas compensatórias em âmbito governamental, que poderi-
am tentar mitigar estes problemas, ficam enfraquecidas face à sistemáti-
ca quebra das finanças públicas brasileiras pós-1985, processo só
aprofundado pela abertura comercial dos Anos 90. Estas impediram qual-
quer ação em direção a uma política nacional de desenvolvimento. Se-
gundo o autor, o que aconteceu foi uma política de “(...) liberalidade
insana no controle dos fluxos cambiais e financeiros que levou à des-
truição do Estado Nacional”, sendo este substituído por outros recortes
espaciais – macrorregiões, microrregiões, local, clusters, cidades, con-
sórcios etc – supostamente “competitivos” em nível global, vinculados
por excelência a um drive exportador e panacéia das políticas de
competitividade territorial, adequadas, se tanto, aos países centrais. No
Brasil, seu resultado mais evidente é o aprofundamento da fragmenta-
ção do espaço nacional, contribuindo para o enfraquecimento do mer-
cado nacional, iniciado na Era Vargas.

Desta caracterização parte-se para o desenho inicial de uma Agenda
Nacional de Desenvolvimento Econômico, que tem como premissa a
constatação de que o Brasil tem que partir para a criação de um mercado
interno de massa e a racionalização do uso de sua mercadoria mais es-

 2 Face à elevação da produtividade causada pela introdução massiva e crescente de pro-
gresso técnico no campo.
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cassa, hoje e historicamente: as divisas. Nesta Agenda, alguns aspectos
devem ser destacados:

a) necessidade de uma redistribuição de renda e de ativos;

b) necessidade de uma preocupação ambiental;

c) necessidade da recuperação da ossatura burocrática-administrati-
va3 do estado brasileiro e principalmente dos instrumentos de polí-
tica econômica a nível nacional e regional.

A apresentação no Painel encerrou-se neste ponto, sem aprofundar os
elementos mais gerais do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento,
presente no texto de referência, mas frisando a principal dimensão para a
construção deste projeto: a ênfase na criação de um mercado interno de
massa no país.

Palestra do Professor Clélio Campolina

Antes da apresentação de seu texto de referência, o Prof. Campolina
frisou sua concordância literal com a apresentação do Prof. Cano quanto
à necessidade de se construir uma Política Nacional de Desenvolvimen-
to, e a ela vincular-se uma Política de Desenvolvimento Regional. Con-
tudo, acredita que há espaço para alguma especificação do que deveria
ser esta segunda.

A apresentação foi iniciada recuperando historicamente o debate te-
órico sobre a problemática territorial, destacando três principais corren-
tes, a saber:

a) a escola americana com ênfase na localização e nos transportes;

b) a escola francesa, preocupada com os desequilíbrios regionais e a
polarização econômica;

c) a escola latino-americana da CEPAL, preocupada com o subdesen-
volvimento da região, oriundo de sua forma de inserção no merca-
do internacional. Esta cria os conceitos de centro e Periferia e de-
fende a industrialização como saída.

3 Neste ponto frisa a necessidade de recriação das agências regionais de desenvolvimen-
to (SUDENE, SUDAM) à luz da experiência passada, procurando não repetir seus erros
mas valorizando o corpo técnico de excelente qualidade e o estoque de estudos e diagnós-
ticos (regionais, setoriais, mapeamento mineral etc) já existentes.
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As políticas regionais derivadas destas concepções teóricas, princi-
palmente da escola francesa com as abordagens de gestão do território e
desenvolvimento regional, tiveram ampla aplicação nos países europeus
e mesmo em regiões dos USA. No pós II Guerra, este processo genera-
lizou-se pelos países americanos, desembarcando na criação de institui-
ções e políticas especificas voltadas ao desenvolvimento regional. No
Brasil, várias foram as instituições criadas neste processo: CVSF, CHESF,
BNB, BASA, bancos estaduais de desenvolvimento, superintendências
regionais, dentre outros.

A partir do final dos anos 60, contudo, a avaliação dos resultados e
da atuação destas instituições e políticas especificas gerou aquilo que
pode ser caracterizado por uma crise do planejamento regional tradicio-
nal. A partir disto, alguns trabalhos de reconstrução teórica e instru-
mental vêm sendo realizados, a saber4:

a) modelos de retornos crescentes (Henderson, Krugman, Venables,
Fujita, Kubo);

b) modelos regionais de insumo-produto, utilizando Computable Ge-
neral Equilibrium (Isard, Hewings);

c)  modelos de crescimento endógeno e convergência de renda (Romer,
Sala-i-Martin);

d) modelos institucionalistas (Hodgson);

e) modelos de desenvolvimento local com ênfase em instituições lo-
cais e sociedade civil (Putnam), cultura local e embeddedness
(Granoveter), ativos relacionais e interdependências não
comercializáveis(Storper), aprendizado coletivo (Keeble);

f)  sistemas locais de inovação e sistemas produtivos locais (Schmidt
e outros).

Do ponto de vista empírico, atualmente, destaca-se a experiência da
União Européia, que, partindo-se de diagnósticos a respeito do nível de
desenvolvimento de cada região (renda media e estoque de infra-estru-
tura física e social), procura alcançar o objetivo geral de maior coesão
socioeconômica, por intermédio de um conjunto de políticas regionais
e criação de fundos especiais, com destaque para o Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional.

4 Ver todas as citações bibliográficas, a seguir indicadas, no texto de Clélio Campolina.
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Outra dimensão importante da discussão teórica atual diz respeito à
questão da globalização e das escalas territoriais. O autor discute estes
temas, enfatizando tanto a chamada “compressão da relação tempo x
espaço” quanto a relação entre dois trade-offs fundamentais, i) mobili-
dade do capital x rigidez do ambiente construído, e ii) hiperescala da
acumulação de capital x hipoescala do território.

Neste processo, ressalta que, sem a mediação do Estado, as forças
de mercado fazem com que a escala local vincule-se diretamente à esca-
la global, sem participação da escala nacional. Afirma que é preciso
recuperar a capacidade de regulação do Estado-Nação, sem que seja
desejável enfraquecer as iniciativas locais.

Concluindo a recuperação teórica, destaca também o importante papel
das inovações e da chamada “economia da proximidade” no desenvolvi-
mento regional, frisando ainda: i) a irreprodutibilidade das experiências
face às diferentes condições históricas, culturais, sociais e políticas, e 2) a
necessidade de se pensar a região como parte de uma economia nacional.

Analisando o espaço regional brasileiro, inicia destacando a consti-
tuição das bases para o desenvolvimento urbano-industrial no Brasil e a
embrionária formação do mercado nacional integrado, a partir da déca-
da de 1930. Frisa o ano de 1970 como um marco no processo de
(des)concentração regional da atividade produtiva brasileira, sendo São
Paulo responsável por 58% da produção industrial e 39% do PIB do país.
A partir disto, apresenta uma discussão acerca da configuração e evolu-
ção dos indicadores sociais brasileiros até os tempos atuais, mostrando
que a pobreza é ubíqua. Do ponto de vista da rede urbana, destaca a alta
concentração da população em cidades com mais de 100 mil habitan-
tes(202 municípios), a existência de 16 conurbações urbanas com mais
de 1 milhão de habitantes no ano de 2000 e a inexistência de um sistema
de cidades médias que servisse como anteparo migratório; o que, por
sua vez, caracteriza uma pobreza metropolitana generalizada.

Passando para a análise do ensaio de desconcentração pós 1970,
o autor destaca que, entre os anos de 1970 e 2000, MG, PR, RS, SC
e interior de SP ampliaram sua participação na produção industrial
brasileira (33% em 1970 contra 50% em 2000), caracterizando a
posição subordinada do Norte-Nordeste em relação ao Sul/Sudeste e
seu centro de comando, a RMSP. No Nordeste, pode-se destacar a
instalação de indústrias leves de bens de consumo com baixas
externalidades em termos de adensamento da cadeia e característi-
cas locacionais de foot-loose industries, i.e., com pequenos impac-
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tos intra-regionais5 . As decisões locacionais são baseadas em incenti-
vos fiscais e aproveitamento de mão-de-obra pouco qualificada com
baixos salários, caracterizando uma pequena capacidade de indução de
efeitos aglomerativos.

Por sua vez, do ponto de vista da produção agropecuária destacam-
se três movimentos simultâneos:

1) deslocamento da produção agropecuária extensiva;

2) intensificação produtiva nas regiões mais desenvolvidas; e

3) crescimento nas áreas irrigadas da Região Nordeste.

Finalizando a parte de diagnóstico, o autor destaca três transforma-
ções que vêm acontecendo na economia contemporânea com diferentes
impactos regionais no país, a saber:

a) abertura externa e MERCOSUL: há que avaliar regionalmente os
diferentes impactos. Por exemplo, entre 1980 e 2001, o Nordeste
brasileiro perdeu participação relativa nas exportações do país, pas-
sando de 12% para somente 7%;

b) infra-estrutura, privatização e papel do Estado: deve-se reforçar que
capital social básico é papel precípuo do Estado e que o processo de
privatização ocorrido no Brasil – seja por problemas fiscais, seja
por opções ideológicas – deixou as regiões mais atrasadas entregues
à própria sorte. Mais que isto, destaca-se que o setor privado inte-
ressa-se pelo que é mais rentável, não procurando regiões pobres
ou vazios econômicos, contribuindo para o aumento do fosso na
infra-estrutura e nas desigualdades regionais;

c) mudanças tecnológicas e reestruturação produtiva: tendência à
reconcentração produtiva regional no Brasil face à importância da
infra-estrutura universitária e de instituições de pesquisa da região
Sudeste, ou seja, a concentração regional brasileira da chamada “so-
ciedade do conhecimento”.

Antes de enumerar os pontos centrais para a estruturação de uma
política de desenvolvimento regional e do papel do BNDES neste pro-
cesso, o autor destaca que, do ponto de vista da atuação governamental
na área regional na última década, a única iniciativa foi o estudo do
Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento. Este procurou esta-
belecer diretrizes de desenvolvimento diferenciado para as diversas re-

5 As exceções seriam o Pólo Petroquímico de Camaçari, a Ford e os complexos portuários.
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giões brasileiras, de forma a se criar efeitos complementares entre infra-
estrutura física e social e atividades produtivas. Na avaliação dos resul-
tados deste estudo, várias críticas foram apresentadas:

a) não foi levada em consideração a dimensão teórica fundamental da
estruturação do espaço regional, a saber, a dimensão urbana. Mais
que isto, frisa que são necessárias diretrizes de integração urbana
entre os eixos, respeitando suas áreas de influência e seus espaços
polarizados;

b) avalia que há um viés excessivamente exportador na construção dos
eixos, voltado para o Atlântico e de costas para a América Latina e
para o mercado interno;

c) avalia que deve ser formulada uma estratégia de arbitragem pelo
Estado de projetos, que em sua concepção são concorrentes;

d) por fim, afirma que as orientações contidas no estudo podem vir a
aprofundar a concentração regional brasileira.

Quanto às orientações para uma política de desenvolvimento regio-
nal, os principais pontos destacados são:

a) retomada do planejamento nacional;

b) estabelecimento de uma nova regionalização para fins de planejamento,
estabelecendo as diferentes escalas de atuação para a política regional;

c) centralização, em um Fundo Único de Desenvolvimento Regional,
dos recursos orçamentários destinados ao desenvolvimento regional;

d) eliminação da Guerra Fiscal, com atuação reguladora do Governo
Federal;

e) políticas tecnológicas regionalizadas em consonância com as
especificidades regionais;

f) política urbana em articulação com instrumentos regionais;

g) preservação ambiental; e

h) ênfase na integração nacional e com a América do Sul.

Intervenção da professora Tania Bacelar

Constata que os textos de referência são complementares e que sua
intervenção será pautada pelas respostas que os autores deram às per-
guntas gerais do Termo de Referência.

Concorda com a visão que a questão regional brasileira mudou e
que, atualmente, é diferente dos anos 50, quando FURTADO discutia
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os impactos regionais do Plano de Metas, i.e., para transformar rapida-
mente, como era o objetivo do Plano, o Brasil numa economia industri-
al, havia que se fazer má industrialização em detrimento da Região Nor-
deste. Hoje é diferente e a crise pós 1980 gerou um problema social que
não é apenas nordestino, pelo contrário, mesmo no núcleo central da
economia brasileira a exclusão social é a tônica. Como exemplo cita
que há “(...) um Recife inteiro de desempregados – desemprego aberto
– dentro de São Paulo”. A questão regional brasileira continua tendo no
Nordeste um foco específico, mas hoje o problema é generalizado.

Também concorda que não se pode pensar em políticas regionais
sem políticas nacionais de desenvolvimento. Destaca a necessidade de
um novo projeto nacional: um país menos desigual social e regional-
mente, com necessidade de redistribuição de rendas e ativos estratégi-
cos, sendo dois os principais, terra e conhecimento.

Avalia também, como o Prof.Cano, que as restrições externas pelas
quais o Brasil vem passando são possibilidades de mudança. Vale dizer,
em momentos de crise externa, a elite brasileira, historicamente, volta-
se para a principal potencialidade do país, o mercado interno de massa,
não havendo uma dicotomia entre mercado interno e exportação, e sim
a necessidade de se combinar as duas dimensões.

Concorda com o Prof.Campolina – na discussão das tendências teóricas
recentes – quando este evidencia a relação globalização x escalas territoriais.
Principalmente a importância da discussão sobre a valorização da escala local
e sua integração com a escala global, e o questionamento da escala nacional
pelos grandes agentes financeiros do capital internacional. Acredita que o Bra-
sil precisa valorizar a escala nacional se pretendemos construir um país, basi-
camente, sem submeter-se à lógica da acumulação do capital financeiro inter-
nacional. Contudo, vê também a necessidade de se trabalhar com múltiplas
escalas vinculadas a uma lógica e um projeto de nação.

A partir daqui, destaca a urgência de se combinar o aumento das
exportações com o crescimento do mercado interno, mas de um ponto
de vista específico destaca:

1) a proposta de uma Política Nacional de Desenvolvimento regional
levando em consideração a diversidade brasileira, que não pode ser
encarada como problema e sim como potencialidade;

2) a necessidade de políticas específicas suplementares para algumas
regiões (semi-árido nordestino, sul do RS, etc.) que não terão seus
impasses equacionados na formatação de políticas nacionais;
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3) a crítica à proposta dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvol-
vimento por não incorporarem a dimensão do urbano como
estruturante do espaço regional e por regionalizar as políticas de
forma equivocada;

4) a importância dos instrumentos clássicos de políticas regionais –
ainda utilizados mundo afora, tais como incentivos fiscais, infra-
estrutura pública, etc. – no equacionamento dos desequilíbrios re-
gionais brasileiros. É imprescindível pensar em novos instrumen-
tos para novas questões, mas o Brasil ainda tem profundas ques-
tões “antigas” para resolver.

Intervenção do professor Pedro Bandeira

Destaca em sua intervenção uma especificação necessária de políticas
territoriais a nível federal. Estas devem ter seus focos centrais em 4 pontos:

1) fortalecimento da coesão econômica, social e territorial brasileira,
com a eqüidade sendo a principal meta;

2) promoção da competitividade sistêmica em grande parte em nível
local, pois é inviável sustentar indefinidamente incentivos regionais;

3) mobilização do potencial endógeno das regiões, valorizando o po-
der local;

4) integração continental.

Os desafios para esta construção seriam:

1) criação de uma nova referência territorial pois as macrorregiões
não parecem ser, atualmente, escala apropriada de atuação;

2) incorporação sistêmica da sociedade civil;

3) integração de diferentes atores sociais, públicos e privados;

4) revitalizar o planejamento em escala metropolitana para garantir
funcionalidade econômica;

5) reavaliar papeis institucionais e criar novos instrumentos de política
econômica;

6) criar critérios de elegibilidade para usufruto de incentivos presentes
em políticas regionais de desenvolvimento.

Destaca também a necessidade de se trabalhar com múltiplas escalas
territoriais a serem constituídas institucionalmente, face à necessidade
de representatividade política que garanta interlocução e relevância
identificada pelos atores políticos locais.
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Por fim, discute a importância da transparência no modelo de gestão
do território, permitindo a incorporação de novos atores na discussão
gerando procedimentos de sociabilização das decisões, tais como exi-
gência de audiências públicas, disponibilização de documentos de referên-
cia, representatividade descentralizada, etc. Frisa ainda que estes procedi-
mentos não são apenas para evitar corrupção, mas também para aumentar a
eficiência e calibrar as ações. O modelo de gestão – muito baseado em
conselhos de desenvolvimento – não devem contar apenas com técnicos e
políticos, mas também com representantes da sociedade civil.

Intervenção do Dr. Fernando Dorneles

Destaca a necessidade de uma política nacional de desenvolvimento
como pano de fundo para políticas regionais especificas, mas ressalta a
limitação do âmbito de atuação do BNDES, que, se é participante ativo
do debate das políticas nacionais brasileiras, possui parcos instrumen-
tos de atuação especifica em âmbito regional.

Dentre as ações, frisou a atuação do BNDES:

1) no financiamento de infra-estrutura física, social e cultural nas
macrorregiões menos desenvolvidas (NO, NE, CO);

2) na expansão do crédito para o agronegócio;

3) no desenvolvimento de instrumentos de crédito popular;

4) na expansão do crédito para os chamados arranjos produtivos locais;

5) na configuração das políticas relacionadas à atuação nos Eixos Na-
cionais de Integração e Desenvolvimento.

III – Avaliação das propostas discutidas

Tal como dito anteriormente, parece não haver grandes discordâncias
entre os participantes do painel. Podemos destacar os principais pontos
de concordância na discussão:

1) entendimento que uma política de desenvolvimento regional para o
Brasil deve, necessariamente, estar vinculada à mudança do mode-
lo econômico atual e ao estabelecimento de uma Política Nacional
de Desenvolvimento;

2) a despeito da discussão nacional dos problemas da desigualdade, é
necessário trabalhar com múltiplas escalas territoriais afeitas às di-
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ferentes dimensões da realidade brasileira e definidas (organiza-
das) conforme o objetivo ou situação problema. Complementar-
mente, é necessário se pensar em uma nova espacialização para as
políticas regionais, assegurando a criação de institucionalidade e
fiscalidade das novas escalas territoriais de atuação, para fins de
elegibilidade no usufruto de políticas de integração;

3) critica contundente à chamada “Guerra Fiscal” entre as unidades fede-
rativas e, principalmente, à inoperância do governo federal em criar
mecanismos regulatórios que impeçam tal procedimento danoso ao
erário, concentrador de renda e desregulador dos preços relativos;

4) entendimento que políticas sociais no Brasil devem ser universais,
porém sua implementação deve considerar as especificidades e ne-
cessidades locais;

5) destaque da importância do aumento do mercado interno e da neces-
sidade de integração continental com a América Latina para se
posicionar frente à globalização;

6) condenação da extinção das agências de desenvolvimento regional.

No tocante às divergências podemos destacar, especificamente, a ên-
fase, não compartilhada pelos demais participantes, dada pelo Prof. Cano,
na crítica à “ideologia do poder local”. Para este, o destaque atual dado
às instituições e agentes locais advém da importância histórica desta
dimensão no continente europeu, realçadas pela União Européia em seu
conjunto de políticas de integração. O poder local na Europa tem uma
dimensão diferente do que significa para os países subdesenvolvidos. A
busca da União Européia é a “equalização não apenas social mas prin-
cipalmente política do continente e para isto é absolutamente essencial
e imprescindível enfraquecer os Estados Nacionais. Para os países sub-
desenvolvidos a busca deve ser outra, vale dizer, reconstruir os Estados
Nacionais pois “(...) não temos nenhuma União Européia para tomar
conta de nós”. Mais que isto, as escalas sub-nacionais na periferia não
possuem a fiscalidade necessária a uma atuação que vise mitigar
desequilíbrios regionais da magnitude dos do Brasil. Os demais partici-
pantes, apesar de destacarem a centralidade da escala nacional, reafir-
mam a importância do poder local, principalmente no que se refere ao
papel das instituições locais e regionais na identificação de
especificidades e potencialidades setoriais. Mais que isto, a atuação na
escala local garantiria a representatividade política, com maior
engajamento da sociedade civil.
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Diretrizes para o BNDES

Como lembrou a Profa.Tania, o BNDES pode ser considerado, em
toda a sua existência, um agente de mudanças: foi o principal agente da
industrialização brasileira e o principal agente do processo de privatização.
Se queremos mudanças para o país, o BNDES pode e deve voltar a
assumir uma posição de liderança neste processo.

Aqui, relacionamos as principais indicações para a atuação do
BNDES em desenvolvimento regional:

1) ter ação ativa, como articulador, entre as várias instâncias de atua-
ção em política regional no país, face à sua excelência técnica e
capacidade institucional. Como primeiro foco de atuação, ter parti-
cipação ativa na formatação dos novos modelos das Agências Na-
cionais de Desenvolvimento Regional;

2) aprofundar o processo de realização de diagnósticos dos proble-
mas e potencialidades regionais brasileiras, sendo o Estudo dos
Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento uma excelente
contribuição para a discussão de um projeto nacional. Contudo, foi
extremamente salientada a necessidade de uma avaliação consis-
tente da concepção e operação dos eixos, frente ao novo modelo de
desenvolvimento que o país requer;

3) necessidade de conquistar maior capilaridade na atuação do Banco
junto às Unidades Federativas e regiões específicas. Entende-se que
seria desejável o estabelecimento de parcerias institucionais (ban-
cos estaduais de desenvolvimento, conselhos regionais de desenvol-
vimento, etc.) para gerenciamento e avaliação de gastos em financi-
amentos, mas, principalmente, para identificação de potenciais re-
ceptores de crédito, levando-se em conta as capacidades e
potencialidades locais. Acredita-se que a descentralização da atua-
ção pode vir a ser produtiva neste processo;

4) há uma confluência de posições, o que indica claramente que a
dimensão do crédito – mesmo que subsidiado – não é o suficiente
para o equacionamento da magnitude da exclusão social e regional
brasileira. A despeito disto, o papel do BNDES na concessão de
financiamento é estratégica. Foram apontadas algumas priorida-
des, a saber:

a) infra-estrutura física pública, basicamente saneamento e rede de
transportes;
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b) exportações e substituição de importações, tomadas como fomento
ao setor externo, vinculado a um novo modelo de desenvolvimento;

c) projetos de sustentabilidade econômico-ambiental em áreas específicas;

5) por fim, a atuação do banco no apoio aos chamados Arranjos Pro-
dutivos Locais (clusters, distritos, consórcios etc.) parece ser
consensual. Mesmo com discordâncias a respeito da importância do
chamado poder local, o apoio a arranjos produtivos – principal-
mente de pequenas e médias empresas – apresenta-se como um
grande foco potencial de atuação imediata do BNDES. Esta atua-
ção deve ocorrer não apenas na concessão de crédito e financia-
mento – subsidiado ou não – mas também e principalmente: i) no
apoio à qualificação produtiva e gerencial; ii) na formulação de
estratégias competitivas e de inserção comercial – interna e exter-
na; e iii) promoção da mobilização de recursos locais em torno de
projetos de desenvolvimento local. Cabe ressaltar, contudo, que
estes não podem ser vistos como panacéia para a resolução dos
problemas sociais e regionais brasileiros. A necessidade de uma
política nacional de desenvolvimento, e especificamente de uma
política de desenvolvimento regional para o Brasil, não pode pres-
cindir de uma atuação mais geral do governo federal e do próprio
BNDES. Esta deve compreender desde um novo ordenamento
territorial até políticas regionais de inserção (integração) e políti-
cas de promoção de adensamentos regionais de cadeias produtivas.



REDUÇÃO DAS DISPARIDADES REGIONAIS — 239

REPENSANDO A QUESTÃO REGIONAL BRASILEIRA:
TENDÊNCIAS, DESAFIOS E CAMINHOS1

Clélio Campolina Diniz*

1. Resgatando o debate sobre a problemática regional

Iniciados na Alemanha, no Século XIX, os estudos sobre localiza-
ção e desenvolvimento regional receberam, ao longo do tempo, inúme-
ras contribuições e passaram por várias etapas, até se chegar à denomi-
nação de “ciência regional” e à criação da Associação Internacional de
Ciências Regionais, na década de 1950 (Pousard, 1958).

No pós Segunda Guerra Mundial, houve certa generalização teóri-
ca, com linhas de interpretação alternativas, mas com predominância de
duas grandes escolas. A escola americana, liderada por Walter Isard, a
qual procurou resgatar a tradição germânica, com ênfase na teoria da
localização e no papel dos transportes (Isard, 1956). A escola francesa,
dos desequilíbrios regionais ou da polarização, sob a liderança de
François Perroux, cuja produção se estende da década de 1930 à de
1950 (Perroux,1960), fortalecida com os trabalhos de Myrdal (1957) e
Hirschmann (1958)2.

*Professor Titular do Departamento de Economia e do CEDEPLAR e atual Diretor da
Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.

1 O presente texto foi preparado para o painel “Distribuição de Renda – Redução das
Disparidades Regionais”, como parte da série de Painéis sobre o Desenvolvimento Brasi-
leiro, sob o patrocínio do BNDES, Rio de Janeiro 23-9-2002. Ele está baseado em três
trabalhos do autor, citados na bibliografia, a saber: “Globalização, escalas territoriais...”,
“A nova geografia econômica do Brasil” e “Sociedade do Conhecimento e Desenvolvi-
mento Regional no Brasil”, dos quais algumas partes foram aqui reproduzidas.
2 Krugman sintetizou o pensamento regional em cinco tradições: a) Geometria Germânica,
incluídos os trabalhos sobre localização industrial, áreas de mercado e centralidade urbana;
b) Física Social ou modelos gravitacionais; c) Causação Cumulativa; d) Renda Fundiária; e,
e) retornos crescentes. É curioso que Krugman reconhece Myrdal, mas praticamente desco-
nhece ou desconsidera a escola francesa, a qual, a meu ver, teve o maior impacto sobre as
experiências de planejamento regional em vários países, especialmente na América Latina.
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No interior destas linhas, vários temas ou categorias analíticas fo-
ram considerados na explicação dos processos de localização, concen-
tração e desenvolvimento regional. Destacam-se as análises do papel
dos custos de transporte, da renda da terra, da qualificação do trabalho,
das áreas de mercado, da centralidade urbana, dos pólos de desenvolvi-
mento e do processo de polarização, da empresa motriz, da base expor-
tadora, das relações insumo-produto, das economias externas e dos re-
tornos crescentes.

Na América Latina, a grande interpretação do atraso relativo partiu
da CEPAL, que, em estudo original e seminal, diagnosticou o subdesen-
volvimento da região a partir das relações internacionais. Formulou os
conceitos de centro e periferia e da deterioração dos termos de intercâm-
bio, defendendo uma política de industrialização como saída.

Do ponto de vista das políticas públicas, a criação do TVA, em 1933,
e as distintas políticas de desenvolvimento regional e de gestão do terri-
tório, implementadas pela maioria dos países europeus no pós-guerra,
foram generalizadas para outros países e regiões, especialmente para a
América Latina (Sthor, 1975). No Brasil, entre as décadas de 1940 e
1960, foram criadas várias instituições, a exemplo da CVSF e da CHESF,
do BNB, da BASA, dos bancos estaduais de desenvolvimento, das supe-
rintendências regionais (SUDENE, SUDAM, SUFRAMA), entre outras.
Além do aporte de capital público, foram feitas vinculações orçamentári-
as nas constituições federais, e criados diferentes sistemas de incentivos
fiscais, entre outros instrumentos e políticas.

 No entanto, a partir da década de 1960, começou a ocorrer desgaste
teórico e prático com as interpretações e análises dos resultados obtidos
na maioria das experiências de políticas de desenvolvimento regional.
De um lado, o sucesso da expansão capitalista nas décadas que se segui-
ram à Segunda Guerra Mundial e a equivocada expectativa de resultados
de curto prazo das políticas regionais implementadas levaram as corren-
tes liberais à crítica ideológica da intervenção do Estado e dos custos das
políticas de desenvolvimento regional, especialmente nos Estados Uni-
dos (Cumberland, 1971). Estas críticas se generalizaram para outros pa-
íses, tendo chegado ao Brasil. De outro lado, as correntes críticas das
desigualdades sociais começaram a questionar os fundamentos teóricos e
o pequeno alcance social das políticas de desenvolvimento regional, bem
como o comprometimento destas com os interesses da classe dominante.
Holland (1976), após formular uma sistemática interpretação crítica das
principais contribuições e linhas teóricas, observou que os modelos de



REDUÇÃO DAS DISPARIDADES REGIONAIS — 241

planejamento desconsideravam o crescimento do poder mesoeconômico
e das multinacionais. Massey (1974) alegou que a maioria das formula-
ções era a-histórica e estática, e que as classes sociais haviam ficado fora
da análise. Amendola e Barata (1978) enfatizaram as condições cultu-
rais como sendo o maior obstáculo ao sucesso do planejamento no sul da
Itália. Corragio (1971 e 1981) ressaltou que as interpretações teóricas e
as orientações de planejamento estavam comprometidas com a
viabilização do capitalismo, e não com a solução dos problemas regio-
nais ou sociais.

 No caso do Brasil, Oliveira (1977) procurou demonstrar que o pla-
nejamento do Nordeste do Brasil visava assegurar a reprodução do ca-
pital da região centro-sul, e não resolver os problemas da pobreza nor-
destina. Furtado (1989) relatou as dificuldades políticas de natureza ide-
ológica ocorridas durante a implantação da SUDENE. Por outro lado,
as mudanças políticas registradas em 1964 levaram o governo federal a
um contínuo processo de esvaziamento da SUDENE, que resultou na
sua extinção em 2001. Neste sentido, a generalização do sistema de
incentivos fiscais para outros setores e regiões, antes exclusivos para o
Nordeste, solapou a capacidade de financiamento do desenvolvimento
nordestino, como demonstram Rebouças et al. (1979).

 Enquanto isto, no bojo da crise do pensamento regional e ao longo
das últimas três décadas, surgiram vários fenômenos, para os quais a teo-
ria regional não apresentava explicação satisfatória, como: fortes proces-
sos de desindustrialização, especialmente no noroeste inglês e nordeste
dos Estados Unidos; mudanças na divisão internacional do trabalho, com
a emergência dos NICs; a chamada crise dos padrões locacionais do
fordismo e o surgimento de novas áreas industriais, baseadas em tecnologia
moderna e em novas formas de organização e divisão do trabalho; mu-
danças estruturais, com o crescimento dos serviços; processo de
globalização, com a simultânea e dialética recriação das regiões, frag-
mentação do mercado e marginalização de regiões e países; retorno das
políticas liberais, com privatização e retirada do Estado, entre outros.

 A partir da crise do pensamento e dos novos fenômenos, várias ten-
tativas de reconstrução teórica e instrumental vêm sendo feitas. Entre
estas, podemos destacar:

a)  os modelos de retorno crescente, resgatando os modelos clássicos,
com a introdução das economias de escala e das estruturas de mer-
cado de competição imperfeita, na linha dos trabalhos de Krugmann
(Fujita, Krugman e Venables, 1999);
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b) os novos instrumentais quantitativos e analíticos, através dos no-
vos modelos da relação insumo/ produto e de recursos
computacionais (Isard, 1999);

c) os modelos de crescimento endógeno, com ênfase nas variáveis
que possibilitam a convergência de renda (Romer, 1994; e Sala-y-
Martin, 1996);

d) a linha institucionalista, mostrando o papel das instituições pú-
blicas e da sociedade civil  (Hodgson, 1996; Amin e Thrift, 1994
e 1997);

e) os modelos aqui denominados de desenvolvimento endógeno ou
local (diferente de crescimento endógeno), com ênfase nas institui-
ções locais, n ização, via novos distritos industriais, incubadoras,
parques tecnológicos, clusters etc.

Do ponto de vista empírico, o grande experimento contemporâneo é a
União Européia, onde estão sendo testadas várias interpretações teóricas
e implementadas várias políticas. O ponto de partida foi o diagnóstico do
nível de desenvolvimento de cada região, a partir da renda per capita e
do estoque de infra-estrutura física e social. Dentro do objetivo geral de
coesão política e social, foram definidos os objetivos específicos, a exem-
plo da adaptação econômica de regiões menos desenvolvidas, da rever-
são econômica de zonas em declínio industrial, da diversificação econô-
mica de zonas rurais vulneráveis, do aproveitamento de potencialidades
em regiões vazias etc. A partir daí, foram criados os fundos especiais,
como o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A distribuição
dos recursos é feita segundo os objetivos, porém com compatibilização
entre as políticas gerais da União Européia e as ações locais.

A complexidade dos fenômenos regionais demonstra que os mesmos
somente poderão ser entendidos a partir de uma perspectiva multi ou
interdisciplinar. Se, por um lado, esta alternativa resulta da dificuldade
de interpretar a problemática regional e nela intervir sem uma visão de
conjunto, por outro, esta opção abre o grande risco da falta de rigor e da
vulgarização. Assim, o esforço para a melhoria do instrumental teórico e
analítico, bem como o aprofundamento dos modelos de política regional,
devem ser feitos com o devido cuidado, a fim de se evitar a simplificação,
as parcialidades exageradas, ou a generalização superficial.

Entre os temas contemporâneos, dois se destacam na análise do de-
senvolvimento regional: a) globalização e as escalas territoriais e, b) o
papel da inovação no desenvolvimento regional.
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2. Globalização, escalas territoriais e políticas regionais

Considerando-se as transformações contemporâneas, relacionadas
com o processo de globalização e a crescente mobilidade do capital, o
que se verifica é o aumento da velocidade das mudanças territoriais,
acentuando a contradição entre o capital imobilizado e o capital móvel.
Por um lado, o processo de globalização tende a comprimir o espaço-
tempo e anular o espaço físico (Harvey, 1989; Lefebvre, 1991). Por
outro, a imobilidade decorrente da herança histórica e do capital imobi-
lizado impede, contraria ou condiciona esse movimento (Brenner, 1998).

As diferentes escalas territoriais, simplificadamente caracterizadas
como local, urbano, regional, nacional e internacional, passam a se sobre-
por e interpenetrar, com tendência ao enfraquecimento das escalas inter-
mediárias e, conseqüentemente, ao aumento da importância dos extre-
mos: o global e o local. De um lado, a hiperescala da circulação do capital
e das informações e, de outro, a hipoescala da localidade, onde se estabe-
lecem as relações de produção, a complementaridade e a governança, o
que levou Swyngedouw (1997) a cunhar o termo ‘glocalização’.

 Uma outra contradição está relacionada com os movimentos de mobili-
dade do capital e do comércio e as formas fixas e imóveis da organização
político-institucional-administrativa do território, em função da presença
do Estado, dos estados federados, assim como de regiões metropolitanas,
municípios ou outras formas de divisão político-territorial pretéritas.

Diante dessas características, as clássicas políticas regionais volta-
das para a promoção conjunta de grandes regiões ou macroespaços, a
exemplo do Nordeste brasileiro, precisam ser repensadas. Em primeiro
lugar, pela necessidade de se ver a região como parte da economia naci-
onal e, portanto, do planejamento nacional. Em segundo lugar, pela dife-
renciação e fragmentação dentro da própria região (Araújo, 2000). Em
terceiro lugar, pela necessidade de se reforçarem as iniciativas locais
como caminho para o desenvolvimento econômico e social, e como estra-
tégia para enfrentar a competição global.

As atividades econômicas, em um mundo crescentemente integrado,
buscam as localidades mais lucrativas, recriando o local e aumentando a
competição regional, naquilo que Markusen (1995) chamou de sticky
place in slippery space. A melhoria do sistema de comunicações e o
acesso imediato à informação, por sua vez, deram origem a um fenômeno
novo, que é a possibilidade da articulação do “local” com o “global”,
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sem a necessária mediação do nacional. Isso significa que, ao invés
de homogeneização dos espaços econômicos nacionais, o processo
de globalização pode aumentar as diferenças entre as regiões de um
mesmo país.

3. O papel da inovação no desenvolvimento regional

Nas últimas décadas, foi retomado, de maneira enfática, o debate so-
bre o papel da inovação no desenvolvimento econômico. Em uma socie-
dade crescentemente dominada pelo conhecimento, as vantagens compa-
rativas estáticas ou ricardianas, baseadas em recursos naturais, perdem
importância e ganham destaque as vantagens construídas e criadas, cuja
base está exatamente na capacidade diferenciada de gerar conhecimento
e inovação.

Como a tecnologia não pode ser vista como uma mercadoria, a capa-
cidade de desenvolvimento empresarial ou setorial se torna central. As-
sim, a construção de vantagens comparativas, baseadas em permanente
processo de inovação, só alcança sucesso quando os agentes se preparam
para se aproveitar das janelas de oportunidade, abertas com as mudanças
tecnológicas. O sucesso depende da capacidade de superar as barreiras
advindas da necessidade de cobrir uma gama de custos: investimento pro-
dutivo, aquisição do conhecimento tecnológico, obtenção de experiência,
superação de desvantagens locacionais e erros (Perez e Soete, 1988). E a
entrada só será bem-sucedida, se ocorrer no tempo certo.

Desse modo, o aumento do conteúdo de conhecimento científico e
tecnológico nos bens e serviços traz um novo desafio para países, regi-
ões, localidades, empresas ou sociedades, no sentido da capacitação ci-
entífica e tecnológica ser precondição para o sucesso produtivo e comer-
cial. Além dos atributos que possui, o esforço de busca e a luta competi-
tiva, centrada no processo inovativo, vão depender de duas dimensões: a)
da capacidade empresarial em promover pesquisa e desenvolvimento, e
identificar novos produtos ou processos que assegurem o sucesso econô-
mico (produtivo e comercial) da empresa; e, b) da capacidade local de
aprender, no sentido de se criar uma atmosfera de transformação e pro-
gresso para o aprendizado regional e coletivo (Florida, 1995; Aydalot e
Keeble, 1988).

O processo de aprendizado é fortemente localizado, em função da
forma com que interagem pesquisa, experiência prática e ação, através
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dos processos de aprender fazendo, usando, interagindo e aprendendo
(learning by doing, learning by using, learning by interacting e learning
by learning), que sintetizam a economia do aprendizado (Cooke,1998;
Lundvall e Johnson,1994). À medida que a velocidade do aprendizado e
da inovação aumenta, encurta-se o ciclo de vida dos produtos, exigindo
uma crescente capacidade de resposta e reacelerando o processo de pes-
quisa e inovação.

Nessa perspectiva, as regiões ou localidades tornam-se pontos de
criação de conhecimento e aprendizado, na era do capitalismo intensivo
em conhecimento. Florida (1995:527) diz que “regiões devem adotar os
princípios de criação de conhecimento e aprendizado contínuo; elas
devem em efeito se tornar ‘regiões que aprendem’”. Para isto, as regiões
devem se preparar para prover infra-estruturas específicas que possam
facilitar o fluxo de conhecimento, idéias e aprendizado e que, ao mesmo
tempo, tenham capacidade de governança local. Como o processo de ino-
vação possui fortes componentes tácitos, cumulativos e localizados, os
atributos regionais tornam-se decisivos. Uma vez que o sucesso econô-
mico depende da existência de atributos próprios e de meios inovadores
(Albagli, 1999), a capacidade de inovação mostra-se central no desen-
volvimento regional.

A combinação das concepções de Lundvall e Johnson, que usam o
conceito de economia do aprendizado (learning economy), e de Florida,
com o conceito de aprendizado regional (learning regions), demonstra
que o grande paradigma contemporâneo, baseado na tríade informação-
computação-telecomunicação, está sustentado no entendimento de que o
conhecimento e o aprendizado constituem o recurso e a forma mais im-
portantes para a inovação e a competição (Asheim e Cooke, 1997). Na
interação desse processo, a proximidade se torna elemento-chave, não só
pelos aspectos geográficos, mas, antes de tudo, pelos aspectos
institucionais. Os argumentos de que as tecnologias da informação e das
comunicações teriam reduzido a importância da proximidade é refutada
por Rallet e Torre (1995), com o argumento das dificuldades ou impossi-
bilidades de transferência do conhecimento tácito. O compartilhamento e
a absorção desses exigem um contato face a face, o que só é possível
através da proximidade. A interação local gera externalidades, que
realimentam os fluxos de conhecimento, aprendizado e inovação; redu-
zem os custos de circulação e coleta de informações; e socializam o apren-
dizado, a cooperação, a socialização dos riscos, o contato face a face
(Rallet e Torre, 1999; Oinas e Malecki, 1999).
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No entanto, a proximidade geográfica per se não é suficiente para
assegurar o sucesso das experiências de geração de conhecimento.
Além da importância da lógica cognitiva, as regiões possuem história,
que tem seus pesos positivos ou negativos. Muitas vezes, os atores
locais não agem no sentido de se criarem interação e sinergia. Assim,
as experiências de sucesso ou fracasso não podem ser generalizadas,
uma vez que cada experiência é única e não reproduzível, e uma vez
que cada território é diferente do outro pelo seu conteúdo imaterial.
Por outro lado, não se pode esperar que todas as regiões ou localida-
des gerem conhecimento de fronteira e se insiram na produção de bens
de última geração tecnológica. Muitas regiões ou localidades continu-
arão especializadas na produção de bens tradicionais, inclusive, de
bens primários ou de serviços simples. Apesar disto, as mudanças
tecnológicas contemporâneas penetram em todos os poros do sistema
produtivo, afetando todos os setores ou atividades. Ainda que especi-
alizada em bens e serviços convencionais, sua produção eficiente está
cada vez mais dependente das modernas tecnologias, através da inser-
ção da informática em todos os setores, misturando o primário e o
moderno. Em muitos casos, o conhecimento científico e/ou tecnológico
já está disponível ou pode ser transferido de maneira codificada. Nes-
ses casos, não se trata de obter conhecimento novo, mas de sua absor-
ção e adaptação, o que implica maior ênfase nas etapas do desenvolvi-
mento e da adaptação dos processos e produtos, e não da pesquisa
propriamente dita. No caso dos setores primários, os avanços da
informática e da biotecnologia afetam, de forma radical, a capacidade
de modernização e de ganho de competitividade destes. Qualquer lo-
calidade está inserida em um mundo global, com competição acirrada
entre as localidades. Como mostram Johnson e Lundvall (2000), a
economia do aprendizado não é necessariamente uma economia de
alta tecnologia; “a economia do aprendizado é uma economia onde a
habilidade para aprender é crucial para o sucesso econômico dos indi-
víduos, firmas, regiões e países. Aprendizado refere-se à construção
de novas competências e estabelecimento de novas especializações, e
não apenas a ter acesso à informação. Aprendizado é uma atividade
que se insere em todas as partes da economia, incluindo os setores
tradicionais e de tecnologia simples. Países e regiões de baixo nível
de renda são fortemente afetados pela economia do aprendizado e, em
algum sentido, necessitam da construção de competência ainda mais
forte que a das metrópoles. Economia do aprendizado é a economia
baseada no conhecimento”. Além disso, ocorre certa divisão setorial
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ou regional no processo de aprendizado, com algumas regiões ou se-
tores no comando do processo de inovação, constituindo-se em regi-
ões ou setores inovadores. Em contrapartida, outras regiões ou setores
simplesmente adaptam e adotam os novos conhecimentos (Oinas e
Malecki, 1999; Pavitt, 1984).

Resumindo, pode-se dizer que o desenvolvimento está enraizado nas
condições locais e que, em uma sociedade do conhecimento e do aprendi-
zado, a capacidade de gerar novo conhecimento constitui o elemento cen-
tral nos processos de produção, competição e crescimento. A decisão
locacional da empresa passa a ser um elemento decisivo na sua capacida-
de de competição, a qual depende da combinação das suas competências
individuais (Penrose, 1959) com os atributos ou ativos locais. Dessa for-
ma, o foco do planejamento regional precisa combinar duas dimensões.
Por um lado, deve pensar a região como parte da economia nacional, sem
perder de vista a inserção internacional. Por outro, não se pode pensar a
região de forma homogênea. Há que se superar as experiências históri-
cas de planejamento e de implementação de políticas regionais, com vis-
tas à promoção homogênea do crescimento econômico e à melhoria soci-
al de grandes regiões.

4. Mudanças regionais no Brasil e suas perspectivas

4.1. A herança histórica e o mapa das desigualdades

O processo de ocupação e formação do espaço econômico brasileiro,
com grandes descontinuidades temporais e geográficas, levou, ao longo
de mais de três séculos, à constituição de um verdadeiro mosaico, com
cada região produtora se vinculando precariamente aos portos, mas com
reduzida ou inexistente vinculação inter-regional no país. Estes processos
históricos – a herança colonial e escravista –, aliados à dimensão territorial
do país, seriam determinantes na configuração regional brasileira, mar-
cando-a até os dias de hoje (Furtado, 1964; Prado Jr., 1964).

A partir da segunda metade do Século XIX, começaram a se
constituir as bases para o surgimento e expansão das atividades
industriais e urbanas, bem como a formação embrionária de um
mercado integrado no Brasil. No entanto, somente com a expansão
industrial e o desenvolvimento do sistema de transportes foram
montadas as bases para um processo de concentração econômica
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regional e para o estabelecimento de uma divisão inter-regional do
trabalho no Brasil3. Isto se acelerou com o crescimento industrial e
com o forte processo de urbanização, registrados após a década de 1930
(Cano, 1977). Por volta de 1970, pico da concentração regional no Bra-
sil, o estado de São Paulo, com apenas 2,9% da área geográfica, partici-
pava com 19% da população, 39% do PIB e 58% da produção industrial
do país, sendo que 44% da produção industrial brasileira estavam con-
centrados na sua área metropolitana.

As condições históricas e o processo de concentração econômica
regional levaram a uma forte disparidade nos níveis de renda per capita
e de condições de vida entre as regiões brasileiras, especialmente entre
o Nordeste, o Sudeste e o Sul do Brasil. Em 1970, para uma renda per
capita média de US$2.315, para o Brasil, a preços de 1996, a do Piauí,
estado mais pobre, era de apenas US$434; e a de São Paulo, estado mais
rico, de US$4.629 (IPEA/PNUD/FJP, 1998). Naquele ano, para uma
expectativa de vida de 53 anos, para o Brasil, a nordestina era de apenas
44 anos, contra uma média de 57 e 60 anos, respectivamente, para o
Sudeste e o Sul do Brasil. A taxa de analfabetismo nordestina era superi-
or a 50%, enquanto para alguns estados do Sudeste e do Sul, a mesma era
inferior a 20% (Tabela 1).

Acrescente-se ainda que a falta de infra-estrutura, a distância física
aos mercados nacionais e aos portos, as dificuldades de adaptação
tecnológica nas terras dos cerrados e da região tropical (Amazônia) difi-
cultaram a ocupação das Regiões Centro-Oeste e Norte do país, as quais
permaneceram praticamente vazias até décadas recentes.

3 Todo o debate travado em torno do papel da base de exportações no desenvolvimento
regional e sua capacidade de induzir o crescimento das atividades voltadas para atender ao
mercado local ou interno pode ser plenamente adequado na análise das regiões exportado-
ras brasileiras, indicando aquelas que foram ou não capazes de induzir a diversificação
produtiva. Veja especialmente o debate entre Douglas North e Charles Tibeout, in Freedman
e Alonso (1969) e a análise do papel da cafeicultura como base para a expansão industrial
em São Paulo, como demonstram Silva (1976) e Cano (1977).
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Tabela 1:

Brasil: Distribuição da área geográfica, PIB, população e taxa de analfa-
betismo, por grandes regiões e estados

Fonte: FIBGE

* População com idade superior a 10 anos.
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4.2. Crescimento demográfico e reconfiguração urbana

Entre 1940 e 2000, a população brasileira se multiplicou por quatro,
subindo de 41 para 170 milhões de habitantes, embora a taxa de cresci-
mento demográfico tenha caído expressivamente nas últimas décadas4.

Por sua vez, o crescimento demográfico brasileiro não se fez de ma-
neira uniforme entre as regiões, em função não só das diferenças regio-
nais de fecundidade, mas, principalmente, pelos movimentos migratóri-
os. O resultado foi a continuação da alteração na distribuição regional da
população entre as regiões brasileiras5. Além disso, o crescimento
demográfico foi acompanhado de um rápido processo de urbanização,
principalmente a partir do crescimento industrial, e de seus impactos na
renda e nos serviços urbanos. Entre 1940 e 2000, o grau de urbanização
(percentual da população vivendo em cidades) subiu de 30% para 80%.
De forma similar ao crescimento demográfico, o processo de urbaniza-
ção ocorreu com forte diferenciação entre os estados e as regiões brasi-
leiras, sendo que em alguns estados o grau de urbanização superava os
95% (São Paulo e Rio de Janeiro), enquanto em outros ainda era de
50% (Maranhão e Pará).

O crescimento demográfico, conjugado com o processo de urbaniza-
ção, implicou o aumento da rede urbana das cidades com população acima
de 50.000 habitantes, de 38 em 1950, para 124 em 1970, e 409 em 2000,
sendo 202 com população superior a 100.000 habitantes. Como muitas
dessas cidades têm suas áreas urbanas contíguas a outras, amplia-se o ta-
manho das concentrações urbanas (Mapas 1 e 2). Este é um dos aspectos
dramáticos de uma das maiores experiências de urbanização e pobreza da
história da humanidade. Existem hoje no Brasil 16 aglomerações urbanas
com mais de um milhão de habitantes cada, lideradas pelas megametrópoles
São Paulo e Rio de Janeiro, mas seguidas por várias outras (Tabela 2). Esta
concentração urbana, sem o correspondente crescimento da oferta de mo-
radias, saneamento, emprego e renda, leva parte da população a viver em
condições subumanas, em favelas ou outras formas precárias, onde proli-
feram a miséria, a degradação humana e o crime organizado6.

4 2,4% ao ano na década de 1940; 3,0% na década de 1950; 2,9% na década de 1960;
2,5% na década de 1970; 1,9% na década de 1980; e 1,6% na década de 1990.
5 Em 1900, o Nordeste ainda participava com 39% e Minas Gerais com 20% da popula-
ção brasileira, caindo, respectivamente, para 28% e 11%, em 2000
6 Para análise do desempenho econômico diferenciado das metrópoles brasileiras, veja Diniz (2002).



REDUÇÃO DAS DISPARIDADES REGIONAIS — 251

Mapa 1 – Cidades com mais de 50 mil habitantes, 1970

A reconfiguração da rede urbana é resultado e, ao mesmo tempo,
determinante da nova geografia econômica do país. Como se observa, a
rede urbana das regiões Sudeste e Sul e o desenvolvimento do sistema de
transportes e comunicações fortalecem a integração econômica desta
macrorregião, e reforça o padrão macroespacial de concentração indus-
trial e dos serviços. Em segundo lugar, observa-se o crescimento das ci-
dades médias nas regiões agrícolas mais desenvolvidas, seja nas áreas
consolidadas das regiões Sudeste e Sul, a exemplo dos oestes de São
Paulo e Paraná, seja na fronteira agropecuária extensiva. Ao contrário,
no Nordeste, não se desenvolve uma rede de cidades de porte médio,
prevalecendo a alta concentração em algumas capitais (Salvador, Recife,
Fortaleza) e, secundariamente, nas demais capitais. Além de não se for-
mar uma rede urbano-industrial e de serviços integrada, a grande con-
centração da população em poucas cidades agrava os problemas sociais
de emprego e habitação.
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Mapa 1 – Cidades com mais de 50 mil habitantes, 2000

Tabela 2:

População em 2000 e taxas médias anuais de crescimento: regiões
metropolitanas e microregiões geográficas de Campinas, Brasília,

Goiânia, Manaus

Fonte: IBGE-Censos Demográficos
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4.3. A reversão do processo de concentração relativa
       e a reconfiguração regional da indústria

A reversão da concentração industrial baseou-se na perda relativa da
participação das áreas metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo na
produção industrial do país (Tabela 3). O Rio de Janeiro vinha perdendo
posição relativa desde o início do século XX, à medida que o estado de
São Paulo, em especial, sua área metropolitana, passou a ser a grande
alternativa para a localização industrial no Brasil. Nas últimas décadas,
além da competição com São Paulo, vários fenômenos contribuíram para
a perda de importância relativa da economia do Rio de Janeiro: declínio
de sua agricultura (café e açúcar), transferência da capital para Brasília,
crise da indústria naval, crise política e social, melhoria da infra-estrutu-
ra e da atração turística do litoral nordestino e, talvez, os efeitos regio-
nais negativos do processo de privatização e de reforma do Estado. Entre
1970 e 2000, a participação do estado do Rio de Janeiro na produção
industrial do país caiu de 16% para 9%, e a de sua área metropolitana, de
12% para 7%. No entanto, a descoberta e a expansão da produção de
petróleo na Bacia de Campos ampliaram a produção do estado do Rio de
Janeiro na produção mineral brasileira, contribuindo para reverter a de-
cadência econômica desse estado. Isto não só pela expansão da produção
de petróleo em si – e seus efeitos sobre a renda, a receita tributária e o
emprego –, como pelos seus efeitos interindustriais. Adicionalmente, a
localização de duas plantas automotivas (Volkswagen e Peugeot) no sul
do estado do Rio de Janeiro (Resende e Porto Real), próximas ao com-
plexo siderúrgico de Volta Redonda e das áreas industriais do Vale do
Paraíba paulista (São José dos Campos- Taubaté), poderá facilitar a re-
tomada industrial do estado, com eventuais benefícios fiscais e econômi-
cos sobre a área metropolitana do Rio de Janeiro.
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Mapa 3 – Microrregiões Geográficas com mais de 5 mil empregos na
indústria de transformação, 2000
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Tabela 3:

Brasil: Distribuição do VTI e do emprego, por grnades regiões,
estados e áreas metropolitanas selecionadas (em %)
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No caso da área metropolitana de São Paulo, os fatores determinantes
do processo de desconcentração podem ser assim sintetizados: a)
deseconomias de aglomeração na área metropolitana de São Paulo, e cri-
ação de economias de aglomeração em vários outros centros urbanos e
regiões; b) ação do governo federal, em termos de investimento direto,
incentivos fiscais e construção de infra-estrutura; c) busca de recursos
naturais, traduzida no movimento das fronteiras agrícola e mineral, e com
reflexos na localização industrial e dos serviços; d) unificação do merca-
do, potenciada pelo desenvolvimento da infra-estrutura de transportes e
comunicações; e) efeitos locacionais da competição interempresarial,
especialmente para o aproveitamento de recursos naturais, e a criação de
barreiras à entrada e ocupação de novos mercados reais ou potenciais
(Diniz, 1991 e 1993). Na primeira fase, em um ambiente de crescimento
acelerado, que prevaleceu na segunda metade da década de 1960 e ao
longo da década de 1970, todos os estados cresceram, inclusive São Pau-
lo. No entanto, a maioria dos estados, à exceção do Rio de Janeiro e de
Pernambuco, cresceu mais que São Paulo, permitindo um efeito generali-
zado de desconcentração industrial. Entre 1970 e 2000, a participação
da área metropolitana de São Paulo na produção industrial brasileira caiu
de 43% para aproximadamente 25%. A queda da participação do estado
de São Paulo foi, no entanto, atenuada pelo crescimento de seu interior
(Tabela 3).

No entanto, a área metropolitana de São Paulo é, e continuará sendo,
o maior centro econômico e populacional do país. As transformações
estruturais em curso, a centralização financeira (bancos, corretoras e
bolsas de ações, mercadorias e títulos); atividades comerciais; serviços
educacionais e de pesquisa (universidades, institutos de pesquisa); servi-
ços de consultoria e apoio (marketing, advocacia, auditoria); sedes em-
presariais; órgãos de representação econômica; transportes de cargas e
passageiros; serviços de hotelaria e restaurantes; medicina avançada; ati-
vidades culturais e de lazer; escritórios de representação comercial, entre
outras, reforçam a posição de São Paulo como a grande metrópole brasi-
leira e principal base na integração econômica e na rede de metrópoles
mundiais. Neste sentido, as alterações estruturais em prol do aumento
das atividades vinculadas à economia do conhecimento e às indústrias de
alta tecnologia poderão recriar as condições para o crescimento dessas
atividades nessa área, especialmente no eixo Campinas-São Paulo-São
José dos Campos.
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Conjugadas ao processo de reversão da concentração relativa da in-
dústria nas áreas metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, algu-
mas tendências se manifestam. Em primeiro lugar, a expansão das áreas
industriais de médio porte em um grande número de cidades das regiões
Sudeste e Sul, incluídas as capitais. Nestas áreas industriais, predomina
o núcleo duro da indústria (metal-mecânica, eletroeletrônica e química)
e das indústrias de tecnologia avançada (microeletrônica, informática,
telecomunicações, química fina, biotecnologia). Este processo combina
o crescimento das metrópoles de segundo nível e suas periferias (Curitiba,
Belo Horizonte, Porto Alegre, Campinas) com o de cidades médias den-
tro destas regiões. Esta hipótese confirma a tendência de uma
reaglomeração macroespacial da indústria nesta região, combinando a
mudança de funções das metrópoles primazes com sua capacidade de
polarização (Mapa 3). Neste sentido, entre 1970 e 2000, a participação
na produção industrial brasileira dos estados de Minas Gerais, São Pau-
lo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, excluída a área metropo-
litana de São Paulo, foi ampliada de 33% para aproximadamente 50%.
Isto demonstra a dificuldade de uma mudança no padrão macroespacial
da indústria brasileira e a condição subordinada das regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste à dinâmica econômica da região Sudeste do Brasil
e ao seu centro de comando, a cidade de São Paulo.

Uma segunda tendência está relacionada com a transferência de in-
dústrias têxteis, confecções e calçados para os estados do Nordeste. Es-
tas indústrias exigem pouca integração produtiva para trás, fundamental-
mente de algumas matérias-primas uniformes e de fácil transporte. Por se
tratarem de bens industriais de consumo final, não duráveis, também não
geram efeitos interindustriais para frente. Assim, seus impactos locais se
resumem aos empregos criados e ao seu efeito multiplicador, através da
renda gerada. A grande maioria dos empregos é de baixa qualificação, o
que, considerados os mercados de trabalho nordestinos, com altos con-
tingentes de oferta, implica baixos salários. Os baixos salários e a exis-
tência de uma ampla gama de incentivos fiscais (formais e não-formais),
concedidos através dos instrumentos fiscais formalizados e da “guerra
fiscal” entre os estados, são decisivos na opção locacional. Embora im-
portantes, tais indústrias não possuem capacidade de integração
interindustrial passível de induzir a criação de grandes e diversificadas aglo-
merações industriais. As exceções são o pólo petroquímico e a nova unidade
da Ford, na Bahia, além da previsão de outros projetos de impacto junto aos
complexos portuários de Suape e Pecém.
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Uma terceira tendência está relacionada com o surgimento de áreas
industriais em cidades da fronteira agrícola, especialmente na produção
de alguns insumos agropecuários, no abastecimento de mercado de con-
sumo local e na transformação da produção agropecuária. Embora im-
portantes, estas áreas industriais não têm dimensão ou capacidade de al-
terar significativamente o padrão regional da indústria no Brasil7.

4.4. Os três movimentos simultâneos da produção agropecuária

Segundo nosso entendimento, a produção agropecuária brasileira pas-
sa por três grandes movimentos: deslocamento da produção agropecuária
extensiva; intensificação produtiva nas regiões mais desenvolvidas; e
crescimento nas áreas irrigadas do Nordeste.

A expansão da fronteira agrícola pode ser retratada pela produção
dos cinco principais grãos (arroz, feijão, milho, soja e trigo)8, que foi
triplicada em 3 décadas, subindo da média anual de 25 milhões de
toneladas,no triênio 1968/70, para 77 milhões de toneladas, no triênio
1997/99. A participação do Sul, que era de 46% em 1968/71, subiu para
59% em 1979/81, caindo para 47% em 1997/99. Em contrapartida, a.
participação do Centro-Oeste subiu de 11% para 27% no mesmo perío-
do, enquanto a do Sudeste caiu de 31% para 16%, a do estado de São
Paulo de 14% para 7% e a nordestina de 12% para 7% (Tabela 4).

Esse movimento indica o afastamento da produção agrícola extensiva
e mecanizada para as regiões com menor preço da terra, e adequadas
para agricultura mecanizada. Isso fica evidente quando se compara a par-
ticipação na produção de grãos com a participação no valor da produção
agropecuária e no emprego. O Centro-Oeste participava, no triênio 1997/
99, com 27% da produção de grãos, com 14% no valor da produção
agropecuária, e com apenas 6% do pessoal ocupado. Em contraste, São
Paulo participava com 18% no valor da produção agropecuária, 7% da
produção de grãos, 5% do pessoal ocupado. Em ambos os casos, tratam-
se de agriculturas modernas, capitalizadas e mercantis, estando a dife-
rença na estrutura da produção.

7 Para uma análise mais detalhada da nova configuração regional da indústria no Brasil
e suas tendências, veja Diniz (2000).
8 Além de outras culturas, nos últimos anos, a produção de algodão vem se expandindo
de forma extraordinária no estado de Mato Grosso.
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Em sentido oposto, caracterizando atraso do setor agropecuário, o
Nordeste participava com 15% do valor da produção agropecuária, 7%
da produção de grãos e 46% do pessoal ocupado. No entanto, nos últimos
anos, a produção de grãos nos cerrados da Bahia, do Piauí e do Maranhão
vem sendo expandida de forma significativa, o que poderá alterar a posi-
ção relativa do Nordeste. O grande problema é que esta nova região tem
pouca vinculação com o Nordeste tradicional, articulando-se mais à di-
nâmica dos cerrados, e sendo escoada via Porto de Itaqui, ou canalizada
para o Sudeste.

Tabela 4:

Brasil: Distribuição do valor de produção e pessoal ocupado na
agropecuária, da produção de grãos e do efetivo de bovinos,

por grandes regiões e estados
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De forma paralela, a fronteira pecuária também vem se deslocando
nas direções Centro-Oeste e Norte do país. Tomado o rebanho bovino,
este subiu de 79 para 153 milhões de cabeças, entre 1970 e 1996. Nesse
período, as participações do Centro-Oeste e do Norte no total nacional
subiram de 22% para 33%, e de 2% para 11%, respectivamente, enquanto
a nordestina caiu de 18% para 15%, e a do Sudeste, de 34% para 24%.

O deslocamento da produção agropecuária tem várias implicações
econômicas, sociais e ambientais. A expansão da produção em padrões
modernos e em regiões de fronteira exerce um forte efeito econômico
sobre as atividades urbanas, através da demanda de insumos, máquinas e
equipamentos, serviços bancários e comerciais etc. Por sua vez, a oferta
de bens agrícolas, como insumo à produção industrial, abre a possibili-
dade da localização industrial de vários projetos de processamento da
produção agrícola. O efeito renda, decorrente da expansão da produção e
do emprego, se traduz em demanda generalizada de bens e serviços (ha-
bitação, escola, comércio, lazer etc.). Esse conjunto de efeitos exerce
poder multiplicador e expansivo das atividades urbanas na fronteira, como
fica demonstrado e caracterizado no crescimento das cidades inseridas
nas regiões de produção agrícola moderna e expansiva9.

 O que se conclui é que a expansão produtiva na fronteira funciona
como atenuante do fluxo migratório das regiões estagnadas e populosas
para as grandes cidades ou regiões metropolitanas, nas quais se agravam
os problemas sociais e de desemprego. Por outro lado, o movimento da
fronteira aumenta os riscos e a depredação ambiental, pelo desmatamento
descontrolado e muitas vezes clandestino, pela poluição dos rios e das águas,
além dos efeitos do uso de agentes químicos sobre a flora e a fauna. Nesta
perspectiva, se as fronteiras agrícola e mineral abrem o potencial para a
expansão econômica, para o processo de desconcentração regional e para a
geração de emprego e renda, por outro, aumentam os riscos e a necessida-
de de cuidados e controle sobre o meio ambiente.

No que se refere à expansão da fronteira intensiva, nas regiões mais
desenvolvidas, a queda da participação relativa do setor agropecuário da
região Sudeste foi compensada pela reestruturação produtiva do setor, com
a queda da produção de grãos e o aumento da produção de culturas mais
intensivas. As alterações da estrutura da produção agrícola de São Paulo,
com o crescimento da produção de cana-de-açúcar e laranja, além de

9 Embora com menor impacto inter-regional, as regiões mineradoras têm efeito semelhante.
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horticultura e fruticultura, indicam uma reorientação para produtos de mai-
or intensidade. Isso fica evidente quando se compara a maior participação
no valor da produção agropecuária, em relação à participação na produção
de grãos, ao contrário das regiões Sul e Centro-Oeste (Tabela 4). O estado
de São Paulo ampliou sua participação no valor da produção de cana-de-
açúcar e laranja, de 40% para 57%, e de 47% para 73%, respectivamente,
entre 1970 e 1996. Neste último ano, participava com 25% do valor da
produção de legumes e hortaliças e 31% do valor da produção de frutas.
Fenômeno semelhante tem ocorrido em Minas Gerais, Goiás e nos estados
do Sul, no que se refere à produção de legumes e hortaliças, frutas e leite.
Esta produção, além de mais intensiva, por área, está também influenciada
pela proximidade dos grandes mercados urbanos, caracterizando uma típi-
ca especialização regional nos padrões propostos por Vön Thunen. No caso
de Minas Gerais, há que se ressaltar a expansão da produção de café e leite.
O café, por problemas climáticos no Paraná e em São Paulo, e sua adequa-
ção na região dos cerrados. Entre 1970 e 1996, a participação de Minas
Gerais na produção nacional de café subiu de 27% para 55%.10  No caso do
leite, a participação de Minas Gerais já era expressiva, tendo sido de 31%
do total nacional em 1996, parcela significativa voltada para abastecer os
mercados das áreas metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo.

No caso do Nordeste, embora tenha ocorrido queda da participação
agropecuária, dois fenômenos indicam possibilidades de atenuar ou re-
verter esta queda. São eles a expansão da produção de grãos na faixa
ocidental nordestina (cerrados da Bahia, do Piauí e do Maranhão), e os
projetos de irrigação em regiões semi-áridas, com grande aumento da
produção de frutas. Cabe destacar os projetos de irrigação do Vale do
São Francisco, nos estados da Bahia e de Pernambuco, da região de
Mossoró-Açu, no Rio Grande do Norte, além de outros vales férteis no
Nordeste brasileiro. Nestes projetos de irrigação, vem sendo desenvolvido
o plantio de frutas, com produção contínua ao longo do ano, o que é favore-
cido pelo clima seco e quente. Esta alternativa tem permitido o abasteci-
mento regular do mercado brasileiro, anteriormente sujeito a ofertas sazo-
nais de vários produtos, além da possibilidade de expansão das exporta-
ções. Ela tem exercido grande efeito na geração de renda e emprego nas
respectivas regiões, com potencial para integração produtiva com a indús-
tria, e impacto sobre a demanda de serviços e o crescimento urbano.

10 A brutal queda dos preços do café e a entrada de novos produtores asiáticos (Vietnam)
no mercado têm dificultado a expansão da lavoura, levando o setor à grave crise.
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4.5. Transformações em curso e seus possíveis impactos regionais

No conjunto das transformações contemporâneas com possíveis im-
pactos regionais, três se destacam: a) a abertura externa e os possíveis
impactos do MERCOSUL; b) a mudança na concepção e no papel do
Estado, e no processo de privatização; c) as mudanças tecnológicas e a
reestruturação produtiva.

No que se refere à abertura externa, dois aspectos precisam ser considera-
dos: o efeito regional das exportações e o impacto regional das importações. A
composição regional das exportações brasileiras vem se alterando nas últimas
décadas. Cabe destacar a queda de participação relativa da região Nordeste no
total nacional, de 12% para 7% entre 1980 e 2001 (Tabela 5).

Esta perda de participação relativa nas exportações decorre da inca-
pacidade regional de expandir e modernizar algumas atividades tradicio-
nais da região – como as produções de açúcar e cacau –, ou de expandir
novas atividades com capacidade de competição internacional, embora
tenham aumentado as exportações de sucos, castanhas e celulose. Ao
contrário, as regiões Norte e Centro-Oeste vêm ampliando suas partici-
pações nas exportações brasileiras, em função do crescimento da pro-
dução de algumas commodities minerais e agrícolas.
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No entanto, as regiões Sudeste e Sul, com 80% das exportações bra-
sileiras em 2001, possuem pauta de exportação diversificada e com gran-
de peso de bens industriais. Assim, entende-se que a possibilidade de
expansão significativa das exportações brasileiras dependeria da capa-
cidade de competição exportadora destas duas regiões. A isto devem
ser acrescentados os efeitos do MERCOSUL, caso este consiga superar

Tabela 5:

Brasil: Distribuição das exportações e importações, por regiões e estados
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as dificuldades atuais, não só pelo aumento do comércio entre o Brasil e
seus parceiros (Argentina, Uruguai e Paraguai), mas, em especial, pela
posição geográfica destes países em relação ao Brasil, reforçando a loca-
lização nas regiões Sudeste e Sul.

A análise dos impactos regionais das importações é empiricamente
difícil, porque não há uma vinculação direta entre as regiões que reali-
zam as importações e as regiões que investem ou consomem estas impor-
tações. O crescimento das importações afetou a maioria das regiões, po-
rém de forma diferenciada. Aquelas regiões cuja estrutura produtiva so-
fre, em maior grau, a concorrência com os produtos importados foram
mais prejudicadas, a exemplo da indústria têxtil de Americana ou a de
conservas de Pelotas.

O aprofundamento da abertura externa da economia brasileira e o
hipotético acordo da ALCA seguramente afetariam negativamente aque-
las regiões ou localidades, cuja estrutura produtiva esteja mais sujeita à
competição com os produtos importados.

Uma segunda transformação em curso decorre das mudanças na con-
cepção do Estado e nos processos de privatização. Ao longo da década
de 1990, o país assistiu a um dos mais rápidos e abrangentes processos
de privatização de que se tem notícia na história econômica mundial.

Se as privatizações fossem feitas para desonerar o Estado daquelas
atividades para as quais existe interesse do setor privado e, em
contrapartida, viesse reforçar os investimentos públicos nas regiões mais
atrasadas, o processo de privatizações seria benéfico ao desenvolvimen-
to regional. No entanto, seja pela crise fiscal seja pela orientação políti-
co-ideológica, o que vem sendo feito é uma simples retirada do Estado,
deixando as regiões atrasadas entregues à própria sorte e, conseqüente-
mente, piorando a situação relativa destas. Como as privatizações ocorre-
ram principalmente nas regiões mais desenvolvidas, a possibilidade de
modernização e expansão destas ampliaria a quantidade e a qualidade da
oferta, facilitando a atração de novos investimentos para a região. Ao con-
trário, nas regiões pobres ou vazias, para as quais não há interesse de in-
vestimento privado, tenderia a aumentar o fosso na oferta de infra-estrutu-
ra, contribuindo para manter ou aumentar as desigualdades regionais.

Para agravar o quadro, o governo federal vem permitindo a mais gra-
ve “guerra fiscal” entre os estados federados na atração de investimen-
tos, a qual vem corroendo as finanças públicas, comprometendo receitas
futuras, desviando os preços relativos e fazendo verdadeiras doações às
empresas multinacionais. Nesta guerra, ganham os estados mais desen-
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volvidos, com melhores condições locacionais e maior cacife financei-
ro e político. Isto seguramente contribuirá para agravar as desigualda-
des regionais brasileiras.

A terceira transformação em curso é o acelerado processo de moder-
nização tecnológica. Este processo pode ser visualizado através do gran-
de esforço que vem sendo feito pelos governos federal e estaduais, pelo
sistema acadêmico universitário e de pesquisa e pelas empresas, na cria-
ção de sistemas institucionais e regionais de inovação (Cassiolato e
Lastres, 1999). Esta modalidade de modernização também fica clara nos
resultados do aumento de produtividade, das mudanças nos padrões de
organização produtiva e gerencial, e na emergência de um conjunto de
novas áreas industriais com forte presença de indústrias de alta tecnologia.

Este processo de modernização tecnológica é facilitado para aquelas
regiões que possuem uma melhor base econômica, especialmente da es-
trutura industrial e da oferta de serviços, na infra-estrutura de conheci-
mento, refletidas pela rede acadêmico-universitária, das instituições pú-
blicas e privadas de pesquisa e na qualidade dos recursos humanos. Indi-
cadores da distribuição destes suportes indicam que as regiões Sudeste e
Sul do Brasil estão melhor dotadas dessas infra-estruturas, o que, conju-
gado com a mais avançada rede urbano-industrial, reforçaria a concen-
tração macroespacial. Por essa razão, uma política de desenvolvimento
regional, cujos objetivos sejam o aproveitamento das potencialidades
das regiões menos desenvolvidas e a atenuação das desigualdades, deve
trazer como um dos seus componentes uma política tecnológica
regionalizada para o país11.

5. As diretrizes regionais do governo federal

O primeiro elemento a ser considerado é a orientação da política fede-
ral. As propostas anunciadas no estudo denominado “Eixos Nacionais de
Integração e Desenvolvimento” trazem um grande avanço, ao superar a
idéia de pólos ou regiões isoladas, e procurar estabelecer diretrizes de
desenvolvimento, de forma a se criarem efeitos complementares e
sinérgicos entre infra-estrutura física e social, e atividades produtivas.

11 A análise dos possíveis impactos regionais de uma sociedade do conhecimento encon-
tra-se em Diniz e Gonçalves (2000).
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No entanto, em que pese o avanço desta concepção e das intenções
explícitas no documento, a orientação do trabalho traz algumas implica-
ções contraditórias com as intenções manifestadas e com a própria idéia
de redução das desigualdades regionais no país. Em primeiro lugar, em-
bora o próprio nome dos eixos seja de integração e desenvolvimento, a
regionalização estabelecida através dos nove eixos – a maioria sem
integração e voltada para a ligação de regiões produtoras aos portos – tem
um viés excessivamente exportador. Não que não se deva estimular as
exportações, ou aproveitar as potencialidades regionais. Porém, conside-
radas as dimensões geográfica, econômica e populacional do país, não se
pode esperar um coeficiente de abertura similar ao dos países de pequeno
tamanho, a exemplo da maioria dos países da Europa Ocidental e da Ásia.
Neste sentido, a prioridade deveria ser a integração nacional, nos sentidos
físico- territorial, econômico, político e social. Em segundo lugar, o tra-
balho traz implícito certo abandono da perspectiva de integração da Amé-
rica do Sul quando, por outro lado, são enfatizados o fortalecimento e a
ampliação do MERCOSUL. Todos os eixos estão voltados para o Atlân-
tico e nenhum para o interior ou para os países vizinhos12. Em terceiro
lugar, falta ênfase nas mudanças estruturais que contribuam para a
desconcentração da renda (habitação, saneamento, educação). Não há uma
definição clara das prioridades. Na listagem de 365 programas, parece
haver certa visão iluminista, sem levar em consideração que as regiões ou
os projetos competem entre si. Por exemplo: modernização do Porto de
Santos versus Sepetiba; navegação do Rio São Francisco versus Ferrovia
Norte-Sul, ou expansão e melhoria do ramal Belo Horizonte-Pirapora-
Unaí. Como a expectativa é de que a maioria dos projetos seja assumida
pela iniciativa privada, a seleção óbvia é daqueles de maior perspectiva
de retorno, o que, em regra, ocorreria nas regiões mais desenvolvidas,
podendo agravar a concentração. Neste sentido, o rodo-anel na área me-
tropolitana de São Paulo, embora seja uma necessidade, ao reduzir o es-
trangulamento dos transportes, reforçará a concentração. Em quarto lu-
gar, embora cada vez esteja mais clara a importância das cidades no co-
mando do espaço econômico, o trabalho deixou as cidades de fora do
estudo, não havendo articulação entre os investimentos previstos no es-
tudo dos eixos e as políticas urbanas. Em quinto lugar, não se considera

12 Esta distorção foi parcialmente corrigida com o protocolo de intenções assinado entre
os presidentes dos países da América do Sul, mas exige uma melhor coordenação, assim
como uma definição efetiva dos projetos de infra-estrutura física.
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a compatibilização dos atuais instrumentos, instituições e políticas de
desenvolvimento regional com as orientações propostas no estudo, in-
clusive, no que se refere a como compatibilizar e implementar uma po-
lítica de desenvolvimento regional nos quadros de uma guerra fiscal
aberta entre os estados. Em sexto lugar, não se deu o devido destaque a uma
política tecnológica regionalizada, quando se tem conhecimento de que este
é, hoje, um dos principais instrumentos de desenvolvimento regional.

Assim, nossa conclusão é de que a orientação contida no estudo dos
eixos e as diretrizes do PPA possam agravar a concentração regional no
Brasil ou, então, não contribuir para a integração nacional e para a
desconcentração produtiva e urbana.

Um segundo aspecto da participação do governo federal está relacio-
nado com o relativo abandono das políticas regionais. Mediante justifi-
cativas de corrupção e de projetos malsucedidos foram extintas a SUDENE
e a SUDAM, acenando-se com a proposta de criação de agências de
desenvolvimento regional. No entanto, não se tem conhecimento do for-
mato da recriação destas agencias, tampouco da forma de articulação
orgânica entre o planejamento nacional e sua dimensão regional.

A estes elementos vem se somar a ausência de uma política industrial
explícita e de coordenação federativa. Isto abre, ou justifica, a disputa
predatória entre os estados, o que é comprovado pela “guerra fiscal”
deflagrada entre os mesmos.

6. Elementos para uma nova política regional no Brasil

À luz dos elementos anteriormente apresentados, e a título de suges-
tão e contribuição para a discussão, são arrolados, a seguir, alguns pon-
tos e diretrizes para a formulação de uma nova política de desenvolvi-
mento regional para o país:

a) retomada do planejamento nacional, no qual a visão de problemas,
potencialidades e prioridades regionais e setoriais esteja organica-
mente inserida. Somente assim será possível obter coerência entre
as diretrizes de política macroeconômica e de política setorial com
as diretrizes de desenvolvimento regional;

b) redesenho institucional, com a criação de um sistema de coordena-
ção geral da política regional inserido no sistema nacional de plane-
jamento, e redefinição clara do papel e da natureza das atuais agên-
cias de desenvolvimento regional;
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c) estabelecimento de uma nova regionalização para fins de planeja-
mento, estabelecendo os macro, meso e micropólos, e as respecti-
vas macro, meso e microrregiões, como referência para a política
regional, nos moldes da atual política da União Européia. Esta nova
regionalização deveria ser complementada por uma tipologia das
regiões – segundo características produtivas, problemas e
potencialidades –, que servisse de base para a definição dos objetivos
Este ponto resulta da nossa visão de que a atual divisão estabelecida
pelo IBGE não atende às necessidades de planejamento, e de que a
regionalização proposta pelo Estudo dos Eixos não corresponde às
necessidades de regionalização que combinem a dinâmica do espaço
construído com as intenções de indução do desenvolvimento;

d) recriar a política regional em múltiplas escalas, adequando os obje-
tivos e instrumentos. Exemplos: as políticas de infra-estrutura para
a integração nacional devem ser pensadas à escala nacional ou
macroespacial; as políticas específicas para arranjos produtivos lo-
cais devem ser pensadas à escala local;

e) centralização dos recursos orçamentários destinados ao desenvolvimen-
to regional brasileiro em um fundo único, com decisão de alocação pelo
Congresso, a fim de se evitar a contradição entre instrumentos e recursos
que, muitas vezes, anulam-se mutuamente. A alocação dos recursos de-
veria ser feita segundo objetivos regionais e setoriais, de forma coerente
com a nova regionalização e a tipologia regional estabelecida;

f) retomada de um pacto federativo que permitisse eliminar a “guerra
fiscal” e facilitar a articulação entre as diferentes instâncias políti-
cas – federais, estaduais, municipais etc.;

g) adaptação das políticas tecnológicas, segundo as características
econômicas e as potencialidades regionais;

h) definição de uma política urbana e sua articulação com os demais
instrumentos e políticas de cunho regional. Deveria ser dada ênfase
especial ao fortalecimento de uma rede de cidades de médio porte,
que fosse capaz de dar suporte à expansão produtiva e, ao mesmo
tempo, servisse de freio ao processo migratório para as grandes me-
trópoles. Por outro lado, é necessária a reintrodução do planejamen-
to das regiões metropolitanas;

i)  articulação entre as políticas regionais e sua horizontalização em
relação à preservação ambiental, nos termos de um compromisso
com a sustentabilidade;
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j)  ênfase na integração nacional e em sua integração com o restante
da América do Sul;

k) criação de mecanismos de mobilização dos agentes locais e da soci-
edade civil, aproveitando o potencial endógeno das regiões e das
localidades.

7. O papel do BNDES

Como principal agência federal de desenvolvimento, o BNDES terá
papel central na redefinição e implementação de uma nova política de
desenvolvimento nacional, que traga explícita a dimensão regional. No
que se refere à questão regional, o BNDES tem papel central na condu-
ção dos estudos sobre o diagnóstico dos problemas e das potencialidades
regionais. Neste sentido, o Estudo dos Eixos pode ser tomado como uma
excelente contribuição na discussão de um projeto nacional. Em segundo
lugar, o BNDES é, antes de tudo, o principal agente financeiro do país e,
portanto, a principal fonte de financiamento para o desenvolvimento na-
cional. A participação do BNDES deveria ser definida a partir de duas
premissas: montagem de um novo projeto nacional, que estabeleceria as
prioridades setoriais e regionais; e rearticulação do sistema institucional,
no qual fiquem explicitadas as funções de cada instância institucional,
bem como a articulação e a complementaridade entre estas.

Enquanto isso não for feito, o BNDES deveria trabalhar no sentido da
definição dos grandes projetos de infra-estrutura, saneamento e habitação,
que incluiria o financiamento às instâncias públicas subnacionais, especi-
almente aos municípios. Estes setores são de grande alcance econômico e
social, além de fundamentais na reestruturação do território brasileiro.
Adicionalmente, o BNDES poderia aprofundar seus estudos sobre os ar-
ranjos produtivos locais e adaptar sua política de crédito aos mesmos.
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QUESTÃO REGIONAL
E POLÍTICA ECONÔMICA NACIONAL

Wilson Cano*

A elaboração deste texto decorreu de convite do BNDES, para que o
autor participasse de seminário em que se discutiriam as bases e as con-
dições para a elaboração de uma nova política de desenvolvimento regi-
onal para o Brasil. Contudo, entendo que é absolutamente indispensável
a elaboração de uma nova política nacional de desenvolvimento, sem a
qual não se poderá formular nem políticas setoriais nem regionais.

Isto advém de duas questões. Primeiro, porque não se deve formular
políticas específicas que não guardem a necessária compatibilidade entre
si, e entre o todo e suas partes. Segundo, porque entendo que o modelo
econômico atual, de corte neoliberal, é incapaz de prover crescimento ele-
vado e persistente, e de também prover o saneamento da grave crise social
por que passamos. Assim, é necessário substituí-lo, construindo-se uma
alternativa que atenda a esses pressupostos. Por essa razão, o leitor não
deve estranhar que a terceira (e maior) parte deste texto se ocupe justamen-
te em formular algumas bases para a construção dessa alternativa.

1. Integração do mercado nacional:
concentração e desconcentração produtivas

A “Crise de 1929” foi a mais profunda que até então sofrera o capi-
talismo, atingindo duramente nosso país. Naquele momento persisti-
mos, mas por breve tempo, em permanecer dentro dos cânones do libe-
ralismo. Contudo, a severidade das crises externa e interna (a cafeeira e
a industrial, que antecederam à externa) desnudou rapidamente a insa-
nidade de ainda manter a posição econômica liberal, desencadeando

* Prof. Titular do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP.
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uma crise política e uma revolução. Nossa vulnerabilidade externa foi
rapidamente desnudada, mas, ao mesmo tempo, desnudou também nos-
sa potencialidade de defesa da economia nacional. O novo governo ado-
tou o rumo de iniciar uma soberana política nacional de desenvolvi-
mento, que possibilitou o uso interno mais intenso de nossa agricultura,
de nossa mineração e de nossa indústria, tornando cativo a elas o mer-
cado nacional.1

Esse foi o início da Era Vargas, que, concomitantemente, desenca-
deou a extinção das barreiras fiscais estaduais que impediam ampla
deslocação inter-regional de mercadorias, e expandiu a construção da
necessária infra-estrutura de transporte e energia. Com essas ações, o
comércio inter-regional cresceu fortemente, superando o exterior. Foi com
esse desiderato que o país, antes um “arquipélago econômico”, pôde in-
tegrar seu mercado nacional. O uso mais intenso dos próprios recursos
nacionais não beneficiou apenas seu estado mais industrializado – São
Paulo –, cuja indústria, entre 1928 e 1939, cresceu à média anual de
7,3%, ao passo que a do restante do país o fez a 6,4%.

Tabela 1: Participação regional no PIB total
(Brasil = 100%)

Comprova-o ainda mais a elevada taxa média anual de crescimento
do PIB total entre 1939 e 1970, de 5,86% para o Brasil, 6,67% para São
Paulo e 4,74% para o Nordeste, a região que menos cresceu. A Tabela 1
mostra que, entre 1939 e 1970, apenas o Nordeste e o Rio de Janeiro
apresentam perdas mais significativas no contexto nacional, não por te-
rem estagnado suas economias, mas pelo crescimento mais acelerado
de São Paulo.

1 Sobre o tema, ver Cano (1998 e 2002 a).
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A Tabela 2, que mostra a participação regional no PIB agropecuário,
revela perdas significativas daquelas mesmas regiões, bem como de Minas
Gerais e São Paulo, compensadas pelo extraordinário crescimento no Sul, e
pela expansão da fronteira agrícola no Centro-Oeste e no Norte. Com efei-
to, a agricultura itinerante de que falou Furtado continuou se expandindo,
reconcentrando a propriedade agrária, expulsando o pequeno ocupante e
reproduzindo, cada vez mais longe, o binômio progresso-miséria.

Em livro editado em 1972, Furtado analisou o fenômeno, que, a seu
juízo, se estendia desde o século XVI, e ao qual chamou de problema da
agricultura itinerante. Mostrava que, à medida que a agricultura de ex-
portação se expandia, empurrava para o interior a pecuária e destruía as
bases da agricultura de subsistência, que se interiorizava cada vez mais,
tornando-se também itinerante. Furtado mostrou que esse fato não foi
exclusivo do espaço nordestino, pois também o café no Vale do Paraíba
praticou processo semelhante, e as exceções, segundo ele, teriam sido os
casos de áreas de colonização de pequena e média propriedade, como os
do Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 2.

Esse movimento se devia a que, abundando a mão-de-obra – com
ínfima remuneração – e havendo “facilitado” acesso à terra, não se re-
queria maior assimilação de progresso técnico, reproduzindo, alhures,
seus baixos rendimentos físicos.

Assim, a agricultura de subsistência foi sempre prejudicada, empur-
rada para outro lugar, e a pequena produção jamais teve condições de
competir, antes, com a agricultura escravista – que recebia determinados
tipos de privilégios – e, depois, com a capitalizada, que operaria em ou-
tras bases econômicas. Deste modo, o país, desde o século XVI, continua
a empurrar grande parte de seus miseráveis e a atrair outros, à medida
que a fronteira agrícola caminha. Na fronteira se reproduz a questão
fundiária e, dado que grande parte dos migrantes só consegue se alojar
no mundo urbano, também ficam reproduzidos os problemas urbanos
típicos das periferias das grandes cidades.

2 Refiro-me ao que Furtado (1972, cap. II) chamou de Agricultura Itinerante, bem como de
suas idéias fundamentais sobre a questão regional, apresentadas em várias de suas obras, entre
as quais: A Operação Nordeste, Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o Nor-
deste (texto não assinado pelo autor mas de autoria confessa), Formação Econômica do Bra-
sil e A Fantasia Desfeita. Publiquei uma síntese do tema (“Furtado e a questão regional no
Brasil”), em Tavares (2000), e outra, com versão atualizada para o período pós-1970: “Furta-
do: a questão regional e a agricultura itinerante no Brasil.”, em Cano (2002 B).
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Escrevendo isso em 1972, Furtado não podia prever os efeitos que o
novo sistema de crédito rural, criado em 1965, geraria sobre o padrão
tecnológico da agricultura, fato que poderia interromper aquela
itinerância, dada a lógica de sua análise. Daqueles tempos até o presen-
te, entretanto, sua análise continua válida, com uma única diferença: à
época, o autor via essa agricultura como ineficiente, de baixa produtivi-
dade, de baixo uso de recursos tecnológicos, justamente porque o preço
da terra e as condições de oferta de mão-de-obra a favoreciam.

Tabela 2: Participação regional no PIB agropecuário
(Brasil - 100%)

De 1970 para cá, além de os fatores terra e mão-de-obra baratos per-
sistirem, novos incentivos se juntaram ao processo, a saber: infra-estrutu-
ra pública, maior acesso ao crédito, acesso ao mercado (desregulado) de
câmbio, via exportação, especulação ainda mais intensa sobre o ativo ter-
ra e, ainda, incentivos fiscais em certas regiões3.

Hoje, ao contrário, a tecnologia penetrou mais no campo – não ple-
namente, dado que a mecanização de colheitas ainda é parcial. Com
isso, elevaram-se os rendimentos físicos e a produtividade – embora
ainda estejamos longe dos melhores padrões internacionais –, mas a
questão central, a expansão da agricultura itinerante, ainda se mantém.
Colaborou muito para a continuidade desse processo o próprio gover-
no, com a forma com que implementou suas já citadas políticas de in-
centivo às exportações – que destruiu a estrutura fundiária do norte do

3 Para essa constatação, ampliei e atualizei, em 2001, meu texto citado na nota anterior,
analisando o mesmo processo de itinerância entre 1970 e 2000.
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Paraná, substituindo as pequena e média propriedades pelo latifúndio
soja/trigo –, à produção de energéticos (cana-de-açúcar), e às mais re-
centes formas de colonização (e de extração de madeira) no Centro-
Oeste e na Amazônia.

A atividade industrial cresceu ainda mais do que os demais setores,
tendo o predomínio de São Paulo sido acentuado, com sua participação
na produção nacional da indústria de transformação aumentando,
ininterruptamente, até 1970, quando atinge 58,2%. Não podemos negli-
genciar os fatos mais importantes que marcaram a política econômica do
período: notável expansão do Estado, do sistema nacional de planeja-
mento e da montagem de instituições e instrumentos orientadores da po-
lítica de desenvolvimento regional, estes iniciados com a proposta de Celso
Furtado, em 1959. Papel extraordinário cumpriu o investimento público
– notadamente o das empresas estatais –, que complementava os esforços
mais gerais de desenvolvimento nacional e regional.

O período que se estende entre fins das décadas de 1960 e final dos
anos 1970 teve sua política econômica mais direcionada para a expansão
e a diversificação da agropecuária e da agroindústria – notadamente para
exportação – e para a expansão industrial, que contemplava a montagem
de segmentos mais complexos – insumos básicos e bens de capital –,
além de forte expansão da infra-estrutura de transporte, energia e teleco-
municações. O programa, fortemente conduzido pela ação do Estado e de
suas empresas, acelerou ainda mais o crescimento anual do PIB nacional
entre 1970 e 1980 (8,7%), mas o uso mais intenso do potencial das de-
mais regiões fez com que crescessem (8,9% para o Nordeste), desta vez,
à frente de São Paulo (que cresceu a 8,2%).

No que tange à indústria de transformação, iniciou-se, naquele mo-
mento, um processo mais decisivo de desconcentração produtiva, tanto
porque as anteriores políticas regionais geraram efeitos positivos de atra-
ção de inversões privadas, como, principalmente, porque o Estado am-
pliou, nesse sentido, sua ação, desconcentrando energia, transportes, tele-
comunicações, agricultura e agroindústria, e indústrias básicas (tabela 3).

2 - Crise, neoliberalismo e reconcentração industrial

Vinda a crise da década de 1980, a desaceleração fez com que o PIB naci-
onal crescesse, entre 1980 e 1985, à média anual de 1,2%; São Paulo – o mais
afetado pela crise –, a incríveis 0,2% e o Nordeste a 3,3%. A desconcentração
ainda continuou, por duas razões: porque, até meados de 1985, ainda amadu-
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reciam na periferia nacional alguns dos megaprojetos públicos iniciados na
década de 1970; e por razões meramente estatísticas, dado que as taxas de
São Paulo foram ainda mais deprimidas do que as do resto do país.

A Tabela 3 mostra ainda, contudo, que o fenômeno da desconcentração
industrial não se deu apenas no sentido de São Paulo ao restante do país: a
indústria do interior desse estado aumenta sua participação nacional, de 14,7%
para 22,5%, mostrando o óbvio fato de que a localização de certas atividades
econômicas, no capitalismo, tem outros determinantes (mercado, infra-estrutu-
ra, recursos naturais, etc.) além daqueles emanados apenas por decisão estatal.

A década de 1980 – a da dívida – teve como características básicas: alta
inflação, baixo crescimento, crise crônica de balanço de pagamentos, corte
do crédito interno, e elevação acentuada das dívidas públicas externa e inter-
na. Isto debilitou fortemente o Estado nacional, em termos fiscais e financei-
ros, reduzindo o gasto e o investimento públicos (e o de suas empresas esta-
tais), e deslocando a reflexão sobre a política econômica, da órbita do desen-
volvimento para a da conjuntura. No campo produtivo, a indústria se debili-
tou, e cresceram mais os segmentos minerais e agroindustriais exportadores
ou de energia, como o álcool de cana-de-açúcar.

Tabela 3: Indústria de transformação: participação regional no VTI
(Brasil = 100%)
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Essa conjunção fez com que diminuísse a ação do Estado no plano
regional e se debilitasse o investimento privado industrial. Com isso, o
núcleo da dinâmica industrial – o parque produtivo de São Paulo – estag-
nou, paralisando os efeitos de desconcentração que se manifestaram en-
tre 1970 e 1985.

A década de 1990 foi ainda pior, com a instauração das reformas e
políticas de corte neoliberais. Com elas, a palavra eqüidade cedeu lugar,
nos planos político e ideológico, à palavra eficiência. Assim, perderam
sentido políticas que buscassem – de fato, e não apenas no discurso – a
diminuição das disparidades regionais. As mudanças mais radicais, em
relação à década anterior, foram a inversão dos saldos externos (agora
fortemente deficitários), a drástica redução da inflação, o corte ainda
maior do gasto público, juros reais ainda mais altos e a duplicação da
taxa de desemprego.

Com efeito, os antigos instrumentos e instituições que se ocupavam
dessa temática feneceram, dando lugar a novas e modernas idéias, como
as do poder local, da região (ou cidade) competitiva, e, nos marcos do
Estado nacional, para dissimular suas efetivas intenções, inventou-se a
política dos grandes eixos.

Estes, efetivamente, constituíam vetores ligando zonas produtivas a
portos de exportação, que deveriam receber grandes investimentos, para
aumentar a eficiência e competitividade de nossas exportações4. Contu-
do, é necessário frisar que tais eixos apenas tocavam pontos de origem-
destino, pouco ou nada fazendo em prol dos maiores espaços regionais
em que estivessem inseridos. E praticamente ignoravam os problemas
urbanos e sociais das cidades maiores envolvidas pelos eixos. Pior ainda,
parte substancial (mais de dois terços) dos investimentos a eles vincula-
dos viria do setor privado, os quais, dados os juros escorchantes e a in-
certeza pelo pífio crescimento, “ficaram ao largo”.

Assim, paralisou-se o processo de desconcentração industrial (ver
Tabela 3), se esta for avaliada pelo valor da produção total da indústria
de transformação. Porém, em termos de seus principais segmentos, hou-
ve, na verdade, reconcentração, em São Paulo, em vários ramos de maior
complexidade tecnológica. São Paulo aumentou sua participação no total
nacional, entre 1985 e 1998, como nos casos dos produtos eletrônicos e

4 Para a crítica à questão do poder local, ver: Brandão (2002); Fernandes (2001); e
Vainer (1999 e 2000). Para a crítica sobre os eixos, ver Brandão e Galvão (2001).
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de comunicações (de 55,7% para 63,6%), químicos (de 54,9% para
62,1%), equipamentos de informática (de 49,4% para 63,5%), e indús-
tria de gravação e editoração eletrônicas (de 48,6% para 59,2%)5.

Os governos locais (estaduais e municipais), como medida de defesa –
mas também por acreditarem na ideologia do poder local –, lançaram-se à
infeliz empreitada da “guerra fiscal”, submetendo-se a verdadeiros leilões de
localização industrial promovidos por empresas de grande porte (geralmente
transnacionais), fazendo políticas de um anti-Robin Hood, transferindo di-
nheiro de pobres para milionários, e fomentando a localização pelo subsídio
e pelo trabalho periférico ainda mais precarizado e mais barato6.

Dado o quadro econômico que se delineava após a abertura de 1994,
alguns estudiosos da questão regional passaram a pensar que, em virtude da
(propalada) nova inserção externa do país, suas distintas regiões cada vez
mais buscariam inserções próprias, desvinculando-se, em parte, do restante
nacional. Voltadas, assim, mais para o exterior do que para o interior, esses
territórios competitivos – cidades, estados, regiões – causariam verdadeira
fragmentação do território nacional, desfazendo a construção iniciada na Era
Vargas7. Alguns acreditaram que a nova inserção seria intrínseca ao modelo
de abertura e a fragmentação, inevitável. Outros também professavam isso,
mais por convicção ideológica, e fizeram coro aos detratores da Era Vargas.

Estes, logo concordaram com a nova “política regional”, a dos gran-
des eixos, que não logrou êxito, dado o malogro do crescimento do PIB
e o das exportações. Aqueles ainda mantiveram aceso o espírito crítico,
percebendo claramente que aquilo era um engodo de política regional, e
que seria necessário – dada a inevitabilidade da suposta nova inserção e
fragmentação, que seria mister – construir uma nova política nacional
de desenvolvimento regional, adequada à nova era. De forma muito re-
sumida, tal proposição deveria buscar, entre outras coisas, descobrir,
redescobrir ou fomentar as potencialidades competitivas das distintas
regiões brasileiras, com o que, pensavam, combateriam as disparidades
regionais. Mas, com isso, fragmentavam a nova política regional, dis-
persa por inúmeras microrregiões e por inúmeras atividades.

 5 É o que mostram os dados das Pesquisas Industriais por Amostragem (PIA) de 1996-
1998, da FIBGE.
6 Sobre a guerra fiscal, ver Arbix (2002) e Alves (2002).
7 Sobre o tema dos impactos regionais decorrentes da abertura externa e das privatizações,
e do da fragmentação, ver Araújo (1999), Diniz (1999 e 2002), Kon (2002), Pacheco
(1998) e Tinoco (2001).
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Esqueceram, no essencial, que o modelo de corte neoliberal – para
nós, países subdesenvolvidos – não nos leva ao crescimento alto e sus-
tentado no tempo, e, tampouco, a uma miraculosa inserção externa capaz
de saldar os nossos imensos débitos externos, atuais e futuros. Não se
deram conta de que, com abertura, desnacionalização e privatização, se
quebravam elos importantes de cadeias produtivas – muitas de âmbito
inter-regional – e, notadamente, a fundamental ação regional induzida
apelos investimentos das antigas estatais. Não perceberam, enfim, que o
modelo é inviável, e inviável, portanto, a política regional dele derivada.

Há, assim, que se procurar um caminho, nacional, que nos leve ao
crescimento necessário. Aquele que dê conta do desemprego e possibilite
o saneamento de pelo menos parte significativa de nossa triste questão
social. Só a partir dele é que poderemos, de fato, traçar as linhas de uma
efetiva e nova política regional de desenvolvimento. Mas, antes de pas-
sarmos à discussão de alternativas, façamos um breve balanço da heran-
ça regional desse longo processo de desenvolvimento.

É bom lembrar que, em que pese termos tido 50 longos anos de excepci-
onais crescimentos nacional e regional, não enfrentamos condignamente nossos
problemas ambientais e sociais: distribuição de renda, reforma agrária, anal-
fabetismo, mortalidade infantil, e outros. Muitos deles, é verdade, melhora-
ram seus indicadores, os quais, contudo, permanecem, ainda, próximos aos
dos países mais subdesenvolvidos do planeta, os africanos. Ou seja, embora
as regiões periféricas tenham crescido bastante até o início da década de
1980, os problemas distributivos ficaram praticamente intocados.

Tabela 4: Diferenças regionais da renda média por habitante

(Brasil = 100)

Fonte: FGV/FIBGE – Censo Demográfico e Contas Nacionais. NO
(1)

 inclui TO em
1990 e 1998; CO

(1)
 inclui TO em 1939-1970.
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A Tabela 4 mostra uma aparente convergência entre os níveis da ren-
da/habitante das distintas regiões. Observe-se que as mais baixas cresce-
ram em direção à média nacional, e que as mais altas baixaram. Contudo,
embora isso possa parecer um bom sinal, há que se esclarecer que parte
dessa convergência se deve ao forte movimento migratório brasileiro, que
fez com que, por exemplo, o denominador daquela relação diminuísse
fortemente em Minas Gerais e no Nordeste, entre 1940 e 2000. Ou seja,
enquanto a população cresceu 164% naquele estado e 230% naquela re-
gião, a do Brasil crescia 310%, a de São Paulo 427% e a do Sul 383%.

De fato, as migrações inter-regionais, que entre 1980 e 1991 soma-
ram 3 milhões de brasileiros – dos quais 1 milhão foi para São Paulo,
cerca de 0,6 milhão para o Centro-Oeste e 0,9 milhão para o NO –, so-
maram mais outros 3,1 milhões entre 1991 e 1999, dos quais o CO ab-
sorveu apenas 350 mil, o NO apenas 80 mil e São Paulo foi o grande
receptor, com 1,5 milhão. Assim, a agricultura itinerante (Centro-Oeste e
NO, principalmente) e os serviços de São Paulo receberam 73% dos flu-
xos desses dois períodos, mas, note-se que, no segundo, São Paulo rece-
beu quase 4 vezes mais do que a fronteira. Nesses períodos, os nordesti-
nos foram, de novo, os emigrantes recordistas, somando 1,4 milhão em
cada um. Do Nordeste, o total acumulado de emigrados, até 1999, era de
8,8 milhões, ou seja, cerca de 19% de sua população total8.

Assim, a melhoria (ou piora) da renda média regional por habitante
sofreu importante influência estatística, e não apenas por razões econô-
micas regionais. Se olharmos, contudo, só para estados e não para regi-
ões, há que se lembrar que, em 2000, o Maranhão ainda apresentava
renda média equivalente a apenas 24% da nacional, ou que a de Tocantins
era de 31%, mas a de Brasília era 131% maior.

Devemos lembrar também que, em que pese a região metropolitana
de São Paulo ter tido, em 2000, uma renda média por habitante em torno
de US$5.000 (68% acima da média nacional), ali se encontravam 5,2
milhões de pobres (ou 30% de sua população), perfazendo 10% do nú-
mero de pobres do país. Estes, que eram cerca de 41 milhões ao final da
década de 1970, cresceram para 63 milhões em 1990, diminuíram para
50 milhões em 1995, mas, em 1999, já eram 53 milhões. É fato, também,

8 Ajustei os dados da PNAD 1999 (que não pesquisou as zonas rurais do NO), de forma
a poder compará-los com os do Censo de 1991. Essas matrizes migratórias farão parte de
outro texto que o autor está preparando.
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que no Nordeste o quadro é ainda mais grave: naquele mesmo ano, 53%
de sua população era pobre, atingindo 24 milhões de pessoas.

Que dizer ainda de indicadores como o analfabetismo, que ainda
atinge 7,8% no Sul e no Sudeste, e 26,6% no Nordeste? Ou da mortali-
dade infantil, com números de 20 no Sul, 24 no Centro-Oeste e no Su-
deste, e nefandos 53 no Nordeste? Deve-se lembrar, entretanto, que
muitos países com menor renda do que a brasileira ostentam indicado-
res muito melhores. Ou seja, esse mal poderia ser fortemente reduzido
com políticas sociais e de redistribuição de renda, que só em parte de-
pendem de níveis elevados de renda.

Assim, já podemos adiantar que uma nova política de desenvolvi-
mento regional deve, necessariamente: i) ter como determinantes gerais
– e não específicos – os da política nacional de desenvolvimento; ii) ter
como parâmetros básicos de atuação a elevação do nível de vida de suas
populações, obtida fundamentalmente por políticas de maior conteúdo
de emprego e de redistribuição de ativos.

Lembremos, por outro lado, que não nos encontramos no final da
década de 1950, quando foram produzidos os primeiros ensaios para a
política de desenvolvimento regional. De lá para cá, muito ocorreu tam-
bém de positivo: i) a urbanização aumentou, criando novas oportunida-
des e novos estímulos econômicos e sociais; ii) a pesquisa de recursos
naturais aprofundou sobremodo o conhecimento sobre nossos territóri-
os, solo, subsolo, água e meio ambiente, ainda que, nesta última ques-
tão, o conhecimento ainda esteja longe de nos assegurar a preservação
ambiental, notadamente na Amazônia9; iii) também desenvolvemos no-
vas tecnologias de produtos e processos agropecuários adaptados a
especificidades de solo, clima e regionais, embora mais envolvidos com cul-
turas de exportação; iv) a indústria de transformação – notadamente a de
produtos leves e agroindústria – se desconcentrou, fazendo com que, de sua
renda gerada entre 1970 e 1998 que equivalia a 160% da de 1970, pouco
mais de sua metade fosse gerada na periferia nacional, representando isso
cerca de 1,5 vezes a renda industrial gerada em São Paulo, em 1970.

Por outro lado, constituiu erro grave do governo federal as recentes
extinções da Sudam e da Sudene, tidas como decorrentes da grande

9 Nesse sentido, são muito oportunos os trabalhos de Novaes (2002) e de Silva (2002),
que nos advertem que atividades agrícolas, pastagem, madeireira, de mineração e a cons-
trução de hidrovias têm causado forte degradação na região.
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corrupção que porventura existia naquelas instituições. Em seu lugar,
criaram-se Agências de Desenvolvimento – ADA e ADENE, respecti-
vamente –, eliminando a representação política nos antigos Conselhos
Deliberativos, convertendo-os em órgão meramente técnico. Essa atitude
parece reviver o dito popular de que não se deve jogar fora, com a água
suja, a banheira e a criança. Por outro lado, a criação dessas Agências
parece estar mais em consonância com atitudes regulatórias para contor-
nar “falhas” em atividades exercidas pelo mercado do que com atitudes
que devem ser essencialmente públicas10.

O desmonte do Estado nacional, sua exaustão financeira, a violenta
contração do gasto público social e de investimentos transmitiram-se às
hierarquias estaduais e municipais, via descentralização de serviços; pelo
ardil federal no manejo do aparelho tributário, através do aumento mais
que proporcional dos tributos e contribuições que não sofrem repartição
com os estados e municípios; e pelos mecanismos vis, impostos às nego-
ciações das dívidas dos estados e dos principais municípios, com
escorchantes taxas de juros, comprometendo os orçamentos dessas ins-
tâncias por pelo menos 30 anos. Com isso, as discussões sobre guerra
fiscal, reforma tributária (que desonere a produção/exportação e que tri-
bute no destino) e leis de incentivos regionais constituirão difíceis nego-
ciações, antes das quais será temeroso formular uma nova política regio-
nal consistente e duradoura.

Assim, a construção dessa alternativa só deve ser solidária com a
nacional, de tal sorte que tanto as políticas sociais como as de crescimen-
to, e de infra-estrutura, sejam articuladas ao todo nacional, e que possam
reconstruir os elos que se romperam ou foram enfraquecidos com a insana
política neoliberal. Nesse contexto, a infra-estrutura deveria ser tratada
como suporte à competitividade sistêmica, e também como serviço de
utilidade pública/social, mas não como uma mercadoria de “logística”.
Por exemplo, o setor de transportes é tratado como mero “escoamento”.
Há, portanto, que reconstruir instrumentos, corpo técnico qualificado e
instituições adequados às necessidades presentes, bem como rever a do-
tação de recursos para isso necessários.

As bases da nova política regional, todavia, só devem resgatar o que
de bom e útil tinham no passado, sem que isso signifique a volta pura e
simples a ele. Devem também olhar o que há de novo, cuidando, porém,

10 Para uma crítica dessa mudança, ver Carvalho (2001).
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de evitar o sentido de verdadeira panacéia que ora se pretende dar às
chamadas políticas de competitividade territorial. Não é demais ainda
advertir que é necessário sempre ter em conta, quando comparamos as
políticas regionais nos países desenvolvidos, que somos um país subde-
senvolvido, e que, portanto, nossos problemas regionais apresentam pro-
funda diferenciação em relação aos daqueles.

Mas, como se verá adiante, nosso atraso e nossa deterioração econô-
mica, tecnológica e social são grandes, o que exigiria enormes recursos
internos e externos para saná-los. Por outro lado, são também grandes
nossas restrições políticas externas e internas, exigindo, assim, da nação,
grande força de coesão política. Não é demais dizer que essa tarefa leva-
rá muito tempo para dar um atendimento responsável para nossa questão
regional-social-nacional, e que, diante de tais obstáculos, temos que fa-
zer renascer uma velha palavra: priorização.

3. Para um novo projeto nacional de desenvolvimento11

Entendo serem fundamentais, para a formulação desta proposta, a
reflexão crítica sobre as radicais mudanças da economia política inter-
nacional a partir de fins de 1979, decorrentes da mudança da política
fiscal norte-americana, e a subseqüente restauração do dólar como o
equivalente geral da economia mundial. A partir daí, os EUA retoma-
vam sua hegemonia e instaurariam, com outras atitudes, o maior poder
imperial no sistema capitalista de produção12.

Assim, na década de 1980, os países subdesenvolvidos sofreram os
perniciosos efeitos da “Crise da Dívida”, que aprofundaram as crises

 11 Desde 1990, o autor tem elaborado e organizado algumas idéias sobre este tema. A
primeira versão é de 1990 na Unicamp, publicada e atualizada em Cano (1992). Atualizei-
a, e a última está publicada em Cano (2002c), que praticamente constitui este tópico, com
pequenas alterações.
12 As principais atitudes e seus maiores efeitos foram: a quebra financeira dos países
mais endividados, entre os quais alguns socialistas, dada a brutal elevação da taxa de juros e
o corte dos financiamentos externos à periferia mundial; o anúncio do projeto Guerra nas
Estrelas em 1983, ameaçando militarmente a já combalida capacidade de retaliação da URSS;
o desastre político e econômico da perestroika, a partir de 1985-86; a queda do Muro de
Berlim, em 1989, e suas seqüelas: o elevado custo da reunificação alemã e a desintegração da
URSS e da Comunidade dos países Socialistas, a partir de 1991; a desvalorização do dólar e
a subseqüente valorização do iene. Em resumo, os EUA liquidaram a URSS e as anteriores
pretensões de Japão e Alemanha, em tomar-lhes o poder hegemônico no capitalismo.
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fiscal e financeira do Estado nacional, debilitaram o crescimento e am-
pliaram, de forma estrutural, o rombo financeiro do balanço de pagamen-
tos. Na de 1990, o receituário neoliberal implicou a submissão consentida
à nova ordem, representada pelos preceitos contidos no chamado Con-
senso de Washington, abdicando de suas soberanias nacionais no exercí-
cio de suas políticas econômicas13.

Esta proposta também objetiva desmistificar o discurso da direita,
que reitera a não existência de alternativas possíveis ao modelo neoliberal,
e de que a esquerda não tem qualquer projeto. Não ignoro as dificuldades
para convencer a opinião pública, tanto sobre a proposta, como sobre sua
implementação, assim como os maiores obstáculos políticos e econômi-
cos (internos e externos) nela envolvidos. Ainda que a consideremos como
uma utopia, entendo que ela possa ampliar o espaço de discussão do pro-
blema e de alternativas.

As análises da dinâmica dos modelos neoliberais impostos desde o
final da década de 1980 à América Latina mostram claramente que eles
causaram considerável piora de nossas condições econômicas, políticas
e sociais, já deterioradas na década anterior14. O receituário neoliberal
está assentado para atender a duas ordens de questões: a financeira e a
produtiva. A primeira decorre da crise financeira internacional, que
explicitou a supremacia do capital financeiro sobre as outras formas de
capital, impondo a quebra da soberania nacional de nossos países, para
liberar seu movimento internacional na busca incessante de valorização. A
segunda decorre da reestruturação produtiva e comercial feita pelas gran-
des empresas transnacionais, em suas bases nos países desenvolvidos, que
exigiu, na década de 1990, reestruturações semelhantes em suas bases lo-
calizadas nos subdesenvolvidos. Destas duas ordens decorre a necessidade
da imposição de um conjunto de reformas institucionais nestes países.

Mas, para isto, era preciso desmantelar as estruturas de nossos Esta-
dos nacionais – o que se fez com a conivência de nossas elites –, e
implementar as seguintes reformas: desregulamentação dos fluxos in-
ternacionais de capital financeiro e das condições de sua aplicação no
país; abertura comercial e financeira; diminuição do tamanho e da ação
do Estado (eliminação de órgãos públicos, dispensa de funcionários,

13 Uma análise desses processos pode ser vista em: Fiori (1999) e Cano (2000).
14 Ver, no texto já citado (Cano, 2000), a análise macroeconômica dos sete principais
países latino-americanos, onde os dados macroeconômicos explicitam seus movimentos
de auge, baixo crescimento e depois a crise.
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privatizações e concessões de serviços públicos, desmantelamento dos
sistemas de planejamento); reforma do sistema financeiro nacional;
flexibilização das relações trabalho-capital; e reforma previdenciária.

Essas reformas foram complementadas por políticas de estabilização
que tiveram, como lastro, elevada valorização cambial da moeda nacio-
nal, que reduziu fortemente os custos dos importados, debilitou nossas
exportações, gerando enormes déficits comerciais e de serviços. Por exem-
plo, no Brasil, entre 1989 e 2001, o PIB cresceu 26,4%, as importações,
203% e as exportações, 69%.

Parte substancial das entradas de Investimentos Diretos do Exterior
(IDE) foi alocada em compras de empresas públicas e privadas nacio-
nais, predominantemente na área de serviços – distribuição de energia,
telecomunicações, finanças, etc.. Como não geram divisas, suas remes-
sas de lucros e de juros de financiamentos externos (com o que amplia-
ram a dívida externa) agravaram ainda mais o balanço de serviços.
Privatizações, desnacionalização, desmantelamento de empresas
prestadoras de serviços e sua liberalização ampliaram os gastos interna-
cionais com serviços de transporte, financeiros, de engenharia, consultoria,
etc. O câmbio barato e livre ampliou também os gastos com turismo,
compras de imóveis no exterior e crescentes remessas não controladas,
muitas de escusa procedência.

Com isso, ao déficit comercial adicionou-se o de serviços, aumentan-
do as necessidades de financiamento externo. Atendidas por entradas cres-
centes de capitais de toda a ordem, ampliam ainda mais a dívida externa
e a conta de juros. Maiores pagamentos de juros e amortizações crescen-
tes exigem novos (crescentes e permanentes) financiamentos para tapar,
além daqueles dois buracos (o chamado déficit em transações correntes),
o do lado financeiro do balanço de pagamentos.

Com isto, nosso passivo externo (hoje na casa dos US$ 400 bilhões) e
nossa dívida externa aumentaram, fazendo com que, tanto para pagar os
juros de sua fração pública, quanto para enxugar a liquidez gerada pela
“enxurrada de dólares”, aumentasse a dívida pública. Assim, os juros
pagos pelo governo já somam o equivalente a 8% do PIB, no orçamento
federal. E isto leva o Banco Central a manter elevadas taxas de juros
internos. Estes (maus) fundamentos macroeconômicos debilitam tam-
bém o crédito interno.

Assim, as restrições externas e internas ao crescimento aumentam
cada vez mais, inibindo o investimento: o público, porque o governo não
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tem recursos para isso; e o privado, pela elevada taxa de juros, e pelo
aumento da incerteza e baixo crescimento do PIB. É preciso lembrar
que a crescente contaminação dos juros no orçamento público exige
novos e crescentes cortes do gasto corrente, notadamente nos gastos
sociais.

Esses efeitos deprimem o crescimento médio na América Latina como
um todo, e no Brasil, em particular. Nos últimos doze anos, para a maior
parte de nossos países, o crescimento alto (de 5% ou mais) só ocorreu em
três ou quatro anos; o baixo (entre 3% e 5%) em outros tantos, e o débil
ou negativo, em outros três ou quatro anos. Isto se deve ao fato de que a
dinâmica de alto crescimento gera um aumento mais que proporcional
dos gastos externos, levando a uma situação de crise cambial aberta ou
latente, que obriga a um freio no crescimento, para “reequilibrar” as con-
tas externas.

Crescimento maior traz aumento nas dívidas, deprimindo também as
contas públicas; crescimento baixo ou negativo debilita a receita fiscal,
igualmente deprimindo as contas públicas. É por isso que, a despeito de
nossa carga tributária ter crescido, no período recente, de 26% para 34%,
a penúria fiscal não se resolve, pois todo o seu aumento (8%) é pratica-
mente absorvido pelos juros.

Não é preciso repisar os males sociais advindos dessa dinâmica: au-
mento do desemprego, queda dos salários reais, corte dos gastos sociais e
aumento da violência, hoje presentes em quase todos os nossos países e
cidades. Assim, é inerente à dinâmica desse modelo a corrosão (e não o
equilíbrio) dos chamados fundamentos da economia, que, fatalmente, a
conduz a um desastre cambial e financeiro. A conhecida rota Argentina.

3.1 Reformas parciais ou ruptura do modelo?

Essas reflexões levam-me a entender que no modelo não cabem alte-
rações parciais. Se baixarmos muito apenas os juros, para torná-los com-
patíveis com o cálculo empresarial, o capital externo diminui ou foge,
implodindo o modelo; se aumentarmos os gastos sociais (e o investimen-
to público), é o orçamento que explode, em face do enorme peso dos
juros; os estímulos às exportações esbarram em obstáculos externos (o
descarado protecionismo dos países desenvolvidos, queda dos preços, etc.)
e internos (o orçamento fiscal). Se pretendermos conter importações,
defrontamo-nos com acordos internacionais e com a desestruturação cau-
sada, em parte, de nossas cadeias produtivas.
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Assim, entendemos que devemos substituir o modelo atual, instau-
rando uma transição rumo à nossa alternativa, com uso da soberania
nacional no manejo da política de crescimento da renda e do emprego
mais altos e duradouros, com distribuição de renda e justiça social, com
a oferta e a demanda voltadas principalmente (não exclusivamente) para
o mercado interno. Nossa vulnerabilidade externa adiciona, à nossa pro-
posta, rumos de crescimento poupadores e geradores de divisas, mas
longe de qualquer sentido de autarquia econômica ou de uma volta ao
protecionismo frívolo.

O atual modelo ampliou muito nossos constrangimentos externos, e
dificulta a formulação e a execução de um novo projeto nacional de de-
senvolvimento, pois:

• a dívida externa dobrou, pressionando mais o Balanço de Pagamen-
tos, e exigindo permanente renegociação e ampliação do financia-
mento externo;

• a tríade nos impôs suas políticas multilateralistas, estreitando nossa
capacidade externa de negociação bilateral. A adesão brasileira à
Rodada Uruguai e à OMC reforçou ainda mais o comprometimento
da economia nacional e de sua soberania;

• as novas empresas transnacionais praticaram a mais alta
reconcentração privada de capital, ampliando sobremodo seus po-
deres monopólicos de mercado, financeiro, tecnológico e de decisão
para o investimento interno;

• as transformações tecnológicas, entre outros, nos causam os seguin-
tes problemas:

a) substituição de trabalho (principalmente o menos qualificado), fator
abundante nos países subdesenvolvidos, e duplicação do desempre-
go estrutural;

b) substituição de insumos e produtos tradicionais (aço comum, cobre,
chumbo, açúcar de cana, etc.), por novos, produzidos pelas novas
tecnologias, notadamente nos países desenvolvidos;

c) sucateamento de equipamentos e instalações relativamente novos,
estruturados no antigo padrão tecnológico;

d) necessidade de grandes investimentos de infra-estrutura adequada
às novas tecnologias;

e) incerteza sobre o futuro de parte de nossa agricultura, frente à moderna
biotecnologia, que poderá eliminar parte de nossas vantagens atuais;
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f)  transferência, dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos,
de parte da produção de bens causadores de graves danos ecológi-
cos ou que requeiram alto consumo de energia, como aço, alumínio,
celulose etc;

g) as privatizações e quebras dos monopólios públicos encolheram
ainda mais o Estado, reduzindo seu investimento e levando-o, in-
clusive, à perda da capacidade de, através de empresas estatais,
conduzir as principais políticas setoriais e regionais;

h) o predomínio das decisões pelas transnacionais dirige o progresso
técnico para segmentos que são mais compatíveis com a distribui-
ção regressiva da renda, ou que a acentua.

Por outro lado, a acumulação dos efeitos perversos da crise da década
de 1980 com os do período atual, ampliou o conjunto de constrangimen-
tos internos inibitórios ao crescimento:

• nosso velho conhecido problema da estabilização não está, de ma-
neira alguma, solucionado, dado que, ao contrário do que apregoam
os economistas oficiais, alguns dos fundamentos macroeconômicos
são fortemente instáveis, como o câmbio, os juros e a ciclópica dívi-
da pública interna;

• profunda deterioração do Estado, dada sua fragilidade fiscal e finan-
ceira, ineficiência administrativa, corrosão do sistema de planeja-
mento, e a urgente necessidade de readequação qualitativa do funci-
onalismo público;

• as privatizações e concessões de serviços públicos não compensaram os
efeitos negativos gerados por vinte anos de redução do investimento
público, que deteriorou serviços públicos básicos e a própria infra-es-
trutura, como em energia, transportes e saneamento básico;

• há urgente necessidade de diagnosticar as empresas estatais rema-
nescentes, para readequá-las aos novos propósitos de crescimento;

• o atraso tecnológico relativo de vários setores produtivos;

• a debilidade do sistema nacional de financiamento de longo prazo;

• a ausência de capacidade e vontade política das elites, para formu-
lar um novo projeto nacional de desenvolvimento. Estas, em gran-
de parte, se converteram em rentiers da dívida pública, benefician-
do-se ainda das facilidades concedidas pela livre entrada e saída do
capital para o exterior.
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Considerados os anos em que estamos ficando à margem da
reestruturação tecnológica e o tempo necessário para alocar recursos e
investimentos para recuperar o que deixou de ser feito, não é difícil esti-
mar que nosso “atraso” rumo à Terceira Revolução Industrial
contabilizaria um período em torno de 40 anos.

3.2 Questões básicas para formular um novo modelo

A esse atraso técnico e material, há que se juntar o atraso cultural e o
social, ampliados durante esse período. Assim, penso que os objetivos
básicos de médio prazo de nosso projeto devem buscar altas e persisten-
tes taxas de crescimento da renda e do emprego; diminuição das
disparidades regionais; implantação de uma política científica, tecnológica
e cultural com maior autonomia, distribuição social de renda e de ativos,
e responsável conservação ambiental.

É necessário aprofundar o diagnóstico macroeconômico e social, e
estudar as perspectivas internacionais, a fim de que se possa implantar
uma política de transição que reduza, no curto prazo, alguns efeitos mais
perversos do atual modelo e firme os parâmetros para a condução ao
novo propósito. Esta alternativa, que é progressista e democrática em
relação ao atual fascismo de mercado, exige que se tenha consciência dos
problemas a enfrentar, e se esclareça a opinião pública sobre suas difi-
culdades e efeitos.

Essas questões nos levam a entender que:

• há inquestionável e inadiável necessidade de ruptura com o atual
modelo, substituindo-o pela alternativa aqui proposta;

• será indispensável reestruturar as dívidas interna e externa, para de-
safogar a crítica situação de nossas finanças públicas e o balanço de
pagamentos;

•  será imprescindível o controle do câmbio e dos fluxos de capitais do
e para o exterior, e retirar qualquer veleidade de conversão de nossa
moeda;

• é necessária profunda reestruturação dos mecanismos de proteção
tarifária e não tarifária bem como rever e eventualmente renegociar
alguns de nossos acordos e atuais obrigações internacionais;

• denunciar os previsíveis efeitos decorrentes de eventual criação da
ALCA e da proposta para um Acordo Multilateral de Investimentos,
que aprofundaria a atual submissão do país e do continente aos EUA.
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• é necessária rigorosa reformulação das diretrizes atuais que regem
nossas instituições financeiras (BC, BNDES, BB e CEF e demais
bancos públicos), para que se possa criar novo sistema financeiro
público para a alocação do crédito, especialmente o de médio e de
longo prazos;

•  urge fazer profunda revisão das condições vigentes junto às institui-
ções financeiras privadas, para conter a especulação financeira e
alocar crédito segundo as prioridades que deverão ser estabelecidas;

• dada a grave restrição interna (pública) e externa de recursos, que
poderá piorar após a ruptura, as alternativas deverão buscar, no iní-
cio, a utilização de capacidade ociosa da economia, minimizando e
priorizando as necessidades de investimentos líquidos, mormente
aqueles que demandem elevados recursos externos;

• para a transição, é indispensável a implantação de uma política
emergencial de abastecimento e, posteriormente, uma política de se-
gurança alimentar;

• será impossível a consecução destas proposições, sem que se proce-
da a uma completa e urgente reformulação dos aparelhos de estado
voltados para o planejamento.

É necessário advertir que os propósitos acima poderão desencadear con-
flitos externos (EUA, FMI, BIRD, OMC, banca internacional, e outros) e
internos (elites, partidos à direita, parte dos empresários, sistema financeiro,
alguns sindicatos etc.), o que implica, necessariamente, a prévia construção
de um novo e difícil pacto de poder político. Este pacto terá que passar por
negociações entre partidos, classe trabalhadora, empresariado, regiões e se-
tores, exigindo acurado e afinado preparo político para tal. Sem isto, é difícil
pensar em alternativas dentro dos limites da democracia.

4. Uma alternativa não neoliberal

Os fortes constrangimentos internos e externos acima vistos, a gravi-
dade da crise social que vivemos e a pluralidade de reivindicações dos
diversos temas/setores/regiões tornam impossível para um país como o
nosso optar por um único e determinante vetor de crescimento, seja o
conhecido “drive exportador” ou o do “mercado interno de massas”.

A exclusiva opção interna afetaria fortemente a capacidade de gasto
público dos próximos 20 anos, em face do acúmulo de investimentos
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públicos e privados não realizados nos últimos anos. Por outro lado,
não evitaria o crescimento de importações de equipamentos e insumos,
que poderiam se chocar com as assinaladas restrições externas.

Dadas as condições da economia internacional hoje, seria impossí-
vel o crescimento necessário das exportações, para enfrentar uma acres-
cida demanda de importações. Consideremos que 45% das exportações
são constituídos de produtos primários e semimanufaturados, de baixo
valor agregado e lento crescimento em sua demanda externa. Os outros
55% são manufaturados, mas poucos deles têm alto valor agregado ou
demanda externa passível de alto crescimento.

 Seria preciso contar com produção de alta qualidade, especializada
e em grande quantidade, para que pudéssemos transformar nossas ex-
portações na variável determinante da renda e do emprego15. A menos
que se selecionem determinados setores menos demandantes de impor-
tações (ou altamente geradores de exportações), será muito difícil di-
versificar e dinamizar nossas exportações.

Não é difícil deduzir que qualquer um dos dois vetores, isoladamen-
te, nos coloca problemas sérios de financiamento interno e externo, e,
eventualmente, de inflação e de balanço de pagamentos. Não nos es-
queçamos de que o crescimento possível com qualquer deles – isolada-
mente – é pequeno e insuficiente para dar conta do problema do empre-
go e, muito menos, de nossa crise social.

Por isso é necessário definir uma estratégia que não resulte em peso
excessivo em um só vetor, mas que, ao contrário, utilize “de tudo um
pouco”. Ela contemplaria vários setores ao mesmo tempo, priorizando a
atualização tecnológica de alguns de seus segmentos e escalonando, no
tempo, a utilização dos recursos mais escassos (câmbio e finanças públi-
cas). Entretanto, mesmo uma combinação “ótima” de setores/tempo/es-
paço não evitará maiores necessidades de importações, e isto, mais o
acesso a tecnologias modernas, pressionaria nossa capacidade de paga-
mentos internacionais, obrigando-nos a reforçar, nessa estratégia, a polí-
tica de exportações.

Há, em suma, a inequívoca e urgente necessidade de se formular uma
estratégia, para um programa organizado e defensivo.

15 Ver, ao final deste texto, apêndice em que faço algumas considerações sobre as dificul-
dades para ampliar nossas exportações, mantido apenas o atual quadro de origem-destino
de nosso comércio.
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—  Organizado, no sentido de não deixar exclusivamente ao mercado
a “solução” de problemas econômicos e sociais. Para tanto, é imprescin-
dível reestruturar o Estado, para, com apoio político da sociedade, reto-
mar soberanamente os destinos da política econômica e social do país.

— Defensivo, porque ainda somos a maior estrutura industrial do
“Terceiro Mundo” e temos, portanto, ainda muito a perder – em termos
de ativos e de empregos – se permitirmos a continuidade da atual aber-
tura desgovernada e “orientada” exclusivamente pelo mercado.

Para a consecução disso requer-se, inquestionavelmente, a elabora-
ção de quatro complexos projetos interdependentes.

1. O primeiro, para evitar que a inflação retome níveis elevados, mas
que arbitre as perdas que surjam em decorrência de políticas de esta-
bilização, com critérios de maior justiça social. Tal política tem que
ser implementada simultaneamente com algumas das reformas para
isso exigidas, e com inequívoca sinalização de necessidades e opor-
tunidades de inversão privada, que reative os mecanismos de cresci-
mento e que impeça a fuga ou a realocação especulativa dos recursos
financeiros hoje aplicados em ativos improdutivos. Será necessária
uma política de abastecimento específica para itens de alimentação,
cuja demanda crescerá fortemente à medida que o emprego retome
níveis elevados. Em praticamente todos os demais bens-salário (têx-
til, calçados e confecções, etc.), há capacidade ociosa grande, e o
cuidado, neste caso, deveria ser o da fiscalização de seus preços.

2. Uma difícil “engenharia política” para uma ampla negociação na-
cional, que passe não apenas pelos partidos políticos, mas que, so-
bretudo, examine, discuta, negocie e promova os atendimentos pos-
síveis à população – notadamente às classes médias e baixas – e à
economia. Tal negociação deve, assim, “passar a limpo” as relações
trabalho/capital; as da interação e sinergia das pequenas, médias e
grandes empresas; as do tripé, capital estrangeiro/capital nacional
público/capital nacional privado; e a dos interesses e conflitos inter-
regionais. Há, portanto, que repolitizar a economia.

3. O terceiro projeto compreende amplo conjunto de reformas estrutu-
rais exigidas para que se possa levar a termo a “arrumação da casa”
para a formulação das políticas de curto, médio e longo prazos. É
sumamente importante lembrar que estas reformas, em sua maior
parte, devem ser implantadas concomitantemente, mas, sempre que
necessário, escalonar algumas em desdobramentos de curto, médio
e longo prazos. São, então, necessários:
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• reforma do Estado, para maior agilização administrativa,
readequação e requalificação do funcionalismo público,
remontagem do sistema nacional de planejamento, de forma a per-
mitir a reintrodução da capacidade seletiva de priorização do gasto
e do investimento;

• estudar e propor pautas adicionais de exportação e importação que
poderão ser criadas, via acordos especiais, com ampla integração co-
mercial com o restante da América Latina e outros países periféricos,
principalmente com os três outros países “continentais”, a China, a
Índia e a Rússia. Estas pautas teriam caráter complementar entre o
Brasil e esses países, expandindo trocas de produtos cujas vendas difi-
cilmente poderiam ingressar (ou crescer) nos demais mercados;

• equacionamento do serviço da dívida externa, para compatibilizar
um orçamento cambial que ampare a retomada do investimento e o
crescimento, tanto quanto – principalmente – compatibilizá-lo com
nossa capacidade fiscal;

• equacionamento da dívida pública interna, para o disciplinamento
das contas públicas e contenção da pressão estrutural, hoje exercida
sobre a taxa de juros. Dado que as três esferas de governo encon-
tram-se financeiramente comprometidas, esse equacionamento de-
verá abranger a todas;

•  reforma fiscal e tributária progressiva, que possa readequar as con-
tas públicas, os níveis regionais e locais de competências, simplifi-
car o sistema tributário nacional e que dê, em suma, as condições
financeiras exigidas por um Estado moderno, eficiente e socialmen-
te justo. Deverá ser prioritário o combate à atual guerra fiscal;

•  reestruturação do sistema financeiro nacional para dificultar a es-
peculação, fortalecer o mercado de capitais e solucionar nosso es-
trutural estrangulamento do financiamento de longo prazo;

•  reformas sociais (agrária, abastecimento, urbana, saúde pública,
previdência social, educacional e ambiental), projetadas tanto para
ataques emergenciais aos problemas dos mais carentes quanto para
se atingir toda a sociedade, numa perspectiva de prazo maior –
certamente superior ao de um mandato presidencial;

•  reforma da empresa, para que possa se adequar aos novos requisi-
tos administrativos, produtivos e financeiros, e que permita maior
transparência de seus resultados, de sua eficiência e de seu papel
social numa sociedade moderna e mais justa.
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4. O quarto projeto é o desenho estratégico do “modelo”, cujas mar-
gens são definidas, de um lado, pelos limites dos orçamentos cam-
bial e fiscal e da capacidade interna de financiamento e, de outro,
por um processo seletivo de priorizações sociais e produtivas, que
atenda aos pressupostos políticos básicos a que nos propomos. É
bom lembrar que teremos que alocar recursos em muitas coisas ao
mesmo tempo: por exemplo, na restauração da infra-estrutura, am-
pliação das exportações, substituição de importações, na moderni-
zação produtiva e em gastos sociais emergentes. A limitação de
recursos, contudo, impede-nos de atender a tudo e a todos, ao mes-
mo tempo.

Por isso, o modelo socioeconômico deveria ter como pressuposto
central seletivas priorizações para o crescimento e a distribuição da ren-
da. Há, assim, que se promover uma delicada “engenharia
socioeconômica” que combine o maior número possível de áreas-pro-
blemas, procurando maximizar os recursos com metas claras de cresci-
mento, modernização e justiça social.

Tal programa, ao priorizar áreas, terá de desenhar projetos específi-
cos – porque não há recursos para o atendimento geral – que abarquem
segmentos sociais, regionais e setoriais:

i) grupos de empresas que mais exportam ou que têm maior relevância
na produção de um setor prioritário – material de construção, por
exemplo, para a política habitacional;

ii) regionais, objetivando desenvolvê-los e manter a unidade e a har-
monia nacionais, via desconcentração da atividade econômica, mas
considerando também o lado social;

iii) sociais, compreendendo projetos de caráter emergencial, como frentes
de trabalho, programas especiais de emprego, de atendimento a ca-
rentes, e os projetos de caráter estrutural e permanente, via reforma
agrária, distribuição e acesso a ativos, profunda reformulação dos
sistemas de saúde, educação e cultura;

iv) de ciência e tecnologia, para desenvolver a criatividade e assegurar
maior autonomia nacional, diminuindo o elevado grau atual de de-
pendência tecnológica que o país tem para com as empresas
transnacionais.

Trata-se, também, de produzir projetos que possam atingir metas
múltiplas como, por exemplo, os habitacionais que, simultaneamente,
proporcionam altos efeitos positivos diretos e indiretos de emprego, de
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crescimento e de distribuição de renda.

Em suas linhas gerais (que aqui não cabe detalhar), essa estratégia
perseguiria as seguintes metas:

i. área social: crescimento com distribuição; combate à pobreza

Setores como habitação e saneamento são áreas de gastos mínimos de
divisas, altamente empregadoras, mas que também exercem forte demanda
de recursos públicos, principalmente de financiamento de longo prazo. A
reforma agrária não pode deixar de ser aqui contemplada, tanto pelos
menores recursos que exige quanto pelo seu menor investimento por em-
prego gerado.

A reformulação da saúde e da educação públicas incluirá metas de
urgente erradicação do analfabetismo, e deverá alcançar maior
abrangência ou universalização. Programas como “renda mínima” deve-
rão ser implantados, com previsão de gradativa redução a longo prazo,
em função do aumento do emprego, da subseqüente melhoria de salários,
de política tributária menos regressiva e de aumento da oferta de bens-
salário a custos e preços menores. Uma das políticas de emprego
emergencial consistirá no uso intensivo de mão-de-obra em obras públi-
cas e em sua manutenção, e esta modalidade deverá ser objeto de negoci-
ação entre as diversas esferas do poder público, condicionada pelas fon-
tes supridoras de recursos. Aumento real gradativo do salário mínimo.

ii. infra-estrutura

Não poderão ser feitos, nas primeiras etapas, investimentos maciços
em poucos setores, mas, ao contrário, uma distribuição multissetorial de
gastos que possam atenuar a atual carência e a deterioração da área,
tornando-a gradativamente apta a dar o apoio à modernização, às expor-
tações e à retomada do crescimento. Esta é a área de alta relação capital/
produto, mas vários de seus segmentos podem ser produzidos (e manti-
dos) com uso mais intenso de trabalho e menos de capital, sendo assim
também altamente empregadores. Tendo em vista que teremos de
aprofundar nossa inserção comercial na América Latina, parte de nos-
sos projetos deverá ter esse objetivo em mente.

iii. modernização produtiva

O caráter seletivo (priorização estratégica) deverá aqui ser usado
com mais rigor, dado que, teoricamente, a maior parte dos setores do
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aparelho produtivo teria de ser modernizada. A seletividade deverá con-
templar algumas áreas mais prioritárias, como aquelas mais aptas para:
a) manter e/ou expandir exportações para as quais estamos hoje capaci-
tados; b) desenvolver segmentos produtivos de high tech (para o merca-
do interno, para diversificação de exportações e substituir importações);
c) eliminar “gargalos” para a infra-estrutura e para a área social.

A reestruturação de cadeias produtivas parcialmente destruídas pelas
políticas de privatização e de abertura deverá ser objeto de programação
especial, tendo em vista não só o crescimento e a economia de divisas
com importações, mas também a recomposição da estrutura produtiva.

5. Apêndice:
considerações sobre possibilidades de expandir exportações

A necessidade de aumentarmos nossas exportações e de substituir
importações está implícita em qualquer estratégia que venha a ser dese-
nhada e implementada para o Brasil. Dada a diversidade de problemas
que atingem os diferentes segmentos de exportação, é necessário estudá-
los separadamente. As dificuldades de toda ordem com que esbarramos
ao tentar ampliá-las e diversificá-las exigem profunda reflexão sobre a
economia internacional, e estas notas procuram dar alguns passos inici-
ais nesse sentido. Além disso, entendo ser de necessidade imediata uma
decidida reformulação de nossa estrutura institucional externa, dotando
seus órgãos com recursos e equipes técnicas suficientes, e com uma nova
atitude de política externa, exigindo e fazendo cumprir o papel que nos
cabe no cenário internacional.

Além das alterações tarifárias e os controles cambiais e dos fluxos de
capitais, devemos também implantar uma política de incentivos e de re-
gulamentação às empresas de capital estrangeiro, que, entre outras medi-
das, proponha condições do tipo: para cada dólar gasto com importações,
há que se gerar três de exportações; para os lucros não reinvestidos e
remetidos, a obrigação de gerar (determinada proporção de) recursos
externos, seja em créditos ou em exportações.

A multilateralização das negociações do comércio internacional, antes
através do GATT e hoje, da OMC, é uma faca de dois gumes para países
subdesenvolvidos como o Brasil, que avançaram mais pela industriali-
zação. Por um lado, é verdade que a multilateralização simplificou as
negociações e deu-lhes uma organicidade maior, tentando evitar for-
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malmente discriminações isoladas. Contudo, o que se vê ao longo de sua
existência é que a forte presença dos maiores países líderes nessa insti-
tuição, ou suas ações (isoladas, como as norte-americanas, ou coletivas,
como as da CEE) específicas fazem sempre pender a balança para o
atendimento maior de seus interesses.

Tais atitudes podem ser tomadas à luz de acordos específicos, ou das
grandes negociações temporárias. Mas também podem assumir a forma de
acordos parciais, como os acordos para contenção de cotas “voluntárias”,
bastante praticados pelos EUA com alguns de seus principais fornecedo-
res, de retaliações ameaçadas ou efetivadas (sempre pelos países líderes, é
claro), ou de embargo unilateral, como o imposto a Cuba pelos EUA, que,
inclusive, obriga que filiais dos EUA locadas em outros países o obedeçam.

É com os blocos – institucionais (como a CEE) ou não (como os do
Japão, ou dos EUA, até antes da criação da Nafta) –, contudo, que tais
controles, concessões especiais e discriminações têm se multiplicado.
Entre os casos atuais mais gritantes estão a política agrícola protecio-
nista da CEE e a específica “liberalização” comercial concedida pelos
EUA à China, que, de fato, discriminam exportações de manufaturas
tradicionais de outros países subdesenvolvidos.

As experiências de integração latino-americana (desde 1961 com a
Alalc) mostram que a diversidade de situações estruturais, de políticas
econômicas e de instabilidades macroeconômicas de seus principais paí-
ses constitui sério obstáculo para uma plena integração. Esta, contudo,
deve ser objetivo central de uma nova política de inserção externa, mas
desenhada e construída em moldes mais pragmáticos, e não com o
açodamento temporal aplicado no caso do Mercosul. Não é difícil perce-
ber que a proposta de integração de um mercado para todo o continente
americano não tem fundamento, a menos que nos convertamos – todos os
países que de certa forma ambicionaram um dia se industrializar – em
verdadeiras plataformas de exportação (no caso de ser isto possível), em
produtores de nichos, em maquiladoras em grande escala, mas jamais em
países desenvolvidos. E isto, a despeito do fato de que os EUA continuam
a ser o principal mercado externo individual para o Brasil.

A integração dos países do chamado Cone Sul começou em 1985-
1986, com os acordos setoriais e temáticos assinados entre o Brasil e a
Argentina, cujas propostas gerais eram atingir um fortalecimento políti-
co dos principais devedores (incluindo o México) junto aos bancos cre-
dores e ampliar uma área de livre comércio entre ambos.
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Contudo, a ascensão de dois presidentes neoliberais (Menem e Collor)
precipitou a idéia voluntarista e pouco refletida da imediata constitui-
ção de um mercado comum entre eles, incluindo o Paraguai e o Uru-
guai. O prazo anterior de dez anos para atingir a integração foi encurta-
do para quatro, tempo diminuto, se tomamos o exemplo da CEE, que,
em 1986, ao propor para 1993 o projeto do Mercado Único, já acumula-
va uma experiência de trinta e quatro anos de integração evolutiva.

Fez-se tudo isto, no Mercosul, sem mesmo se contar com estudos
setoriais nacionais que pudessem, pelo menos, aquilatar as diferenças
específicas de produtividade, custos, competitividade, salários, estrutu-
ras tributárias etc. Pior do que isso, entretanto, é a decisão sobre a
harmonização das políticas macroeconômicas, como se tivesse sido pos-
sível harmonizar a “camisa-de-força” cambial e monetária argentina com
o câmbio desvalorizado (salvo entre 7/1994 e 12/1998) do Brasil.

O Brasil tem a ossatura industrial mais completa e a Argentina, uma
semidestruída, enquanto os outros dois países têm incipiente industriali-
zação. Por isso, e pela dimensão de mercado desses três países, o Brasil
não pode ter, no Mercosul, nem a integração nem o mercado de que ne-
cessita sua indústria. Mesmo pelo lado da agropecuária, as deficiências
brasileiras não foram suficientemente comparadas com as produtivida-
des argentinas, e isso nos causa sérios problemas concorrenciais, pelo
menos no que tange a trigo, carnes, couros, leite, frutas e agroindústria
desses produtos.

Por essas razões, julgo necessário não só refletir mais e melhor sobre
o Mercosul, como também estudar com profundidade e seriedade nossas
possibilidades de reorientação comercial, incluindo mais ativamente o
restante da América Latina e propondo negociações mais amplas junto
aos mercados da Europa Oriental, da ex-URSS, da Índia e da China.

A hipótese é a de que com eles poderíamos formar um sistema “paralelo”
de trocas de bens e serviços que gradativamente deixarão de ser produzidos
nos países desenvolvidos, nos termos da Segunda Revolução Industrial, de-
saparecendo a produção de alguns deles, ou modificando-se sua forma
tecnológica de produzir. Obviamente, isto não exclui a participação de to-
dos esses países no sistema atual de trocas (o que seria desprovido de senti-
do), de onde, aliás, teriam de obter o financiamento (ou o surplus) necessá-
rio à compatibilização das trocas no sistema “paralelo”. Esse sistema, natu-
ralmente, teria vida longa (mas extinguível), a menos que as condições in-
ternacionais mudassem radicalmente, coisa pouco provável a médio prazo.
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Isso permitiria a esses países manter a maior parte de suas atuais
estruturas produtivas e evitar sua destruição, modernizando-as numa crono-
logia adequada às suas disponibilidades dinâmicas de recursos. Enquanto
isso, suas necessidades daqueles insumos e bens de capital seriam supridas
nesse sistema “paralelo”. A razão principal disso é que uma modernização
mais intensa e rápida é cambial e financeiramente inviável para esses países.
A opção pela destruição rápida de ativos significa abdicar da industrializa-
ção e agravar o subdesenvolvimento, destruindo meios de produção que ainda
são capazes de suprir necessidades humanas.

Por outro lado, não tem sentido a destruição enorme de ativos que
países como os do Leste, a ex-URSS, China, Índia, Brasil e outros teriam
de fazer diante da “necessidade” de uma imediata entrada na Terceira
Revolução Industrial. Muito menos diante do flagelo em que se tornou a
questão do desemprego tecnológico, que multiplicaria ainda mais a po-
breza e a miséria desses países.

A proposta acima não é irreal, mas envolve negociações difíceis e
formulações de estratégias nacionais de desenvolvimento, isto, sim, um
pouco “fora de moda” para o gosto neoliberal. O que me leva a formulá-
la é justamente a grandeza do tempo envolvido na assimilação histórica
das grandes transformações produtivas, e no que isso representa em ter-
mos de novo afastamento dos níveis de riqueza e miséria mundiais. As
nações subdesenvolvidas não terão, na verdade, muita chance de escolha
se optarem cegamente pela rota da pseudomodernidade. Por outro lado,
países como o Brasil, a Índia, a China e a Rússia, por suas próprias di-
mensões econômicas, capacidade e conhecimento técnicos acumulados e
dotação de recursos, poderiam liderar o novo processo, promovendo uma
integração complementar (que chamei de sistema “paralelo” de trocas)
com muitos países subdesenvolvidos.

Exportações de produtos da Terceira Revolução Industrial não teriam
maiores dificuldades, desde que aceitássemos as regras do jogo dos paí-
ses líderes, isto é, abdicar da industrialização soberana e submeter sua
estrutura produtiva aos ditames das transnacionais. O difícil será conse-
guir manter a soberania e dirigir nossa modernização e nossas exporta-
ções através de negociações. Mas, por mais difícil que isso possa vir a
ser, esta via deve ser procurada constantemente, dado que não há outra,
uma vez que a violenta reconcentração de capital que as transnacionais
fizeram reconcentrou-lhes, também, a tecnologia, o mercado e a finança
internacional, alterando – para pior, no nosso caso – as estruturas do
poder econômico internacional.
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Se corretas as observações contidas nestas “conclusões”, penso que
a idéia de se formular uma estratégia alternativa para o Brasil, nos mol-
des aqui propostos, não só fica reforçada, como também se torna
inadiável. É a esta tarefa que deveremos dedicar nossos maiores esfor-
ços. Mas essas propostas não representam, advirta-se, uma “simples volta
aos anos 30”; pelo contrário, seria algo novo e moderno, na conotação
humana que a palavra progresso precisa conter.

Vejamos ainda, resumidamente, algumas questões relevantes que
podem se interpor à expansão de nossas exportações, segundo classes
de produtos.

 — Produtos da agropecuária: para os da agropecuária, a demanda
(entre 1974 e 2002) caiu cerca de 30% em preços, e não se espera recu-
peração alentada. Previsões mundiais apontam baixo crescimento anual
das quantidades, entre 1% e 2%, e entre 2,5% e 3,5% para os casos
especiais do trigo e da soja. A desestruturação das ex-economias socia-
listas e seu eventual ingresso na CEE gerarão restrições em suas impor-
tações e aumento de suas exportações para a própria CEE.

A China, ao contrário, atravessa longa fase de alto crescimento in-
dustrial e urbano, mas sua agricultura se defronta com sérios problemas,
como erosão, escassez de água em várias regiões, e disponibilidade de
terras aráveis e irrigáveis restrita. O país tem alta participação na produ-
ção ou no consumo mundial de muitos produtos (35% a 40% no arroz,
25% em algodão, 19% em trigo, 12% em cereais secundários, 9% em
óleos vegetais, tortas, rações etc.). Sua política de auto-suficiência, entre
1965 e 1990, teve pleno sucesso em vários produtos (grãos, exceto trigo;
arroz; açúcar; carne e laticínios), oscilando em torno de 100% de suces-
so em alguns e insucessos em outros, que reverteram, como a lã (52%) e
o algodão (80%). Assim, a China poderia representar importante vetor
de importações desses produtos.

—  Produtos minerais: salvo gás e petróleo, as séries históricas mos-
tram grave debilitação da demanda mundial da maior parte desses produ-
tos, tanto pela queda do ritmo de crescimento mundial quanto, principal-
mente, pela substituição que vêm sofrendo, por outros produtos modernos.

—  Produtos manufaturados: a crise internacional, a reestruturação
produtiva e “novas” barreiras comerciais dos países da OCED reduzi-
ram muito o alto crescimento anterior de nossas exportações, caindo nos-
sa participação no mercado mundial (caiu para 0,6% em têxteis-confec-
ções, e para 6,7% em calçados). Nos produtos tradicionais perdemos
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terreno tanto pelas altas exportações daqueles países (55% das exporta-
ções totais de têxteis e confecções, e 45% das de calçados), quanto pelo
avanço das asiáticas, com China, Hong Kong e Coréia detendo, em 1990,
mais de 30% das de confecções e de têxteis. A China deve expandir
também suas exportações não-tradicionais, o que implicará novas e di-
fíceis negociações, dada a dimensão mundial de sua oferta e demanda.
Para nós, a modernização seletiva é imprescindível, pois não será mais
possível exportar à custa de trabalho mais barato.

As commodities industriais sofrem altos custos energéticos e
ambientais e substituição tecnológica. Por exemplo, a demanda mundial
de siderúrgicos e não-ferrosos, ao que tudo indica, continuará caindo.
Para a pasta celulósica, a concorrência aumentou, em face da expansão
da capacidade produtiva em países subdesenvolvidos. Por termos
competitividade nesses segmentos (25% de nossas exportações totais),
ainda poderemos manter nossa participação no mercado, em que pesem
as restrições dos países desenvolvidos, já mencionadas.

O setor de material de transporte, com alta participação na pauta, tem
problema mais delicado, dada a enorme dependência que temos das deci-
sões de suas transnacionais, ainda mais na área do Mercosul. Isto tam-
bém se dá com os produtos high tech. Outros, como químicos e mecâni-
cos, podem ainda ser objeto de negociações especiais (o segundo circuito
comercial) com países subdesenvolvidos.

—  Serviços: suas exportações terão duras negociações, restando-
nos, se possível, exportar serviços de engenharia pesada e importar os de
high tech, além dos financeiros, de transporte e outros.
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1. Introdução

O painel “Desenvolvimento Urbano – Cidades Sustentáveis e Qua-
lidade de Vida” foi parte integrante das comemorações dos 50 anos do
BNDES, tendo sido organizado para promover a reflexão e debates sobre
três grandes questões: (i) os principais desafios e possibilidades das cida-
des brasileiras, à luz dos seus principais problemas, e considerando os
debates e compromissos assumidos no contexto nacional e internacional;
(ii) quais estratégias e políticas, de curto, médio e longo prazos, podem
ser recomendadas para o enfrentamento dos problemas e para o aprovei-
tamento das oportunidades; e (iii) o papel do BNDES no processo de
promoção do desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras.

Jorge Wilheim e Marcus André Melo foram os palestrantes do painel,
que contou com Beatriz Azeredo da Silva na presidência da mesa e com
os debatedores Sérgio Magalhães, Julio Mourão e Terezinha Moreira.

2. Os pontos mais importantes das apresentações

O primeiro palestrante, o arquiteto e secretário de Planejamento do
Município de São Paulo, Jorge Wilheim, organizou sua exposição em
duas partes. Na primeira discutiu alguns conceitos-chave (desenvolvi-
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mento, sustentabilidade, qualidade de vida e globalização), e na segun-
da apresentou sua visão sobre as cidades brasileiras.

É necessário retomar a discussão sobre o desenvolvimento nacional.
Este foi o ponto de partida de Wilheim, por considerar que o processo
de globalização e as transformações ocorridas na década de noventa
tiraram o tema do desenvolvimento da agenda, apesar de crucial para os
países da América Latina. Alguns conceitos são fundamentais para
balizar o debate.

Desenvolvimento – Processo que se refere a mudanças na moderni-
zação, avanço civilizatório e grau de satisfação dos habitantes de um
país. O critério econômico deve conter a modernização de sua tecnologia,
os processos comerciais que lhe permitem usufruir internacionalmente
de sua produção nacional, mas não é suficiente para definir desenvolvi-
mento. Devem ser consideradas as dimensões social e humana, e tam-
bém ambientais, lembrando que a questão ambiental é que deu origem
ao adjetivo sustentável. Wilheim considera essencial a discussão sobre
desenvolvimento na escala nacional.

Sustentabilidade – A idéia é válida para expressar a necessidade de
garantia de continuidade ao desenvolvimento, desde que se estenda seu
conteúdo para além do terreno ambientalista que lhe deu origem – há
que abranger mais dimensões, tais como a social, institucional e a distri-
buição de renda, de acordo com as especificidades nacionais. Cada país
deve definir as condições de sustentabilidade de seu desenvolvimento.

Qualidade de vida – Há patamares iniciais de qualidade de vida que,
no Brasil, ainda não foram alcançados por parte da população. Abaixo
de uma determinada linha, não é o caso de se falar em qualidade de
vida: trata-se das necessidades básicas para a sobrevivência. Acima dela
é que cabe a utilização de indicadores de qualidade de vida.

Globalização – Não é processo exclusivamente econômico, é sobretu-
do cultural. Abrange o processo de aumento da conectividade, de acelera-
ção das informações, das decisões, das mudanças de conhecimentos.

Wilheim defende a retomada do conceito de desenvolvimento tout court,
sem outros adjetivos, considerando que “(...) não há desenvolvimento quan-
do o ambiente é prejudicado, os indicadores sociais pioram, a dignidade hu-
mana é desprezada, a oportunidade de trabalho diminuída, a democracia pre-
judicada, a riqueza concentrada e injustamente distribuída, e a economia es-
tagnada. Sem adjetivos, porém com um conteúdo enriquecido, e localmente
definido em estratégias nacionais e locais de desenvolvimento (...)”.
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As cidades brasileiras, destacou Wilheim, constituem uma rede ur-
bana dotada de grandes potencialidades para o desenvolvimento do país.
Na segunda parte de sua exposição, alinhou condicionantes e elemen-
tos integrantes de uma política de desenvolvimento urbano.

Prioridade à questão metropolitana. Urge formular e implantar uma
política urbana de abrangência nacional, na qual deve ser dada importân-
cia especial à questão metropolitana1. A seu ver, os grandes problemas
nacionais estão nas cidades, particularmente nas metrópoles. Para tal, as
cidades brasileiras demandam uma abordagem diferenciada, segundo seu
tamanho e sua dinâmica de crescimento, tal como especificado a seguir.

a. As cidades novas. O Brasil é um país que cria cidades novas, para
as quais não há nenhuma orientação. Estas cidades, de crescimento
rápido, exercem funções de mercado local e de apoio a atividades
agrícolas; centro de irradiação local de instrução, educação e cul-
tura; centro regional de atendimento em saúde; ponto de referência
para articulação para transporte regional, comercialização para con-
sumo local e de outras regiões e para exportação.

b. As cidades de porte pequeno e as cidades de porte médio. São “muito
importantes para o desenvolvimento do país, em virtude de (...)
freqüentemente possuírem uma adequada e rica relação com a
circundante região de produção agrícola à qual elas estão forte-
mente articuladas. Nestas cidades médias brasileiras encontram-se
os mais altos níveis de qualidade de vida, formação de riquezas,
rápido desenvolvimento cultural e desafios de crescimento físico,
seja na expansão territorial, seja na verticalização, seja na motori-
zação de seu transporte individual.”

c. As cidades grandes. Conforme explicita o palestrante em seu texto,
“(...) Pertencem a esta categoria as cidades de população superior a
500 mil habitantes. sendo que diversas já passaram de um milhão.
Trata-se de cidades com desafios próprios, aos quais se acrescen-
tam os desafios representados, pelo fato de elas constituírem pólos
de regiões, devendo-se contemplar também os múltiplos desafios
da articulação regional. (...) o crescimento territorial, (..) [o] limbo
de sua periferia, por vezes ocupado por famílias que labutam peri-
odicamente na zona rural e na zona urbana, despossuídos que, em-
bora habitando o território urbano, não conquistaram ainda a con-

1 Afirmação corroborada pelos demais participantes do painel.



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 314

dição de cidadãos urbanos. Nessas cidades são grandes os desafios
do abastecimento de água, coleta e disposição de resíduos sólidos,
rede e tratamento de esgoto, pavimentação e poluição, transporte
coletivo e regulação do solo (...) São graves os desafios sociais: o
desemprego, as carências em saúde e educação, a falta de moradias
adequadas, as injustiças de todo tipo.” Há a considerar também
“(...) circunstâncias especiais, seja a de atratividade turística, de
florestas e demais riquezas naturais circundantes, ou de pólos in-
dustriais de porte grande”.

d. As metrópoles, que têm função importante a ser exercida em uma
estratégia de desenvolvimento nacional. “(...) Na era da globa-
lização, as metrópoles tendem a criar uma rede mundial que dialo-
ga; e para a estratégia de desenvolvimento de cada país, a eventua-
lidade de possuir uma (ou mais) metrópole capaz de catalizar o
diálogo global constitui um fator positivo da maior importância. O
Brasil possui, por ora, duas metrópoles dessa importância, Rio e
São Paulo, circunstância que, embora repleta de desafios, deve ser
encarada como uma enorme oportunidade de desenvolvimento na-
cional (...)”, e

e. uma macrometrópole2, no Estado de São Paulo, que agrega Campi-
nas, Sorocaba, Vale do Paraíba até Taubaté, Santos e São Paulo.

Para as cidades brasileiras, prosseguiu o palestrante, são necessárias
políticas para as cidades, e não instituições3. Segundo Wilheim, boas
políticas podem ter bons resultados com as instituições existentes.

O arquipélago urbano. Comentando as novas noções surgidas recen-
temente para dar conta dos novos fenômenos no quadro urbano mundial,
as chamadas cidades mundiais e as megacidades, Wilheim afirmou que
estas noções não dão grande contribuição para o entendimento da ques-
tão urbana, especialmente na América Latina. Prefere lidar com a noção
de arquipélago urbano. Através de “ilhas” de consumidores modernos,
com os mesmos gostos e padrões de consumo, ocorre o diálogo interurba-
no global, em níveis diversos e simultâneo. As ilhas são delimitadas pelos
“oceanos” compostos pelas populações excluídas.

O segundo palestrante, o professor Marcus André Melo, dedicou-se
a expor os pontos centrais da agenda urbana brasileira para esta nova

2 Wilheim cria esta nova categoria, por crer que ela é mais útil à compreensão das cida-
des brasileiras do que as categorias de megacidade e cidade mundial.
3 Esta questão  foi objeto de enfoques divergentes, ao longo do debate.
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década. As suas propostas repousam sobre duas ordens de reflexão: (a)
uma análise comparativa da trajetória percorrida na década de noventa
pelas políticas nacionais, entendendo-as organizadas em dois grupos:
setores urbanos (habitação, saneamento e transporte) e não-urbanos (que
compreendem todas as demais políticas setoriais), e (b) um cotejamento
das agendas de desenvolvimento internacional e nacional, e suas reper-
cussões nas políticas incidentes sobre as cidades.

Na década de 90, as políticas urbanas brasileiras fracassaram. Avali-
ando a trajetória percorrida na década de 90 pelas políticas urbanas no
Brasil, Melo assinalou o avanço importante (ressaltando a implementação
das diretrizes constitucionais) ocorrido nos campos das instituições, do
desenvolvimento local e de políticas públicas não-urbanas, especialmente
nas áreas de atenção à saúde, assistência social e programas de transfe-
rência de renda. Comparando-os com os programas designados na ru-
brica de urbanos, realçou a paralisia e inércia das políticas públicas ur-
banas destes, cujo saldo positivo é formado tão somente por experiênci-
as pontuais de baixo desempenho.

A gestão urbana na década passada é caracterizada pelos seguintes
fatores: (a) desempenho institucional de marcada disparidade entre pro-
gramas caracteristicamente urbanos e não-urbanos; (b) virtual extinção
de políticas para o setor urbano, pelo menos até 1994; (c) mudanças
institucionais (estabelecimento do direito constitucional à moradia, apro-
vação do Estatuto da Cidade, a Lei Geral de Concessões e a criação da
Agência Nacional de Águas), e (d) contraste da trajetória no nível fede-
ral com as inovações ocorridas a nível subnacional, sobretudo a nível
local, como o orçamento participativo implementado por vários muni-
cípios e os Programas de Zonas Especiais de Interesse Social.

Quanto às políticas habitacionais4, as reformas institucionais
espelham o rebaixamento de sua importância5. Na área de saneamento,
as políticas sofreram a crise financeira e falta de capacidade de
endividamento de Estados, municípios e prestadores públicos; a paralisia

4 Estão aqui incluídas a política de oferta de financiamentos para os setores de renda
média e baixa, e a provisão de habitação e de melhoria da moradia em assentamentos de
baixa renda, para os setores de baixíssima renda.
5 O déficit do setor habitacional, causado pelo rombo no FCVS, impediu a formação de
uma agenda positiva para o setor. A crise do SFH5 (1983–1885) dá lugar à extinção do
BNH e transferência de suas funções à CEF (1986) e ao Banco Central. À criação de
sucessivos Ministérios  segue-se a perda  de status ministerial, apenas parcialmente recu-
perada com a criação da SEPURB/SEDU dentro do MOP.
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decisória e inércia institucional; a mudança de paradigma da política, fun-
damentado na provisão privada dos serviços, que foi paralisada pelo
impasse institucional da titularidade. A criação da Agência Nacional de
Águas – ANA não preencheu a lacuna institucional na área da regulação
da provisão de serviços de saneamento. As políticas de transportes urba-
nos foram marcadas pelo laissez-faire.

O mau desempenho das políticas urbanas pode ser explicado à luz dos
sucessos obtidos por setores não-urbanos, em particular pela inexistência
de fontes estáveis de financiamento6 ; inexistência de estratégia federal
consistente, capaz de dar suporte a uma política urbana abrangente; a
vulnerabilidade dos Programas urbanos face à situação fiscal, porque cons-
tituídos por iniciativas de crédito e investimento; e a priorização dos in-
vestimentos em capital humano em detrimento da infra-estrutura, decisão
ancorada em diretrizes de agências internacionais. Este último aspecto
mereceu comentários mais extensos, resumidos a seguir.

A prioridade às reformas institucionais desacompanhada de investi-
mentos em infra-estrutura. A partir do início dos anos 90, identificam-
se interfaces entre a agenda internacional do desenvolvimento, a agen-
da nacional e as políticas urbanas brasileiras, com reflexos nas institui-
ções e na governança das cidades brasileiras. A segunda geração de
ajustes promovida por agências internacionais, incluindo o Banco Mun-
dial, centrou-se no fortalecimento das instituições e de governança, asso-
ciado às questões da pobreza, sustentabilidade social e ambiental, confi-
gurando uma agenda qualificada por Melo como “institucionalista”. No
setor urbano do Banco Mundial, esta agenda se traduziu em três pontos:
prioridade ao investimento em capital humano (com corte de subsídios
a investimentos em infra-estrutura), fortalecimento da capacidade
institucional e da gestão fiscal, e ênfase nos mecanismos de recupera-
ção de custos nos programas urbanos, cabendo aos governos nacionais
propiciar ambiente facilitador7. Há pontos em comum entre esta agenda
internacional e a trajetória brasileira.

6  Através de proteção institucional em contingenciamento, como no caso da saúde, ou de
acordos com bases sólidas
7 A agenda do Habitat/ONU apresenta uma ênfase comum com a do Banco Mundial em
três aspectos: a) opção por programas de melhoria in situ da moradia, em lugar de inter-
venções baseadas na provisão de habitações prontas; b) priorização de programas de
regularização fundiária, e c) abordagem crescentemente intersetorial de projetos urbanos
com a integração de ações de saneamento básico, habitação e combate à pobreza.
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Tal como nesta última, no Brasil a infra-estrutura urbana foi negli-
genciada, reduzindo-se os investimentos. A diferença no caso brasileiro
é que as reformas institucionais no plano nacional foram extremamente
tímidas, incompletas, ainda que tenham se destacado alguns Progra-
mas, como o PMAT8  e o PNAFM9 . Os avanços na construção
institucional se deram muito mais a nível local. É crescente o reconhe-
cimento da importância do papel da infra-estrutura urbana como ele-
mento capaz de conferir sinergia ao capital humano e social das popula-
ções pobres, capaz de expandir capacidades e atuar na redução da po-
breza. Já se admite que a posse de propriedade urbana causa impactos
no acesso ao crédito, nos mercados formal e informal. A habitação e o
acesso à infraestrutura de serviços urbanos potencializam as estratégias
de sobrevivência de famílias que têm na moradia o espaço de exercício
de atividades econômicas. A habitação influencia de forma não trivial
os processos de formação de poupança familiar e o acesso a ativos di-
versos como bens duráveis.

O palestrante considera politicamente e gerencialmente inconsisten-
te a estratégia de eleger a construção de capacidade institucional como
primeiro passo para a realização de investimentos em infra-estrutura.
Esta estratégia só adquire legitimidade – e a adesão dos gestores – quando
ocorre simultaneamente a financiamentos concretos a projetos.

A nova institucionalidade participativa e os novos instrumentos de
controle. Estes novos fatores estabeleceram uma via de mão dupla: os
princípios normativos presentes na agenda urbana internacional têm in-
formado um grande número de experiências locais no Brasil e, a seu
turno, experiências bem-sucedidas no Brasil têm influenciado a agenda
internacional. O país experimentou um processo massivo de transforma-
ção institucional no nível local, especialmente através da institucionalização
de mecanismos de participação e controle social, com expressivos avan-
ços nas áreas da saúde, educação, assistência social e criança e adoles-
cente, tendo logrado a construção de uma rede de organizações dotada
de uma grande capilaridade. As inovações ocorridas na gestão munici-
pal se situam em várias áreas, como o orçamentário e o programático.
As experiências de orçamento participativo são exemplos da visibilida-
de pública assumida pelo gasto local. Algumas experiências, como o

8 Programa de Modernização das Administrações Tributárias Municipais.
9 Programa Nacional de Apoio Administrativo e Fiscal aos Municípios Brasileiros, com
participação do BID.
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Bolsa Escola do governo federal, representaram processos de scaling
up de programas inicialmente desenvolvidos no plano local.

Os municípios brasileiros apresentam ainda baixíssima capacidade
institucional em diversas áreas, como o gerenciamento do uso do solo,
saneamento básico, e habitação e transportes, pois no campo das políti-
cas urbanas estas transformações não ocorreram10 – afirmação corrobo-
rada por todos os demais participantes.

A questão metropolitana. Particularmente nas áreas metropolitanas,
a capacidade institucional está em deterioração, em virtude de vários
fatores, destacando-se particularmente o impacto de estruturas associa-
das ao crime organizado sobre a capacidade de gestão do território. A
gestão das grandes metrópoles é um dos grandes desafios contemporâ-
neos, agravado, no caso do Brasil, por quatro fatores: (a) os efeitos per-
versos das características do federalismo brasileiro – a competição fis-
cal, o neolocalismo, e dificuldades adicionais de coordenação
interinstitucional e dilemas do prisioneiro, com efeitos negativos nas
áreas de interesse comum metropolitano11 ; (b) as dificuldades de finan-
ciamento das metrópoles – o regime fiscal brasileiro penaliza os centros
urbanos médios e municípios metropolitanos periféricos. Não há recur-
sos federais garantidos para os problemas urbanos tipicamente metro-
politanos, em particular para a infra-estrutura urbana; (c) os problemas
de segurança pública, associados ao tráfico de drogas, concentrados nos
grandes centros urbanos, que causam impactos particularmente inten-
sos na qualidade de vida urbana e na provisão de serviços urbanos,
incidindo de forma desagregadora sobre a institucionalidade participativa
criada a nível local; e (d) o fenômeno da ‘metropolização da pobreza’,
ao qual a gestão urbana tem que responder.

Antes de expor suas propostas, enunciou uma recomendação prévia:
atender à necessidade de produzir estudos sobre o desenvolvimento ur-
bano, especialmente estudos econômicos, para tal sugerindo a monta-

10 Esta constatação é fundamentada por Melo a partir de estatísticas sobre instru-
mentos de participação e controle das políticas públicas urbanas, tais como existên-
cia de comissões municipais de habitação ou equivalentes; legislação sobre áreas de
interesse social; cadastros de favelas; instrumentos de controle de edificação, como
o código de obras; comissões de política urbana; comissões de transportes urbanos e
planos diretores.
11 Estão entre os serviços de interesse comum metropolitano os transportes, coleta e
tratamento de lixo, meio ambiente e saneamento.
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gem de uma estrutura semelhante à iniciativa bem-sucedida na área tri-
butária e fiscal.12

A proposta central de Melo é a formulação de uma estratégia para as
áreas urbanas, pela qual o saneamento básico é eleito setor prioritário
de intervenção governamental, elemento “núcleo” da política de infra-
estrutura urbana, a partir de uma concepção na qual se considera crucial
promover o resgate da infra-estrutura urbana.13  Esta estratégia pressu-
põe a articulação interinstitucional com o setor de atenção à saúde e a
mobilização da rede setorial de atores, e algumas ações fundamentais.
“Em primeiro, a proteção política e institucional do setor no marco da
condução da política fiscal. Em segundo lugar, o encaminhamento
prioritário pelo governo federal dos projetos de leis e projetos de emen-
das constitucionais para equacionar a questão da titularidade. Em ter-
ceiro lugar, uma iniciativa abrangente e consistente do governo fede-
ral voltado para o setor com um planejamento estratégico setorial. Esta
estratégia necessariamente deveria estar segmentada e focalizada por
nível de pobreza e por tamanho de cidade com prioridade a ser conce-
dida às metrópoles e cidades médias. Esta estratégia teria que estar
ancorada em fortes mecanismos indutores do governo federal, à se-
melhança dos que foram criados no âmbito do SUS, com a perspecti-
va de equalização dos investimentos per capita em saneamento nos
municípios brasileiros.”

A seguir, propôs o enfrentamento da questão institucional e fiscal
metropolitana em duas vertentes. “Em primeiro lugar, uma nova enge-
nharia institucional que induza à cooperação e permita a solução de
problemas de ação coletiva e de coordenação se faz necessária. Uma
solução neste sentido requer instrumentos que permitam punir a defec-
ção e assegurar a credibilidade de compromissos. Em segundo lugar,
uma solução para a gestão das metrópoles requer a criação de um novo
regime fiscal para essas áreas. A escala de alguns problemas das metró-
poles – os problemas ambientais urbanos, a violência e o narcotráfico,
para citar dois – os converte em problemas nacionais que exigem uma
presença ativa do governo federal.”

12 O Grupo de Trabalho do BNDES observou que já existe um conjunto de estudos e
trabalhos, elaborados por diferentes instituições, que merecem melhor reflexão.
13 O Grupo de Trabalho do BNDES concorda que o saneamento urbano possua importân-
cia estratégica, não devendo, entretanto, ser considerado o núcleo articulador da política
urbana. A questão urbana, segundo o GT, ultrapassa a lógica setorial proposta.
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Foi ainda objeto de recomendações a constituição de arranjos fi-
nanceiros que induzam à cooperação (entre Municípios), com meca-
nismos de concessão de empréstimos federais, condicionados à apre-
sentação conjunta, por parte dos municípios, de projetos comuns su-
bordinados a um plano estratégico. Estes mecanismos poderiam to-
mar a forma de fundos constitucionais, com recursos “carimbados”
para as áreas metropolitanas.

O debatedor Sergio Magalhães acrescentou comentários, relaciona-
dos a seguir, aos assuntos abordados por Melo, após manifestar sua
concordância com várias afirmações dos dois palestrantes.

Preservar a essência do papel das cidades, é garantir a interação
social, matriz da função essencial das cidades. Para tal, Magalhães pro-
põe considerar a morfologia urbana, negligenciada na doutrina. Até re-
centemente, entendia-se que as cidades deveriam ser destruídas para
construir novas cidades com edifícios altos com gramados, e este mode-
lo ainda perdura nos códigos urbanísticos e edilícios das cidades brasi-
leiras. Esta doutrina já foi transformada, com a mudança dos paradigmas
de espaço e de tempo nas últimas décadas.

A questão da habitação popular no Brasil ainda está insuficiente-
mente elaborada. Atualmente, o termo habitação não mais significa
apenas moradia: refere-se aos serviços e equipamentos públicos essen-
ciais: moradia e cidade são inseparáveis. Em outro plano, há que distin-
guir entre o déficit de moradia e o déficit de cidades. A seu ver, houve
um equívoco ao longo da Constituição Federal de 1946 e do período
militar, expresso na visão que considera ser de responsabilidade dos
governos prover a habitação popular, seja direta ou indiretamente, atra-
vés de seus agentes – através de forma hegemônica, autoritária, exclusi-
va, criando desequilíbrio absurdo entre a capacidade de a família optar,
ou aderir, ou construir na autoconstrução. Atribui ao fracasso desta idéia
o surgimento da cidade irregular.

O debatedor Júlio Mourão referiu-se às dificuldades da ação coope-
rativa, afirmando que tem encontrado forte consenso programático nos
trabalhos que tem realizado com programas de Agenda 21.

Os métodos da Agenda 21 favorecem a criação de consensos, atra-
vés do planejamento participativo. Nos trabalhos de construção da Agen-
da 21, dos quais tem participado, tem atestado que é possível construir
consenso sobre programas e projetos em distintas cidades, administra-
das por distintos partidos. Quanto ao investimento na melhoria das ha-
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bitações de baixa renda, mencionou o sucesso da Agenda HABITAT e
o efeito positivo de projetos que melhoram as cidades, como na expe-
riência da cidade do Rio de Janeiro14. Para Mourão, a institucionalidade
da questão urbana ainda está marcada pela institucionalidade da era
Vargas, centralizadora, autoritária, ainda não superada. Houve avan-
ços, como o Estatuto das Cidades, mas as cidades ainda não estão
preparadas para usar seus recursos. Em outro plano, são reféns de ins-
trumentos não passíveis de controle (exemplo da administração dos
direitos de propriedade pelos cartórios e a legislação dos terrenos de
marinha).

As bacias hidrográficas como unidade de planejamento das ações de
saneamento. Discordando da proposta de Melo de inspirar um sistema
de saneamento nos moldes do SUS, considera que as determinações
ambientais e dos recursos hídricos são prevalecentes para políticas de
saneamento – devendo obedecer à lógica das bacias hidrográficas.

Acrescentou, aos problemas relacionados à política urbana, as ques-
tões relativas à divisão territorial dos Municípios brasileiros, que não
segue nem a lógica econômica nem dos serviços públicos – exemplos
da incapacidade de administração das áreas metropolitanas, e o caso de
Municípios do interior, sem condições de se autogovernar, vivendo de
repasses e criando estruturas de governo que às vezes nem precisam.

Novo pacto federativo e a reforma urbana. Em conclusão, Mourão
afirma que é necessária uma reforma urbana, com o redesenho do pacto
federativo com a criação de instâncias supramunicipais.

A debatedora Terezinha Moreira, Superintendente da Área de Infra-
estrutura Urbana, sinalizou que as questões abordadas pelos palestrantes
são aparentemente urbanas – mas, na verdade, estão sendo tratadas po-
líticas setoriais, que delineiam um conflito entre o recorte setorial e o
recorte urbano. Enfatizou a necessidade de tratar da questão da
institucionalidade. Identificou um desafio na abordagem que preconiza
a universalidade do atendimento, citando estudos nos quais se estima
que o custo do cumprimento da chamada agenda marrom dificilmente
poderia ser suportado por tarifas.

14 Citou os casos bem-sucedidos de Teresina , Piauí, (o projeto Vila Bairro, mais que um
projeto de Agenda HABITAT, está relacionado a projetos da Agenda 21) e Vitória, Espí-
rito Santo, onde este tipo de trabalho foi feito muito antes da Conferência HABITAT, no
manguezal de S. Pedro.
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Comentando a proposta de Melo de promoção da gestão associada
de municípios, especialmente quanto ao aspecto proposto de “um novo
desenho que permitisse punir as defecções e assegurar a credibilidade
dos compromissos”, afirmou que no BNDES foi feita esta tentativa,
optando-se quase sempre, ao final, por contratos individuais, município
a município.

3. Questões de convergência e
de divergência entre os participantes

Foi possível identificar vários pontos de consenso entre os partici-
pantes do Painel. São eles:

– a necessidade de políticas a nível nacional para as cidades; o reco-
nhecimento da demanda de tratamento especial e prioritário para as áre-
as metropolitanas, com a participação do governo federal, em virtude
do caráter nacional dos desafios metropolitanos; a contribuição positiva
das inovações no campo da gestão local; o reconhecimento da baixa
capacidade institucional dos Municípios brasileiros; e a necessidade de
aprimorar capacidade de coordenação para consolidar parcerias e ar-
ranjos institucionais.

Vários temas foram objeto de dissenso, valendo mencionar, em par-
ticular, os tópicos apresentados a seguir.

– A necessidade de novas instituições foi tema mencionado por
quase todos os participantes, seja preconizando a criação (Mourão),
seja negando sua importância, considerando que é possível promo-
ver o desenvolvimento urbano sustentável com as instituições exis-
tentes (Wilheim).

– A proposta de organização de uma estratégia de investimentos em
infra-estrutura em torno do saneamento básico (Melo), com apoio da
rede interinstitucional de atores do SUS, provocou reações diversas en-
tre os demais participantes, tais como a sinalização de restrições,
condicionando-os ao ordenamento da expansão urbana (Magalhães), a
discordância da unidade de planejamento selecionada, os Municípios
(Mourão enfatizou a superfície das bacias hidrográficas como unidade
mais adequada de planejamento, neste caso); e a excessiva confiança na
instância municipal para assumir os serviços de saneamento (Moreira).

– A questão do papel do Estado no provimento de habitações foi
abordada explicitamente por apenas um debatedor – e referida implici-
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tamente no discurso de outros participantes da mesa. Não chegou a ser
discutida abertamente, mas foram evidenciadas visões distintas.

– A visão de provimento universal de infra-estrutura urbana é
questão relevante, mencionada por diversos participantes. Enfatizou-
se que o equacionamento desta questão depende da perspectiva ado-
tada – se a opção de acesso à moradia é por acesso via financiamen-
to, há um papel fundamental para o Estado, e se a escolha for por
tratar a questão melhorando as condições de habitabilidade, a opção
pode ser por infra-estrutura urbana em áreas pobres, resolvendo o
problema da habitabilidade e abandonando-se a perspectiva do aces-
so à propriedade.

– A viabilidade de construção de consensos versus a volatilidade
das alianças políticas é um ponto polêmico, rapidamente abordado por
vários participantes. Mourão deu o seu testemunho de que é possível a
conquista de consensos, como visto em processos de planejamento
participativo, tais como a Agenda 21. Em perspectiva diversa situaram-se
outros participantes, apontando a dificuldade de estabelecimento de coo-
peração continuada entre Municípios, por exemplo, para a constituição
de comitês de bacia hidrográfica, por conta de interesses político-partidá-
rios de curto prazo, como o calendário eleitoral.

– A necessidade de novos estudos sobre a questão urbana brasileira
provocou manifestações de concordância, matizada por Melo (especifi-
camente estudos econômicos) e por Terezinha Moreira (o acervo de
estudos sobre os problemas urbanos não é integralmente conhecido;
muitos estudos já realizados ainda não foram publicados nem tornados
acessíveis ao público).

4. Propostas, possíveis trajetórias de políticas urbanas
explicitadas no debate e a atuação do BNDES

As propostas dos palestrantes e debatedores foram dirigidas a temas
e aspectos específicos, por eles considerados como questões-chave para
o equacionamento dos problemas e impasses da política e gestão urba-
nas. Não foram formuladas proposições abrangentes para o desenvolvi-
mento sustentável das cidades, e tampouco foram apresentadas opini-
ões e propostas sobre a atuação do BNDES. As apresentações se con-
centraram em enunciar as questões cujo equacionamento é crucial para
o desenvolvimento urbano.
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As propostas abaixo relacionadas surgiram nos debates do painel e
na avaliação porterior do GT.

•  As cidades devem ser tratadas enquanto recurso e suporte para o
desenvolvimento. Neste sentido, a política urbana é parte da Políti-
ca de Desenvolvimento.

•  É necessário formular novas políticas para o enfrentamento do de-
safio urbano. O recorte territorial urbano deveria ser fortalecido,
ainda que a atuação continue sendo setorial.

•  É necessário desenhar novos arranjos institucionais para a gestão ur-
bana, considerando a dimensão política e a promoção de parcerias.

•  A formulação de uma política urbana nacional, em nível federal, é
essencial para o enfrentamento dos problemas urbanos brasileiros,
tendo em conta a dualidade cidade regulada (formal) e cidade não-
regulada (informal).

•  A desigualdade nas cidades deve ser enfrentada em todas as esca-
las (intra e interurbanas, regional e nacional, à imagem do “arqui-
pélago” de Wilheim).

•  As cidades brasileiras demandam estratégias de gestão e planeja-
mento urbano, segundo as suas especificidades.

•  O aumento significativo da capacidade institucional dos Municípi-
os é indispensável para a conquista de efetividade nas iniciativas
em escala local.

•  Proceder à revisão do regime fiscal.

•  Proceder à revisão da missão dos Estados no tema urbano, atual-
mente inexpressiva.

•  O enfrentamento das questões ambientais e de segurança pública
tem importância estratégica.

•  Há que se equacionar o financiamento da sustentabilidade das ci-
dades, que possui várias dimensões.

•  É necessário promover a elaboração de novos estudos sobre as
cidades brasileiras, após o melhor conhecimento dos já existentes.

•  É necessário ampliar o papel do BNDES no que diz respeito à
gestão municipal, incorporando, ao PMAT e a projetos específi-
cos, o apoio ao desenvolvimento de instrumentos e competências,
inclusive gestão e planejamento urbano, com o fortalecimento dos
sistemas e estruturas de controle e participação social.
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•  É sugerido que o BNDES – em grandes investimentos e em investi-
mentos a grandes empresas – considere a dimensão territorial e soci-
al na concessão de recursos e na avaliação dos impactos e resultados.

Algumas possíveis trajetórias de políticas, inferidas do debate, são
apresentadas a seguir.

Sobre a estratégia geral de eleger o “saneamento básico enquanto
setor prioritário de intervenção governamental”: Melo traçou uma es-
tratégia para a retomada das políticas urbanas a nível nacional, buscan-
do atrair e aliar-se às forças político-institucionais que desenvolveram e
mantêm a área de atenção à saúde como uma das mais exitosas estrutu-
ras de políticas públicas implementadas no país ao longo dos anos 1990;
uma “(...) construção institucional implica em uma estrutura institucional
descentralizada e participativa, ampla capilaridade social, mobilização
bem sucedida de capital social, e estrutura financeira que poderá ser
mobilizada em uma nova política setorial. As vantagens dessa articula-
ção são a incorporação de atores sociais e institucionais bem-sucedidos
à política de saneamento.”15

Sem contar com o detalhamento da estrutura da área de saneamento
básico resultante do eventual sucesso na implementação dessa estratégia,
pode-se inferir, do ponto de vista do financiamento, que o setor passaria a
contar com proteção política e institucional relevante no marco da elabo-
ração e execução do orçamento federal. Isso garantiria fluxos de recursos
orçamentários relativamente estáveis, o que possibilitaria acoplar subsí-
dios do Tesouro e créditos do BNDES ao setor, numa escala significativa.

A superação dos problemas de articulação entre municípios é essen-
cial nos serviços públicos ditos urbanos strictu sensu (transporte coleti-
vo, saneamento básico, etc.), pois transcendem em geral os limites da
divisão territorial dos municípios brasileiros. Sobre essa questão foram
mencionadas, ao menos, duas trajetórias possíveis:

• reforçar ou reintroduzir o poder de coordenação e indução dos go-
vernos dos Estados federados. Isso representaria, por exemplo, pri-
vilegiar o processo de reestruturação das empresas estaduais de
água e esgoto no caso do setor de saneamento;

•  rever o pacto federativo com a criação de instâncias supramunicipais.
Isso representaria, por exemplo, privilegiar a trajetória em direção
ao fortalecimento de gestão através dos comitês de bacia hidrográfica.

15 p.24.
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Os participantes não especificaram propostas para a atuação do
BNDES. Pode-se pressupor, entretanto, que se tem em vista que os pro-
cedimentos de concessão de crédito pelo BNDES comporiam os meca-
nismos indutores da cooperação continuada e/ou de elevação dos pode-
res de coordenação de instâncias supramunicipais.

 5. Questões ausentes (ou apenas enunciadas)
dos textos e do debate

A questão ambiental, cuja importância nacional e estratégica foi
realçada por vários participantes do painel, foi apenas enunciada, sem
ter sido objeto de reflexão e de propostas. O BNDES é um dos signatá-
rios da Carta de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável, conhe-
cida como Protocolo Verde (1995). Além desta iniciativa pioneira, o
BNDES tem linhas setoriais e transversais que mantêm importantes
interfaces com o tema ambiental, com grande capacidade impactante
sobre as cidades – especialmente no que diz respeito aos setores infra-
estrutura urbana e regional, à gestão de recursos hídricos e ao meio
ambiente. Sobre esta base, o BNDES pode construir uma visão de futu-
ro de atuação nestas áreas, desde o ponto de vista do financiamento da
sustentabilidade urbana.

– As questões de segurança pública e violência, cuja importância
nacional e estratégica foi realçada por vários participantes do pai-
nel, foram apenas enunciadas, sem terem sido objeto de reflexão e
de propostas.

– Esteve ausente das apresentações a questão dos transportes urba-
nos, importante componente da questão urbana que sofreu uma
desconstrução a partir do final da década de noventa, conforme assina-
lado por Moreira em sua intervenção.

– O potencial de contribuição das cidades brasileiras para o desen-
volvimento, mencionado por Wilheim, ilumina a abordagem da cidade
como recurso para o desenvolvimento, enfoque diverso e mais rico da
abordagem mais comum, o da cidade enquanto problema objeto de po-
lítica. Este enunciado pode sugerir pistas sobre a atuação do BNDES na
promoção de atividades de desenvolvimento urbano sustentável.

– O reconhecimento dos Prefeitos como interlocutores “especiais”
para o debate da sustentabilidade urbana, tanto junto à sociedade brasi-
leira quanto junto ao BNDES, foi questão presente nos debates, mas
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não desenvolvida suficientemente na reflexão dos debatedores. É uma
questão a ser considerada sob dois aspectos. O primeiro diz respeito à
reafirmada fragilidade institucional das Prefeituras para dar conta dos
desafios do uso do solo urbano, problemas ambientais e acesso à terra. O
segundo aspecto se reporta à discussão sobre o papel do BNDES na pro-
moção do desenvolvimento urbano sustentável. Qual a importância a ser
dada para o fortalecimento institucional, especialmente em capacitação
técnica e gerencial, aos mais de 5 mil municípios brasileiros?

– Ainda não foi sistematizado o conjunto de “gargalos” para a boa
gestão e planejamento urbanos, apontados no debate, para as cidades
em seu conjunto. Já para as metrópoles, houve um exame um pouco
mais atento.

– Os vínculos regressivos entre problemas ambientais urbanos e po-
breza já são conhecidos na literatura sobre sustentabilidade urbana, in-
clusive na literatura econômica especializada. Entendendo que não bas-
ta apenas suporte a uma política urbana, mas há que ter uma visão estra-
tégica do desenvolvimento das cidades brasileiras, balizada pelos prin-
cípios da sustentabilidade, um dos desafios da discussão objeto deste
painel é identificar quais seriam as principais metas e prioridades para
promover a sustentabilidade das cidades brasileiras.
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CIDADES SUSTENTÁVEIS
NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO DA HISTÓRIA

Jorge Wilheim *

A fim de abordar tão oportuno tema, conviria, inicialmente, explicitar
nosso entendimento dos termos que compõem o título do nosso seminá-
rio. Sem pedantismo semântico, caberia começarmos dizendo algo sobre
desenvolvimento, sustentabilidade e qualidade de vida, no contexto da
presente intervenção.

1. Algumas definições iniciais

1.1. Desenvolvimento

Em muitos textos e durante as décadas precedentes, autores têm usa-
do a palavra desenvolvimento como sinônimo de crescimento da econo-
mia. Tal definição não nos parece adequada. O desenvolvimento é um
processo, e usualmente tem sido referido a mudanças em um país, ao
processo de sua modernização, de seu avanço civilizatório, do aumento
do grau de satisfação de seus cidadãos. O grau de desenvolvimento per-
mite estabelecer comparações entre países, donde as gradações de país
desenvolvido, subdesenvolvido, e em vias de desenvolvimento. E tam-
bém permite comparar situações através do tempo: melhorou, estagnou,
ou piorou o processo de desenvolvimento?

* Jorge Wilheim é arquiteto e urbanista residente em São Paulo. Acaba de ver
sancionado o Plano Diretor Estratégico dessa cidade, de cujo governo local é Se-
cretário de Planejamento Urbano. Autor de diversos planos urbanos, entre os quais
os de Curitiba, Campinas, São José dos Campos, Natal e Goiânia, foi nomeado
Secretário Geral Adjunto da Conferência Habitat II (Istambul, 1996) da ONU. É
autor de seis livros, sendo que no último, Tênue esperança no vasto caos, propõe a
construção de um Renascimento para o Século XXI.
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É inegável que a produção de riquezas, a economia de um país, te-
nha algo a ver com o seu desenvolvimento. Todavia, riquezas jacentes
no subsolo, mas não produzidas, não utilizadas, constituem atributos
insuficientes para definir o grau de desenvolvimento de um país. A
acepção contida no termo deve, portanto, incluir o critério econômico, a
modernização de sua tecnologia, os processos comerciais que lhe per-
mitem usufruir internacionalmente de sua produção nacional.

Contudo, o critério econômico não parece suficiente para definir de-
senvolvimento, pois as riquezas produzidas e mesmo a modernização de
um país podem realizar-se no contexto de imensas injustiça e exclusão
sociais, de grandes disparidades entre ricos e pobres, de considerável
atraso no atendimento em serviços para grande parcela da população,
de péssimos indicadores de educação e de saúde, de injustiça na distri-
buição de renda, oportunidades e participação democrática.

O desenvolvimento deve, portanto, ser considerado também em seu
caráter social e humano. Embora não prescinda do crescimento da eco-
nomia nacional, esse processo deverá ser acompanhado de melhorias so-
ciais e de um conteúdo humano evidenciado. Por essa razão, é oportuno
lembrar Prebisch, diretor da CEPAL – Centro para a Economia da Amé-
rica Latina, da ONU, em sua sábia postulação: “[o] desenvolvimento, na
América Latina, é antes de mais nada uma melhor distribuição da renda
e das oportunidades...”

Por outro lado, o processo de desenvolvimento é também contingenciado
por considerações ambientais, pois o que pode em certo momento pare-
cer um avanço, seja pela expansão urbana, seja pelo aumento da produ-
ção industrial, quando feito às custas de um precipitado ou irracional
desgaste e do desperdício de recursos naturais, ou pela criação de uma
poluição crescente, dificilmente poderá ser definido como desenvolvi-
mento. Esta constatação fez surgir, nos anos 90, o uso do adjetivo “sus-
tentável”, aplicado ao substantivo “desenvolvimento”.

Finalmente, convém assinalar que o desenvolvimento é um processo
que muda de caráter e, especialmente, de estratégias, segundo o momento
histórico, a correlação de forças, as peculiaridades políticas nacionais,
sendo legítima a existência de estratégias nacionais de desenvolvimento.
O que equivale a dizer que estratégias podem diferir, mesmo quando
destinadas a alcançar os mesmos objetivos humanos finais.
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1.2 Sustentabilidade

Conforme antecipado, nos dias atuais é comum termos o substantivo
desenvolvimento acompanhado pelo adjetivo “sustentável”; e todos co-
nhecemos a origem dessa adjetivação. Ela resultou das boas lutas pela
causa ambientalista e equivale a dizer que “não adianta fazer crescer a
economia se for às custas da destruição ou do prejuízo ambiental; pois,
mais cedo ou mais tarde, cessará o processo positivo do desenvolvimen-
to, dando lugar às deseconomias da falta de recursos naturais, da ação
contra a poluição, da recuperação do solo, etc.” Em virtude dessa ori-
gem, a palavra “sustentável” adquiriu sua coloração verde.

Com o passar do tempo, o adjetivo passou a ser transformado em
substantivo: a sustentabilidade. E carregou a sua coloração verde para
um conceito muito mais amplo, dando a entender que o processo do de-
senvolvimento consistia em um crescimento da economia dentro de crité-
rios ecológicos, como se outros critérios de sustentabilidade não existis-
sem, ou não fossem igualmente imprescindíveis para o processo.

O critério de sustentabilidade do desenvolvimento é, no entanto, inte-
ressante e oportuno, desde que o ampliemos, ultrapassando seu conteúdo
ambientalista, sem, contudo, omiti-lo. Cabe, de fato, perguntarmos, em
cada momento, em cada local, se o processo de desenvolvimento ocorrente
tem condições de perdurar no tempo; se ele é, portanto, sustentável. A
pergunta é rica e pode, por isso, ser desdobrada em muitas outras. Por
exemplo: um desenvolvimento pode ser dito sustentável quando diminui
a oferta de trabalho? É ele sustentável quando ocorre o aumento da dis-
tância entre ricos e pobres? O desenvolvimento se sustenta com aumento
de violência e criminalidade? Ou com discriminação, preconceito ou vio-
lência contra grupos étnicos ou sociais? Nestas condições perdurará o
desenvolvimento, ou se estará assistindo ao seu contrário, ou seja, a um
processo de sua degeneração, ao seu fenecimento?

1.3 Qualidade de vida

Ultimamente, nos relatórios das Nações Unidas, tem comparecido ainda
um outro termo a adjetivar o desenvolvimento: humano. Ele resultou da
constatação de que as políticas e as estratégias propostas para países clas-
sificados como estando “em vias de desenvolvimento” – mais um eufemis-
mo diplomático empregado para não ofender os brios nacionais desses pa-
íses mais ou menos marginalizados das decisões políticas e econômicas
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globais – não se traduziam por melhorias suficientes nos planos social e
humano. Os indicadores sociais – saúde, escolaridade, educação, capaci-
dade de consumo etc. – deveriam comparecer nas equações, qualificando
os indicadores excessivamente econômicos do desenvolvimento.

Estabelecidos os parâmetros e os indicadores do desenvolvimento
humano, mudaram as classificações e as comparações entre os diversos
países. E chamou-se a atenção de políticos e de planejadores para o fato
que a acepção de desenvolvimento deveria conter critérios sociais e hu-
manos, além dos ambientais e econômicos.

Nada impede que, em futuro próximo, surjam outros critérios, sejam
eles locacionais, ou temporais, e aumentem a adjetivação do conceito
de desenvolvimento. O grau de governabilidade, a existência da organi-
zação criminal global, o grau de concentração de capitais financeiros,
entre outros, são eventos de gravidade e espectro preocupantes o sufici-
ente para justificar a necessidade de considerá-los no quadro das defini-
ções e das estratégias de desenvolvimento nacional.

Antes que ocorra a inclusão destes novos critérios, mas sem dimi-
nuir a importância e a gravidade de tais eventos contemporâneos, pro-
ponho que eles sejam incluídos no horizonte da definição de desenvol-
vimento, afirmando, desde já, que não há desenvolvimento quando o
ambiente é prejudicado, os indicadores sociais pioram, a dignidade hu-
mana é desprezada, a oportunidade de trabalho diminuída, a democra-
cia prejudicada, a riqueza concentrada e injustamente distribuída, e a
economia estagnada. Sem adjetivos, porém com um conteúdo enrique-
cido, e localmente definido em estratégias nacionais e locais de desen-
volvimento, poderemos nos entender melhor.

2. Desafios e possibilidades das cidades brasileiras.

A temática urbana no Brasil não escapa do quadro de referência
maior, desenhado por rupturas e ajustes do atual momento de transição
da história, fortemente contingenciado pelo uso que a economia, em
fase neo-monopolista, faz da tecnologia da comunicação que criou o
ambiente chamado “globalização”. Todo país (e economia) periférico
sofre um falso dilema: ficar artificialmente excluído da economia glo-
bal, ou aceitar ser explorado. A recusa de ambas as alternativas que nos
são oferecidas pelos teóricos neoliberais, por vezes de forma prepotente,
implica a elaboração de estratégias próprias, adequadas, nacionais e lo-
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cais, destinadas a conduzir o processo de participação global, a partir de
um claro projeto de desenvolvimento nacional.

Para efeito do presente seminário gostaria, portanto, de considerar
os desafios e as possibilidades das cidades brasileiras dentro do quadro
referencial do desenvolvimento, como acima definido: sustentável no lato
sensu. É importante grifar que a maior parte dos desafios que se apresen-
tam ao desenvolvimento nacional localiza-se em território urbano.

É nas cidades, mormente nas metrópoles, que se geram as tensões do
crescimento, da degradação, das injustiças, do consumo, mas também a
quase totalidade da pesquisa e criatividade, assim como as decisões po-
líticas relevantes. Para selecionar e debater alguns desses desafios, con-
viria categorizar cidades de natureza ou estágios de desenvolvimento
muito diversos, embora todas de caráter muito brasileiro.

Em primeiro lugar, menciono a categoria das cidades novas, cidades
pioneiras, situadas à beira de rodovias de penetração, em franjas pionei-
ras, por vezes, à boca de um sertão. O Brasil possui rica experiência,
nem sempre suficientemente estudada nem incluída nos currículos que
formam nossos urbanistas, na criação de cidades novas. Centenas de nos-
sas cidades têm essa procedência e evidenciam, em sua estrutura e
organicidade, terem tido a função de implantação urbana pioneira em sua
origem, quando eram conhecidas como cidades na boca do sertão, ou em
ponta de trilhos. Mesmo quando nasceram planejadas e por decisão polí-
tica, como Goiânia e Brasília. Dependendo do estágio de seu desenvolvi-
mento, seus desafios atuais poderão contemplar: função de mercado local
e de apoio a atividades agrícolas; centro de irradiação local de instrução,
educação e cultura; centro regional de atendimento em saúde; ponto de
referência para articulação e transporte regional; comercialização para
consumo local e de outras regiões, e para exportação. Além dos desafios
inerentes a essas funções, tais cidades deverão enfrentar problemas do
próprio desenvolvimento urbano, tais como: crescimento rápido da ocu-
pação do solo; regulação do solo e zoneamernto; relação entre transporte
coletivo e parcelamento do solo; conservação do solo e demais questões
ambientais associadas a drenagem, metabolismo de recursos naturais e
preservação; construção democrática da representação política local; pla-
nejamento e distribuição adequada dos principais equipamentos, públi-
cos e privados; previsão de distanciamento e articulação da cidade com
relação à rodovia que eventualmente motivou seu nascimento.

Em outra categoria, a das cidades de porte pequeno, haverá que dis-
tinguir sua trajetória histórica, a fim de conhecer o motivo de seu porte
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limitado, colocando os desafios na trajetória de um desenvolvimento
possível e desejável. Nem toda cidade propicia o bem-estar de sua po-
pulação mediante crescimento populacional ou expansão territorial; é
preciso, caso a caso, estabelecer o que convém para esse bem-estar e,
em seguida, definir o significado local de desenvolvimento, sua articu-
lação microrregional, seu grau de polarização com a cidade maior, as-
sim como definir qual a estratégia a aplicar em cada situação.

O contingente representado pelas numerosas cidades de porte médio
é muito importante para o desenvolvimento do país, em virtude delas
freqüentemente possuírem uma relação adequada, rica e fortemente ar-
ticulada com a região de produção agrícola circundante. Nestas cidades
médias brasileiras, encontram-se os mais altos níveis de qualidade de
vida, formação de riquezas e velocidade de desenvolvimento cultural.
Nelas também estão presentes os grandes desafios de crescimento físico,
seja na expansão territorial, na verticalização, ou na motorização do trans-
porte individual.

O Brasil tem um bom número de cidades grandes, com população
acima de 500.000 habitantes, sendo que diversas já passaram de um mi-
lhão. São cidades com desafios próprios, aos quais se acrescentam os
desafios representados pelo fato delas constituírem pólos de regiões, de-
vendo-se, portanto, perceber também nelas a presença dos múltiplos de-
safios da articulação regional. Em muitas dessas cidades, são conhecidos
os desafios representados pelo crescimento territorial, pelo limbo de sua
periferia, por vezes ocupado por famílias que labutam periodicamente na
zona rural e na zona urbana, despossuídos que, embora habitando o terri-
tório urbano, não conquistaram ainda a condição de cidadãos urbanos.
Nessas cidades, são grandes os problemas de abastecimento de água,
coleta e disposição de resíduos sólidos, rede e tratamento de esgoto, pa-
vimentação e poluição, transporte coletivo e regulação do solo, mormen-
te quando sua taxa de crescimento é elevada. Mas também são graves as
questões sociais: o desemprego, as carências em saúde e educação, a
falta de moradias adequadas, as injustiças de todo tipo. Sua função de
polarização regional acarreta desafios próprios a serem individualiza-
dos, e as circunstâncias especiais – atratividade turística, florestas e de-
mais riquezas naturais circundantes, ou pólos industriais de porte grande
– constituirão um rol específico de desafios, mas também de oportunida-
des, a ser contemplado pelo planejamento local, por políticas e estratégi-
as de desenvolvimento.
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Finalmente, as metrópoles deverão constituir uma categoria à parte,
pois sua função no desenvolvimento e na política nacional adquire, nos
dias de hoje, importância substantiva. Na urbanização que ocorre no
mundo, nessa fase de transição da história em que tantas rupturas e mu-
danças ocorrem, as metrópoles tendem a criar uma rede mundial de diá-
logo; e, para as estratégias de desenvolvimento de cada país, a eventuali-
dade de possuir uma (ou mais) metrópole capaz de catalizar o diálogo
global constitui um fator positivo da maior importância. O Brasil possui
por ora duas metrópoles com essa relevância, o Rio de Janeiro e São
Paulo. Tal circunstância, embora repleta de desafios, deve ser encarada
como uma enorme oportunidade para as estratégias que conduzam ao
desenvolvimento nacional.

Por oportuno, permito-me assinalar a existência de uma macro-metró-
pole paulista, composta pelas regiões metropolitanas de Campinas,
Sorocaba, Vale do Paraíba (até Taubaté), Santos e São Paulo, polarizada
por esta última, e caracterizada por uma intensa articulação da vida cotidi-
ana no mesmo grande espaço urbano polinucleado. Esta configuração ur-
bana é nova no Brasil e merece a elaboração de políticas, planos e estraté-
gias apropriadas. Além, naturalmente, de investimentos nacionais adequa-
dos à importância da macrometrópole para o desenvolvimento do país.

Convém salientar que o atual diálogo interurbano e global não se re-
aliza através da mera existência das megacidades (com mais de 10 mi-
lhões de habitantes), que são cada vez mais constatadas no hemisfério
sul, pobre e subdesenvolvido. Tampouco ocorre exclusivamente pela rede
das autodenominadas cidades globais, quase todas localizadas no hemis-
fério norte, em países desenvolvidos e já pós-industriais, onde se concen-
tram o poder político global, o poder financeiro e o poder das decisões
empresariais. Creio que o diálogo interurbano aconteça em níveis diver-
sos, paralelos e simultâneos, através do que chamaria de arquipélago
urbano. O arquipélago é constituído por ilhas de consumidores moder-
nos, falando a mesma língua (cada vez mais o inglês), com hábitos cultu-
rais e grau de informação crescentemente semelhantes, vivendo no ritmo
rápido, provocado pelos fluxos informativos eletrônicos, com renda sufi-
ciente para participar de um consumo moderno de produtos. O arquipéla-
go, contudo, se completa com o oceano que circunda cada ilha, onde pro-
curam ficar à tona as populações excluídas desse consumo moderno. Esse
dualismo social tem expressão diversa, segundo o grau de desenvolvi-
mento de cada país: a ilha será menor em Bombaim do que em Paris, o
oceano será maior em São Paulo do que em Londres. Mas o desafio desse



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 336

dualismo é comum a todo o arquipélago urbano e as águas tornam-se
crescentemente revoltas, na medida em que os problemas cruciais não
são politicamente resolvidos.

Quais as possibilidades das cidades, do sistema urbano brasileiro,
nos dias de hoje? Embora se deva reconhecer que: a) as riquezas da
biodiversidade e de uma economia da floresta; b) a agricultura familiar;
e c) os serviços relacionados com o agribusiness representem importan-
tes setores para o desenvolvimento nacional, as cidades concentram as
maiores potencialidades para um salto qualitativo do desenvolvimento.
É nelas que se concentram riqueza e pobreza, configurando física e so-
cialmente o atual estágio de modernidade e atraso da sociedade brasilei-
ra. Mas também é nelas que se concentram o dinamismo social, a inven-
ção e a criatividade, o florescimento das estratégias de sobrevivência e
crescimento individual, as forças e organizações políticas primordiais
(excetuado o importante MST), as tensões que podem gerar transforma-
ções, os padrões de civilização desejados, os núcleos de intersecção da
rede de comunicação global (material e imaterial).

Ignorar as cidades como protagonistas do desenvolvimento e, com isso,
abdicar da elaboração de qualquer política urbana nacional parece-me cons-
tituir uma falha grave a ser remediada pelo futuro governo nacional.

O papel de uma organização com a experiência e potencialidade do
BNDES é fundamental para a elaboração e a sustentação de qualquer
política de desenvolvimento e, neste enquadramento, é preciso que sejam
fornecidos subsídios e apoio à elaboração e à condução de uma impres-
cindível política nacional voltada para a rede de cidades brasileiras.
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POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS PARA A NOVA DÉCADA:
UMA AGENDA DE QUESTÕES

Marcus André Melo*

Introdução

A partir da segunda metade da década de 80, a agenda internacional
para o desenvolvimento urbano pautou-se por um forte consenso
programático que esteve ancorado em pelo menos cinco pontos ou idéias-
força. Em primeiro lugar, a descentralização, a devolução e a
desconcentração de atividades dos governos centrais para os governos
subnacionais. Em segundo lugar, a participação e o envolvimento dos
cidadãos nos governos locais, e nas instâncias de formulação e
implementação de políticas locais. Em terceiro, a implementação de re-
formas institucionais voltadas para a instauração da boa governança lo-
cal, e a criação de mecanismos de accountability democrática. Em quar-
to lugar, a incorporação da sustentabilidade como dimensão importante
do desenvolvimento local. Em quinto lugar, as transformações importan-
tes no mix público-privado das políticas, através, por um lado, da incor-
poração de novos atores da sociedade civil na formulação de programas
e, por outro, da ampliação da provisão de bens e serviços pelo mercado,
formal e informal.

A agenda governamental brasileira foi em parte consistente com essa
pauta internacional. Na realidade, em pelo menos alguns pontos impor-
tantes dessa agenda – os dois primeiros citados – o Brasil se constituiu
em exemplo paradigmático de reformas bem-sucedidas.

 No entanto, várias questões importantes exigem respostas urgentes
que implicam não só o aprofundamento dessa agenda, como também a
sua própria redefinição substantiva. Elas dizem respeito fundamental-
mente aos enormes desafios representados pela gestão das metrópoles no
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contexto atual brasileiro, e à necessária retomada dos investimentos em
infra-estrutura em uma nova agenda para a política urbana no país. O
presente texto está organizado em cinco seções. A primeira seção discute
as transformações na gestão dos governos locais e as trajetórias diver-
gentes e paradoxais das ‘políticas tipicamente urbanas’ e não-urbanas. A
segunda seção examina as razões do fracasso da política urbana na últi-
ma década. A terceira seção discute a evolução da agenda urbana interna-
cional e da brasileira, considerando suas interfaces e insuficiências. O pa-
drão de governança e as instituições dos governos locais, o federalismo não
cooperativo e a questão metropolitana são analisados na quarta seção. Por
sua vez, a quinta seção apresenta algumas recomendações de política.

1. Políticas públicas e governos locais:
os paradoxos na década de 90

Se a década de 90 representou importantes avanços no âmbito do
desenvolvimento local, a agenda de reformas foi caracteristicamente não-
urbana, nos termos em que os projetos urbanos são tipicamente classifi-
cados (habitação, transportes, saneamento urbano) e em termos de seto-
res de investimentos. A agenda de reformas sociais na década de 90 é
amplamente conhecida, e representou, em larga medida, a implementação
de iniciativas definidas na Constituição de 1988. Tais transformações
provocaram mudanças importantes na gestão municipal. A mais impor-
tante delas ocorreu na área de serviços básicos (atenção à saúde e à as-
sistência social) e de programas de transferência de renda. Uma análise
comparativa dos desenvolvimentos institucionais nas áreas da saúde, a partir
da implantação do Sistema Único de Saúde, e da habitação ilustra os cami-
nhos divergentes que as políticas públicas locais trilharam. No primeiro
caso, trata-se de uma experiência altamente exitosa e, no segundo, de um
caso marcado por paralisia decisória e experiências pontuais de baixo de-
sempenho. A gestão urbana que se observa no Brasil atual reflete esse
padrão de desempenho institucional híbrido, cujo traço essencial parece
ser essa marca da disparidade de desempenho entre programas caracteris-
ticamente urbanos e não-urbanos, nos termos referidos acima.

 A partir da promulgação da Lei Orgânica da Saúde (1990), e da regulação
das mudanças através das normas operacionais básicas (NOB 01-93 e NOB
01-96), foi instituído um modelo descentralizado e participativo na área da
atenção à saúde. Isto implicou a desmontagem do sistema de atenção forte-
mente centralizado em torno do INAMPS e centrado na provisão de servi-
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ços de base hospitalar. Do ponto de vista do financiamento, foi criado um
mecanismo de repasse, fundo a fundo, que implicou a transferência de re-
cursos do governo federal diretamente para o nível local. Do ponto de vista
das transformações na estrutura de governança setorial, foram criadas co-
missões municipais como instância ativa de formulação e implementação
de políticas, além das comissões de intergestores nos planos estadual e fe-
deral (Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite). Ao final de 1999,
após nove anos de vigência da LOS, haviam sido criados 5.445 conselhos
municipais de saúde (cf. Tabela 1).

Em dezembro de 2001, mais de 99% dos municípios estavam habili-
tados a uma das condições de gestão, sendo 89% em gestão Plena da
Atenção Básica, e 10,1% na Gestão Plena do Sistema Municipal – mo-
dalidade em que os municípios adquirem plena autonomia na gestão dos
recursos. Enquanto em 1997, havia 144 municípios – correspondendo a
17,3% da população, recebendo recursos fundo a fundo, em dezembro de
2001, este número passou para 5.516 – correspondendo a 99,9% da po-
pulação. Naquele ano, 66,9% dos recursos do governo federal para a
assistência à saúde eram transferidos fundo a fundo. Medidas importan-
tes foram tomadas para integrar a assistência básica com medidas de
saúde pública, através de diferenciais pagos para ações de prevenção e
para outras inovações na assistência, como os agentes comunitários de
saúde e as equipes de saúde da família.

 A partir de 2001, o novo modelo sofreu uma inflexão, definida pela
NOB 01-2001, que redirecionou o formato excessivamente descentrali-
zado anterior, e corrigiu desigualdades na alocação espacial do gasto em
atenção à saúde nas diversas regiões do país. Essas medidas vieram de
encontro a práticas de cerceamento das demandas de assistência de mu-
nicípios vizinhos, e à persistência de práticas centralizadas de compra de
serviços no nível estadual. A medida mais importante tomada para corri-
gir o viés espacialmente concentrador do gasto foi a introdução de
parâmetros per capita para a alocação de recursos do SUS, em substitui-
ção à modalidade de pagamento por procedimento.

A área de atenção à saúde logrou também, através da aprovação da
emenda constitucional 29/2000, assegurar parcelas fixas e crescentes do
orçamento federal. Esta extraordinária transformação setorial, que se
consolidou em cerca de dez anos no âmbito da saúde, contrasta
marcadamente com o ocorrido nas áreas da habitação e do desenvolvi-
mento urbano. Com efeito, do ponto de vista do gasto, enquanto o setor
respondia, em 1980, por 17% do gasto social federal, em 1996 essa
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participação se reduziu para 3% (Oliveira, 1999). Em 1996, após a crise
do sistema financeiro de habitação entre 1983 e 1985, o Banco Nacio-
nal da Habitação foi extinto. A absorção de suas funções pela Caixa
Econômica Federal não levou ao reordenamento institucional do setor.
Objeto de intensas discussões nos grupos de trabalho criados em 1985 e
1986, o Sistema Financeiro da Habitação não foi objeto de reestruturação,
pelo contrário, permaneceu fragmentado e inoperante.

A inércia institucional nessa área ocorreu nos dois níveis do sistema
de habitação: na política de oferta de financiamentos para os setores de
renda média e baixa, e na provisão de habitação para os setores de
baixíssima renda, ou ações de melhoria da moradia em assentamentos de
baixa renda. No que se refere ao Sistema Brasileiro de Poupança e Em-
préstimo (SBPE), medidas isoladas, tais como a criação do Sistema Fi-
nanceiro Imobiliário (SFI) e a constituição de um mercado secundário de
hipotecas, não tiveram efetividade. Do ponto de vista operacional, às
medidas como a centralização da gestão das contas do FGTS na CEF, em
1990, não se seguiram outras relativas à diversificação de fontes de fi-
nanciamento, em face da exaustão dos mecanismos tradicionais como o
FGTS e as cadernetas de poupança. Nem após a estabilização da moeda,
a partir de 1994, o financiamento imobiliário foi retomado como priori-
dade pelos gestores econômicos. O SBPE teve comportamento errático
durante todo o período, tendo sido suspenso desde 2001.

A malaise institucional no setor pode ser inferida por seu enfraqueci-
mento institucional. As várias funções do BNH passaram a ser desempe-
nhadas pelo Banco Central e pela CEF. A criação da Secretaria de Polí-
tica Urbana, no âmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento, em
1995, preencheu timidamente a lacuna institucional do setor. No plano
estadual, parte significativa das companhias estaduais de habitação – e
órgãos assemelhados – foi extinta. Estima-se que o Sistema Financeiro
da Habitação (SFH) tenha financiado apenas 26% das moradias produ-
zidas no período 1994-1997 (Brasil 2001). A política de habitação popu-
lar foi errática da segunda metade da década de 80 até o final da primeira
metade da década de 90. Os setores pobres da população tiveram acesso
à casa própria por meio da autoconstrução em áreas urbanas informais,
sem assistência direta do setor público, e sem a infra-estrutura necessá-
ria e a prestação de serviços públicos. O aumento do número de domicí-
lios próprios no período pode ser explicado pela ilegalidade da ocupação,
especialmente nas áreas urbanas informais – favelas, cortiços, loteamentos
e condomínios clandestinos. As famílias mais pobres continuam tomando
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iniciativas autônomas para resolver o problema da moradia, em situa-
ções de informalidade, que alcança percentuais crescentes (IPEA 1998).

O primeiro aspecto digno de nota é a ausência de uma política urba-
na compreensiva. A partir de 1985, os programas do governo federal
tiveram como característica a escassa institucionalização: são
operacionalizados através de convênios e implementados de forma ad
hoc. Em 1995, foram lançados dois programas habitacionais destinados
à população de baixa renda, o Pró-moradia e o Habitar Brasil, e ambos
tiveram impactos discretos. Destinados a famílias de 1 a 3 salários míni-
mos, eles se distinguem pelas fontes de financiamento. O primeiro tem
como fonte de recursos o FGTS e, o segundo, recursos orçamentários do
governo federal. Além desses programas, foi lançado o programa Carta
de Crédito, destinado a famílias com renda entre 4 e 10 salários mínimos.
De grande importância, em virtude de seu caráter inovador em relação ao
modelo tradicional do SFH – que concede crédito aos produtores de habi-
tação, produzindo assim uma assimetria de barganha entre consumidores e
produtores –, o programa enfrentou importantes problemas de
operacionalização. De qualquer maneira, no período 1995–2000 (março)
foram beneficiadas apenas 1,4 mil famílias1. Os programas destinados a
agentes do poder público, com foco na população de mais baixa renda,
como o Habitar Brasil e o Pró-moradia, foram responsáveis por 9,49% e
9,23% dos recursos totais investidos com recursos do FGTS, o que revela
a pouca prioridade e os sucessivos contingenciamentos que receberam.

Vários fatores contribuíram para a timidez das políticas públicas no
âmbito da habitação. Em primeiro lugar, a magnitude do déficit do setor
habitacional – fundamentalmente resultante do rombo acumulado do Fundo
de Compensação das Variações Salariais e estimado em 20 bilhões de
dólares – inibiu a formação de uma agenda positiva para o setor. Em
segundo lugar, a reestruturação do setor habitacional mantinha forte
interdependência em relação à política de estabilização, e seu
equacionamento passava a depender desta última. Em terceiro lugar, de-
vido ao aguçamento da crise fiscal, os recursos da poupança foram
gradativamente canalizados para o financiamento do déficit público.

1 O Carta de Crédito foi o principal programa em termos de investimentos. Em sua
modalidade Individual, respondeu por 60,48% dos investimentos, enquanto que em sua
modalidade Associativa representou 19,06%. A principal fonte de financiamento dos pro-
gramas foi o FGTS, responsável por cerca de 90,51% dos recursos, enquanto o OGU
respondeu pelos 9,49% restantes.
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Em quarto lugar, as altas taxas de juro praticadas no mercado, o alarga-
mento do hiato preço-renda, em um quadro de compressão da renda dos
setores médios, e o aumento do desemprego, ampliaram os riscos de
inadimplência em contratos de longo prazo.

Do ponto de vista da oferta de novas habitações, sucessivas medidas
de contingenciamento de recursos e o endividamento crescente de esta-
dos e municípios paralisaram a contratação de empréstimos por agentes
públicos. Parcelas decrescentes do orçamento da União foram investidas
em habitação e urbanismo. As iniciativas importantes na área do desen-
volvimento urbano ocorreram, fundamentalmente, no plano institucional.
O direito constitucional à moradia foi aprovado, através da emenda cons-
titucional 26, de 02/2000, e o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de
julho de 2001) também foi aprovado, após uma tramitação legislativa
que se prolongou de forma inusitada por uma década.

As iniciativas relevantes ocorreram, sobretudo, no plano subnacional,
em particular na esfera municipal. Os municípios converteram-se em loci
importantes de inovação institucional e programática. Na esfera da ges-
tão do uso do solo e do acesso à terra, numerosas experiências de Progra-
mas de Zonas Especiais de Interesse Social foram implementadas em muni-
cípios do país, tais como Recife, Santo André, Belo Horizonte, Natal entre
outros. As experiências bem-sucedidas referem-se, sobretudo, a programas
de regularização da posse da terra e garantia de segurança à propriedade.
Estas, no entanto, foram iniciativas subnacionais e não federais.

O setor de saneamento básico também apresentou um quadro de pa-
ralisia institucional similar ao do setor habitacional, embora outros fa-
tores tenham contribuído para essa situação. A reestruturação do setor
de saneamento igualmente requeria o equacionamento de suas bases de
financiamento. E a paralisia registrada no setor entre 1986 e 1993 refle-
tiu, de uma parte, os impasses no enfrentamento desta questão e, de
outra parte, a crise financeira das empresas concessionárias no período,
além da falta de capacidade de endividamento de estados, municípios e
prestadores públicos. Após esse período, uma nova agenda para o setor
emergiu, ancorada na provisão privada de serviços2. No entanto, a
implementação dessa nova agenda chegou a um impasse. O setor pas-
sou a conviver com a questão da titularidade dos serviços, ainda não

2 Cf. Moreira (1998). Para uma avaliação da política de saneamento na década de 90, ver
Katakura e Bakalian (1998).
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resolvida, a qual inibiu o processo de transformação do modelo de pro-
visão de serviços na área. As transformações ocorridas foram pontuais
e gradativas, a partir das possibilidades abertas com a aprovação da Lei
Geral de Concessões (1995) – significativamente uma iniciativa legal
voltada para uma outra área setorial. Até dezembro de 2001, apenas 36
contratos de concessão haviam sido firmados em 55 municípios
interioranos, atendendo a uma população estimada em 6,6 milhões de
pessoas3. No último quadriênio, sucessivos cortes e contingenciamentos
de investimentos programados acompanharam a inércia institucional que
caracterizou o setor4. O contraste com a experiência bem-sucedida de
montagem de um novo marco regulatório no setor de telecomunicações
é marcante. A criação da Agência Nacional de Águas (ANA), em 2000,
a autarquia especial responsável pela Política Nacional de Recursos
Hídricos, não preencheu a lacuna institucional na área da regulação da
provisão de serviços de saneamento.

O contraste apontado entre as áreas do desenvolvimento urbano e a
área de atenção à saúde também pode ser observado em relação às de-
mais áreas sociais. Da mesma forma que no setor da atenção à saúde, na
área da assistência social multiplicaram-se as instâncias de participação
na gestão – 5.036 conselhos municipais de assistência social foram cria-
dos até 1999, apenas seis anos após a promulgação da Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS). Nesta área, as experiências bem-sucedidas
do programa Bolsa-Escola, e de outros programas focalizados de trans-
ferência, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI,
converteram-se em best practices no plano internacional.

Por outro lado, o programa de qualificação profissional do governo
representa igualmente um caso bem-sucedido de construção institucional.
Em 1999, 1.699 conselhos municipais de trabalho haviam sido criados,
quatro anos após a criação do Plano Nacional de Formação Profissio-
nal. Ancorados em uma institucionalidade participativa e descentraliza-
da, além de um mix fortemente diversificado de entidades executoras,

 3 Dados da Associação Brasileira das Concessionárias de Serviços Públicos de Águas e
Esgotos (www.abcon..com.br).
4 Em 1999 e 2000, não foi firmado nenhum contrato de financiamento entre a Caixa Eco-
nômica Federal (agente financeiro do FGTS) e entidades públicas na área do saneamento.
A Lei de Responsabilidade Fiscal também inibiu recentemente os empréstimos na área. Os
programas do Plano Plurianual (2000 e 2003) para o saneamento básico – Saneamento e
Vida e Saneamento Básico – têm sua implementação comprometida por essas medidas.
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os programas estaduais de qualificação (PEQS) ofertaram cursos de treina-
mento para 3,1 milhões de treinandos em 4.824 municípios, em 2000. Isto
significa uma taxa de cobertura de 87% dos municípios existentes no país.

2. Anatomia do fracasso:
as políticas públicas urbanas do governo federal

Vários fatores contribuíram para a trajetória divergente entre as políti-
cas públicas setoriais ‘urbanas’ e ‘não-urbanas’ segundo a definição que
se adotou acima. Em primeiro lugar, os programas bem-sucedidos logra-
ram garantir fontes relativamente estáveis de financiamento. Embora um
dos pontos de estrangulamento de vários programas de transferência de
renda tenha sido os desembolsos erráticos, o Planfor e o SUS beneficia-
ram-se de recursos garantidos. Mesmo os programas de transferência na
área da assistência que apresentaram um padrão instável de desembolso
foram, em parte, priorizados no contingenciamento. Essa garantia se deve
inter alia à prioridade conferida a estes setores pelos gestores
macroeconômicos – o que não ocorreu na área do desenvolvimento urbano.

Em segundo lugar, os programas nas áreas de atenção à saúde, assistên-
cia social e formação profissional foram objeto de uma estratégia federal
consistente. Na área do desenvolvimento urbano, pode-se observar clara-
mente a ausência de uma política nacional. A ação nacional na área do
saneamento urbano consiste de uma miríade de ações isoladas e sem
integração, dispersas entre órgãos e instituições distintas. Na área de habita-
ção, o quadro é semelhante. Por outro lado, não foram implementados, na
área do desenvolvimento urbano, mecanismos efetivos de indução, por par-
te do governo federal, que garantissem a adesão das entidades subnacionais
aos programas, como no caso das políticas setoriais citadas5. No caso da
atenção à saúde, mecanismos efetivos de indução foram utilizados no siste-
ma de alocação de recursos – tais como, entre outros, os mecanismos de
habilitação, os adicionais ao Piso de Atenção Básica para os Programas de
Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde. Tais recursos foram
recebidos por municípios que implementam esses programas.

5 Um aspecto digno de nota, que reflete a baixa prioridade das áreas do desenvolvimento
urbano, são os sistemas de informação extremamente deficientes da área – em forte con-
traste com aqueles da área de saúde ou emprego. Iniciativas recentes, como a criação do
Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS), em 1995, vieram preencher,
embora de forma ainda muito incipiente, esta lacuna grave.
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Em terceiro lugar, os programas urbanos são tipicamente programas de
crédito e de investimento, o que – na ausência de proteção constitucional ou
institucional ao setor – os torna particularmente vulneráveis à situação fis-
cal do governo federal. Por outro lado, uma capacidade de endividamento
de tomadores de empréstimos (famílias e agentes públicos) também variá-
vel é fundamental. Em contraste, a área da saúde logrou obter garantias
constitucionais de financiamento crescente para a área, enquanto a política
pública de intermediação e formação profissional contou com uma fonte
estável de recursos – o Fundo de Amparo ao Trabalhador –, que foi insula-
da politicamente por uma coalizão de apoio consistente integrada, entre
outros atores, por entidades sindicais e associações empresariais. Esta situ-
ação contrasta marcadamente com a do FGTS e a dos recursos da caderneta
de poupança – as bases de financiamento dos programas de desenvolvi-
mento urbano. Os recursos da caderneta de poupança, que, pelas regras do
SBPE, deveriam ser parcelas fixas destinadas à habitação (fixados em 52%
do saldo de recursos), passaram a ser utilizados na compra de títulos do
governo, além de ser objeto de compensações com créditos do FCVS reti-
dos pelo sistema bancário. A iniciativa de criação de uma linha de financi-
amento para habitação, em novembro de 2001, com recursos do FAT – o
FAT-habitação – representa uma perspectiva promissora, pois que pode le-
var a uma alteração desse quadro.

Em quarto lugar, a priorização dos investimentos em capital humano,
em detrimento dos programas de infra-estrutura urbana, parece ter sido uma
opção deliberada dos gestores federais. Este ponto, na realidade, reflete um
processo mais amplo e merece um tratamento específico na próxima seção.

3. A política urbana na agenda do desenvolvimento

 Vale acrescentar que a opção brasileira pelos investimentos em capi-
tal humano é em grande parte consistente com a agenda internacional nos
anos 80 e início dos anos 90. A agenda internacional para o desenvolvi-
mento social esteve ancorada em reformas estruturais (structural
reforms), compreendendo a ampliação do papel dos mercados na oferta
de bens e serviços sociais, a estabilização macroeconômica e a
focalização da ação pública em bens públicos que produzem
externalidades, tais como saúde e educação6. O leitmotiv dessa primeira

6 Para visões conflitantes sobre as chamadas reformas de segunda geração, ver Rodrik
(1999) e Birdsall, Graham e Sabot (1998).
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geração de reformas era reduzir o déficit do setor público, alinhar os
preços na economia e eliminar subsídios.

Os custos sociais das estratégias de reforma, a baixa efetividade das
redes de proteção social, e a resposta insuficiente dos agentes econômi-
cos aos incentivos de mercado evidenciaram o papel das instituições no
desenvolvimento e, conseqüentemente, as insuficiências dessa agenda. A
esta agenda se sucedeu uma outra, institucionalista, centrada em refor-
mas das instituições e da governança. Mais recentemente, a ênfase na
eliminação da pobreza adquiriu forte centralidade.

Essa segunda geração de reformas centra-se na combinação de refor-
mas institucionais, maior preocupação com a pobreza e a sustentabilidade
social e ambiental. Para os programas sociais, adota-se um formato demand-
driven – que permite a escolha pelos consumidores de serviços –, que subs-
titui o formato anterior na provisão de serviços diretos pelo estado, mar-
cado por problemas de supply bias dos provedores. Introduziram-se tam-
bém mecanismos competitivos entre agentes implementadores públicos
(e privados), que premiam o bom desempenho. Essa mudança de
paradigma levou a transformações importantes. A mais importante delas
foi a valorização de programas de transferência de renda, em lugar da
provisão direta, os quais permitem escolhas por parte das famílias quanto
à alocação da renda.

A estratégia urbana da mais importante agência multilateral na área
do desenvolvimento nos anos 90 – o Banco Mundial – estava ancorada
em quatro pontos7. Em primeiro lugar, o reconhecimento do imperativo
de fazer com que os “mercados urbanos” funcionassem efetivamente, o
que seria perseguido com a retirada de subsídios na provisão de infra-
estrutura urbana (transportes, saneamento urbano etc.) e habitação, e pela
eliminação de normas e regulamentos de uso do solo e de edificação que
impedem a provisão informal de habitação e o funcionamento de merca-
dos informais de serviços e produtos. Em segundo lugar, a reforma das
finanças municipais, através da modernização da cobrança de impostos e
taxas locais, atualização de cadastros municipais e plantas de valores, e
da reforma das relações financeiras intergovernamentais. Em terceiro, a
criação de capacidade institucional para o gerenciamento urbano – para o
qual tanto o Banco Mundial quanto o Habitat/ONU criaram programas

7 Cf. os dois policy papers que definem esta agenda World Bank (1991) e World Bank
(1993). Cf. também para uma crítica Smolka (1995) e Satterthwaite (2001). Para uma
visão crítica interna, da agenda da estratégia adotada, ver Cohen (2001).
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específicos. Em quarto, a ênfase nos mecanismos de recuperação de custos
nos programas urbanos. O papel do governo na área de habitação seria o de
assegurar um ambiente facilitador, cabendo à iniciativa privada dos setores
formal e informal e das ONGs a implementação direta de políticas8.

Na área do saneamento básico, a evolução da agenda nas últimas
três décadas guarda semelhança com a agenda da habitação, mas tem
especificidades (Maggie, 1998). A ênfase na adoção de tecnologias apro-
priadas, na década de 70, deu lugar à consideração da participação das
comunidades de beneficiários no processo de formulação e gestão de re-
des, em geral públicas, na década de 80. Na década de 909, o foco des-
locou-se para a organização econômica do setor de água e esgotamento
sanitário, com a água e o esgoto passando a ser analisados fundamental-
mente como bens cuja provisão deveria se dar em bases de mercado. O
paradoxo de demanda solvente para a provisão altamente onerosa de
água nos mercados informais e a insuficiência da oferta por parte de
empresas públicas altamente deficitárias tornou-se o leitmotiv para a
crítica das distorções da oferta pública – estrutura de tarifação deficien-
te, que não cobre custos de manutenção de sistemas, subsídios regressi-
vos, etc. A agenda centrou-se, portanto, na necessidade de privatização
e concomitante criação de capacidade institucional para a regulação de
mercados, assegurando-se o acesso da população de baixa renda.

A implementação da nova agenda urbana institucionalista teve várias
conseqüências. Em primeiro lugar, uma forte redução do nível de investi-
mentos em infra-estrutura urbana e habitação em um processo que Cohen,
em uma crítica interna à estratégia adotada, denomina de “desmaterialização
da cidade” e “processo decisório não-espacial”. Os programas foram ca-
nalizados para as reformas institucionais, em lugar da provisão de infra-
estrutura urbana, com base no suposto de que era necessário reformar
as instituições antes de se fazer novos investimentos.10  Como conseqüên-

8 World Bank (1993) lista 29 cursos de ação que devem ser seguidos e 21 que não devem
ser seguidos (dentre estes estão a concessão de subsídios, a construção de conjuntos
habitacionais, a provisão direta de habitação, etc).
9 É curioso observar que a agenda setorial definida nos policy papers nem sempre guarda
consistência com as operações de empréstimos e os projetos implementados.
10 A participação de projetos de saneamento no portfólio do Banco Mundial reduziu-se
de 3.9%, em 1984-86, para 2.8%, em 1996-1998. Por sua vez, os projetos de habitação
reduziram sua participação de 3.2% para 2.2%, entre 1987-1989 e 1996-1998, respecti-
vamente. Mais importante é o conteúdo substantivo dos projetos, que passaram a enfatizar
mais as reformas institucionais desses setores (Satterthwaite 2001:154-155).
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cia, os programas de slum upgrading, que tiveram grande expansão nos
anos 80, declinaram fortemente nos anos 90. Observou-se também a
redução do investimento urbano diretamente relacionado à redução da
pobreza – malgrado a maior visibilidade que a questão adquiriu.

A despeito da especificidade da trajetória da política urbana brasileira
discutida anteriormente, é possível identificar traços comuns entre essa
agenda e a agenda brasileira. O declínio dos programas urbanos brasilei-
ros na década de 90 e a prioridade concedida aos programas de fortaleci-
mento do capital humano mantêm alguma consistência programática com
essa mudança global na estratégia de desenvolvimento social. Mas pode-
se afirmar que, no caso brasileiro, as reformas institucionais no plano naci-
onal foram extremamente tímidas, enquanto algumas experiências no pla-
no estadual foram avaliadas como exitosas. Pela inércia institucional ob-
servada, pode-se afirmar que o caso brasileiro é um caso de “não-política”.

 No caso do saneamento, o Programa de Modernização do Setor de
Saneamento – compreendendo dois projetos, contratados em 1992 e 1998
–, que foi objeto de empréstimo do Banco Mundial e que se voltava para
a reforma institucional, estendeu-se de forma não antecipada no tempo,
e produziu resultados pontuais. Na área da modernização do
gerenciamento urbano, alguns programas importantes foram
implementados. Um caso isolado, e que foge à regra geral, refere-se à
ampla mudança na gestão das finanças públicas locais, em particular
nos municípios das capitais. O Programa de Modernização das Admi-
nistrações Tributárias Municipais (PMAT), implementado pelo BNDES,
e o programa de assistência técnica IPEA/Abrasf representam iniciati-
vas importantes nessa linha11. O lançamento, em 2001, do Programa
Nacional de Apoio Administrativo e Fiscal aos Municípios Brasileiros
– PNAFM, através de empréstimo junto ao BID, consolidou essa linha
de atuação. Em termos dos programas de desenvolvimento municipal, o
Programa de Desenvolvimento Urbano do Paraná, que contemplou 237
cidades pequenas e médias daquele estado, e que teve seu modelo
demand-driven implantado em outros estados e em doze países (Cohen
2001, p. 46; Lee e Gilbert 1999), foi considerado como experiência
modelo no plano internacional, mas teve baixa visibilidade no país.

11 Cf. Afonso et al (1998). Outras iniciativas relevantes no plano institucional foram a
Lei de Responsabilidade Fiscal, de maio de 2000, e a emenda constitucional sobre as
despesas municipais com função legislativa.
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A agenda do Habitat/ONU mantém, prima facie, elementos comuns
com essa agenda urbana do Banco Mundial. Em um plano mais geral,
tais elementos comuns referem-se fundamentalmente aos seguintes itens:
a) ênfase no papel de instituições da sociedade civil no processo de for-
mulação e gestão de programas; b) incorporação da sustentabilidade
ambiental e social de programas de desenvolvimento; c) democratização
do acesso à terra urbana, assegurando-se a segurança da propriedade
urbana; d) ênfase da reforma institucional e da governança urbana.

Em um plano mais específico, observa-se uma ênfase comum nos
seguintes aspectos: a) opção por programas de melhoria in situ da mo-
radia, em lugar de intervenções baseadas na provisão de habitações pron-
tas; b) priorização de programas de regularização fundiária; c) aborda-
gem crescentemente intersetorial de projetos urbanos com a integração
de ações de saneamento básico, habitação e combate à pobreza.12

No entanto, a agenda Habitat é mais compreensiva e inclui a incor-
poração de um grupo amplo de princípios. O Habitat/ONU define a boa
governance em termos de sete princípios: sustentabilidade,
subsidiariedade, eqüidade, eficiência, transparência e accountability, ci-
dadania e engajamento cívico, e segurança13. Essa agenda tem um peso
normativo importante na formação da agenda do setor nos países signa-
tários, e nas redes da sociedade civil devotadas à questão. No entanto,
como a ação das instituições do Sistema ONU – em particular da Habitat
e do PNUD – tem um formato de assistência técnica, sua influência é
menor do que a das agências multilaterais de desenvolvimento, que se
materializa em empréstimos para projetos e programas.

Nesta discussão sumarizada das transformações na agenda urbana
internacional recente, um ponto deve ser destacado pela sua centralidade
para a análise da política urbana brasileira na década de 1990, e dos
desafios que se colocam para o enfrentamento da crise das metrópoles.
A agenda do desenvolvimento social passou a reincorporar recentemente

12 Cf. Unchs (1996); Milbert e Peat (2000).
13 A definição ampla do Habitat é: “Urban governance is the sum of the many ways
individuals and institutions, public and private, plan and manage the common affairs of
the city. It is a continuing process through which conflicting or diverse interests may be
accommodated and cooperative action can be taken. It includes formal institutions as well
as informal arrangements and the social capital of citizens.” (Unchs, 1999). Cf. também a
Habitat Agenda. O Habitat distingue-se das outras agências pelo foco recente nas interfaces
entre questões de gênero e questões urbanas.
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a infra-estrutura e a habitação como setores prioritários. Na literatura
internacional sobre estratégias de redução da pobreza, há um crescente
reconhecimento do caráter multidimensional da pobreza e da sinergia
entre os vários ativos que as famílias detêm, tais como acesso ao capital
físico (dentre estes serviços urbanos), o capital humano de que dispõem
(educação e saúde), e o capital social (redes de sociabilidade em que
estão integradas).14  Com isso, passa-se a reconhecer o papel da infra-
estrutura urbana e da habitação na expansão de capacidades, e para a
estratégia de redução da pobreza (Satterthwaite, 2001).

Um dos problemas importantes constatados na estratégia gerencial
anterior refere-se à seqüência supostamente virtuosa da equação que es-
tipula a construção de capacidade institucional como primeiro passo para
a realização de investimentos em infra-estrutura. Muitas experiências
revelaram que esta tarefa é política e gerencialmente inconsistente. A
tarefa de construção institucional só adquire legitimidade e adesão
normativa pelos gestores, quando ocorre simultaneamente com financi-
amentos concretos aos projetos.

De forma mais específica, constatou-se que, em primeiro lugar, a
posse de propriedade urbana tem impacto sobre o acesso ao crédito nos
mercados formal e informal. Em segundo lugar, a habitação e o acesso à
infra-estrutura de serviços urbanos potencializam as estratégias de so-
brevivência de famílias que têm na moradia o espaço de exercício de
atividades econômicas (World Bank 2001a). Em terceiro lugar, a habita-
ção influencia de forma não trivial os processos de formação de poupan-
ça familiar e o acesso a ativos diversos, como os bens duráveis. Estudos
qualitativos realizados em cidades de vários países confirmaram a avali-
ação subjetiva da interface entre acesso à infra-estrutura e habitação ob-
servada para o caso brasileiro15 .

14 Cf. Sen (1991); World Bank (2001a). Para a análise empírica, interação entre esses
ativos e seu impacto sobre a pobreza, ver Néri et al (2000).
15 Cf. Narayan, e Petesch (2001). Para um estudo de caso brasileiro, ver World Bank
(2000).
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4. Instituições e governança das cidades brasileiras

4.1. A nova institucionalidade participativa
        e os instrumentos de controle

De forma geral, pode-se afirmar que os princípios normativos pre-
sentes na agenda urbana internacional, referidos anteriormente, têm in-
formado um grande número de experiências locais no Brasil.16  A dire-
ção da causalidade foi contrária em muitos casos, isto é, experiências
bem-sucedidas no Brasil influenciaram a agenda internacional. De fato,
o país experimentou um processo massivo de transformação institucional
no nível local. Em um curto espaço de tempo, ao longo da década de 90,
26.859 mil conselhos municipais foram criados (cf. Tabela 1). Estima-
se que, em 2002, a taxa de cobertura dos conselhos nas áreas da saúde,
educação e assistência social, e criança e adolescente seja de 100% ou
muito próximo disso. Em 1999, 1.391 municípios haviam instituído pelo
menos cinco conselhos setoriais distintos (cf. Tabela 2). Nos municípi-
os com mais de 200 mil habitantes, à exceção de um caso, os demais
municípios já tinham quatro conselhos instalados em 1000. Para os pe-
quenos municípios (pop. < 20 mil), a taxa de cobertura já era de 70%, o
que revela a extensão e a capilaridade da mudança ocorrida. Em algu-
mas áreas setoriais, essa mudança foi mais recente, mas igualmente ex-
pressiva. No caso de emprego e trabalho, em 1999, 34% dos municípios
tinham conselhos municipais instalados. Esse número se elevou para
87% dos municípios, em 2000. É interessante observar a ampla penetra-
ção regional de transformação institucional: o número relativo de con-
selhos municipais na região Nordeste é, na média de todas as áreas,
superior ao da região Sudeste, e se iguala ao da região Sul nas áreas de
educação e saúde – 92% e 99% respectivamente, contra 90% e 92% na
região Sudeste (Tabelas 1 e 2). No entanto, essa profunda transforma-
ção da estrutura de governança setorial no âmbito local, pela qual o
processo de formulação e controle social de políticas sofreu mudanças

16 O Brasil é signatário das resoluções das Conferências das Nações Unidas, em particu-
lar a Declaration on Cities and Other Human Settlements in the New Millennium e a
Habitat Agenda, aprovadas no Millenium Summit de 2000, onde também foram aprova-
das o The Cities Without Slums Action Plan e a Cities Alliance, ambos lançados em 1999.
Estas iniciativas têm como meta a melhoria das condições de vida de 100 milhões de
moradores até o ano 2020.
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substantivas, ocorreu de forma extremamente desigual entre os setores
relativos à política urbana e os setores não urbanos.

Em 1999, apenas 439 municípios brasileiros, isto é, 8% do total,
dispunham de comissões municipais de habitação (cf. Tabela 1). Em
apenas 28% dos municípios existiam órgãos específicos de habitação17.
Considerando-se que os problemas ambientais urbanos têm menor gra-
vidade nos municípios de tamanho pequeno, a baixa capacidade
institucional ou a inexistência de arranjos institucionais participativos
nesses conjuntos são também menos graves nessa área do que nos seto-
res não urbanos, como educação. No entanto, um quarto dos municípi-
os com população entre 50 e 500 mil habitantes, que concentrava quase
a metade (45.3%) dos domicílios em favelas do país, não contava com
órgãos específicos de habitação. Dos municípios nessa faixa de tama-
nho urbano, pouco menos de um terço (31%) havia aprovado legislação
sobre áreas de interesse social, enquanto a metade não dispunha de ca-
dastros de favelas e, dentre estes casos, apenas 39% eram completos e
não parciais. Entre os municípios com população superior a 50 mil ha-
bitantes, apenas um em cada cinco dispunha do mais básico instrumen-
to de controle de edificação, o código de obras.

Na área do meio ambiente, 23% dos municípios haviam instalado suas
comissões, enquanto um número irrisório (0.03%) contava com conse-
lhos municipais de política urbana. Dentre os 1.387 municípios com po-
pulação superior a 20.000 habitantes, apenas 0,09% haviam instalado
comissões de política urbana, e 11% contavam com comissões de trans-
portes urbanos. Inexistiam comissões municipais de transporte em meta-
de das cidades com população superior a 200 mil habitantes. Quanto ao
plano diretor, apenas 59% dos municípios com população superior a 50
mil habitantes – cidades de porte médio, com problemas resultantes de
concentração urbana típicas desse tamanho de cidade – tinham planos
diretores. Nos municípios brasileiros com tamanho entre 20 e 50 mil ha-
bitantes, que representam quase um em cada cinco municípios existentes,
a presença dos planos diretores era muito mais reduzida (20%)18.

17 A fonte de dados para esse parágrafo e o seguinte são as tabelas 3, 4, 5 e 6.
18 Vale salientar que, no que diz respeito ao tempo de vigência dos instrumentos de con-
trole urbano citados, a maioria é recente e possui menos de 10 anos de vigência: 59,9%
dos planos diretores; 57,4% das leis de parcelamento do solo; 59,5% das leis de
zoneamento; 59,9% das leis de perímetro urbano; 49,9% dos códigos de posturas; 50,3%
dos códigos de obras.
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A análise acima é, decerto, parcial porque não considera o grau de
efetividade desses mecanismos. Evidências fragmentadas com base em
inúmeros estudos de casos sugerem que sua efetividade varia enorme-
mente. Pode-se afirmar que a existência de arranjos institucionais nos
municípios potencializa demandas sociais preexistentes (por maior con-
trole ou relativas a prioridades setoriais, etc.) e ensejam a constituição de
novas, ao reduzir os custos da ação coletiva. Da mesma forma, a própria
existência de instrumentos leva a demandas por intervenção pública. Nesse
sentido, a existência dos mecanismos mencionados em municípios é um
indicador, embora indireto, de capacidade institucional. Sendo assim, os
dados são eloqüentes quanto à baixíssima capacidade institucional dos
municípios brasileiros nas áreas de gerenciamento do uso do solo, sanea-
mento básico, e habitação e transportes. Comparando-se com o ocorrido
nos outros setores, as evidências refletem fundamentalmente a ausência
de uma estratégia consistente por parte do governo federal. Focalizando
a questão pelo ângulo do porte dos municípios, mesmo nas cidades de
médio porte e metrópoles observa-se reduzida capacidade institucional
para equacionar os problemas. No plano metropolitano, essa capacidade
encontra-se em deterioração, em virtude de vários fatores, dentre os quais
o impacto de estruturas associadas ao crime organizado sobre a capaci-
dade de gestão do território.

Malgrado esse quadro desigual entre os setores urbanos e não urba-
nos, os governos locais se constituíram em importantes loci de inovações
que têm repercussões sobre os investimentos e programas urbanos. Elas
ocorreram em vários planos: orçamentário, programático, entre outros.
As experiências de orçamento participativo são os exemplos mais desta-
cados sobre a visibilidade pública que o gasto local assumiu19 . Experiên-
cias como o Bolsa-Escola, do governo federal, representaram processos
de scaling up de programas inicialmente desenvolvidos no plano local.

4.2 A questão metropolitana e o federalismo não cooperativo

A gestão das grandes metrópoles representa um dos grandes desafi-
os contemporâneos. Com efeito, no Brasil assiste-se a uma crise metro-

19 Essas experiências poderiam ser mais adequadamente denominadas de programas de
‘investimento participativo’ uma vez que, tipicamente, são arranjos deliberativos em torno
de investimentos em infra-estrutura urbana (pavimentação, drenagem, construção de es-
cadarias e muros de arrimo, saneamento, etc.).
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politana de grandes proporções. Entre nós, a gestão metropolitana assu-
me uma complexidade adicional em virtude de três fatores. Em primei-
ro lugar, as características do federalismo brasileiro na nova ordem cons-
titucional. Como amplamente discutido, o nível municipal de governo
adquiriu grande autonomia após a Constituição de 1988. Essa autono-
mia foi adicionalmente ampliada em virtude das reformas setoriais das
políticas públicas – das quais o SUS é um exemplo –, que esvaziaram
institucionalmente o nível estadual de governo. Embora a descentralização
de recursos financeiros, organizacionais e políticos para os municípios
tenha produzido benefícios importantes, dentre os quais maior
empreendedorismo local, ela também produziu efeitos perversos importan-
tes. Dentre esses efeitos perversos estão a competição fiscal, o neolocalismo
e as dificuldades adicionais de coordenação interinstitucional. O
neolocalismo dos anos 90 deslegitimou o planejamento metropolitano
como prática autoritária, e produziu uma agenda pública local ancorada
no princípio de que todos (ou quase todos) os problemas podem ser resol-
vidos localmente.

O municipalismo pós-1988 tem efeitos deletérios sobretudo nas áre-
as de interesse comum metropolitano, tais como transportes, coleta e
tratamento de lixo, meio ambiente ou saneamento. Várias iniciativas
nestas áreas foram descontinuadas ou não encontraram solução em vir-
tude da falta de coordenação interinstitucional20. As competências con-
correntes na nova Constituição contribuem para exacerbar os proble-
mas, gerando dificuldades de ação coletiva entre os municípios. Parte
importante dos problemas de coordenação resulta de competição no
mercado político metropolitano. Mas outros resultam de problemas de
enforcement de arranjos cooperativos e da inexistência de arranjos crí-
veis para soluções cooperativas, que punam a defecção ou o oportunis-
mo por parte dos municípios ou instituições participantes. Nestes casos,
é fundamental um esforço contundente de construção institucional, de
iniciativa federal – inclusive no plano constitucional, para se estabele-
cer mecanismos de engenharia institucional, a fim de resolver essas ‘fa-
lhas de coordenação‘. Uma possível solução são os ‘planos metropoli-

20 O programa de tratamento do lixo na região metropolitana do Recife, objeto de em-
préstimo do Banco Mundial, teve sua implementação interrompida por problemas de
coordenação coletiva entre os municípios. Na área de transportes urbanos, caso prova-
velmente mais grave refere-se às dificuldades de regulamentação do transporte alternati-
vo nas áreas metropolitanas.
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tanos’ aos quais projetos e estruturas de financiamento estejam vincula-
dos. A solução alternativa é delegar essa atribuição ao plano estadual.

 As dificuldades de coordenação setorial têm sido enfrentadas de
diversas formas, uma delas sendo a criação de consórcios municipais.
No entanto, essas soluções são potencialmente instáveis, pois que são
sensíveis à volatilidade de alianças políticas e eleitorais. De qualquer
maneira, os consórcios intermunicipais são em larga medida um fenô-
meno que ocorreu na área da atenção à saúde. Isso se deve a dois fato-
res: a especificidade da provisão de serviços nessa área, e a forte indução
para a constituição dos mesmos no contexto do SUS. Até 1999, haviam
sido criados consórcios intermunicipais de saúde em 37% dos municí-
pios existentes no país. O sistema de consórcio é bastante restrito na
área da prestação de serviços urbanos. No ano de 1999, 3% dos municí-
pios brasileiros estavam consorciados para prover serviços de limpeza e
coleta de lixo, 3% para o abastecimento de água, 1% para esgotamento
sanitário e 1% para habitação. Geralmente os consórcios destinados à
prestação de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário
e limpeza urbana e coleta de lixo são constituídos por municípios com
população acima de 500 mil habitantes.

Em segundo lugar, a gestão metropolitana adquiriu maior complexi-
dade devido às dificuldades de financiamento das metrópoles. Por apre-
sentar um viés antimetropolitano e em prol dos municípios de pequeno
porte, o regime fiscal brasileiro penaliza os centros urbanos médios e os
municípios metropolitanos periféricos (Rezende, 1998; Prado, 2001;
Bremaeker, 2002). A despeito da enorme heterogeneidade inter-regional
e intra-estadual observada, estudos recentes, com base nos dados dispo-
níveis em 1997, chegaram à conclusão de que, para 22 estados do país,
quanto menor o município, maior a disponibilidade de recursos fiscais
orçamentários livres per capita em relação aos demais municípios do
estado. Em 11 estados do país21, os municípios de até 10 mil habitantes
têm receita final per capita superior ou igual à das capitais, e significa-
tivamente superior à dos demais municípios. Em grande parte dos esta-
dos, estas pequenas localidades têm receita per capita significativamente
superior a dos municípios acima de 156.000, e, em muitos casos, tam-
bém os municípios até 30.000 habitantes têm maior receita que os aci-

21 Mato Grosso do Sul, Ceará, Alagoas, Pará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia, Acre,
Rondônia, Amapá e Amazonas.
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ma de 156.000 (Prado 2001: 71). As cidades-dormitório da periferia
das regiões metropolitanas estão nessa classe de tamanho urbano. Essa
profunda desigualdade horizontal gerada pelo atual regime fiscal impacta
de forma danosa a gestão das grandes metrópoles.

Com exceção da região Sudeste, as maiores concentrações urbanas,
exceto capitais, e principalmente as metrópoles intermediárias e grandes
cidades-dormitório, estão relativamente prejudicadas no rateio global de
recursos fiscais (Prado, 2001). Em todos os casos, sem qualquer exceção
relevante, as capitais detêm receita per capita final muito superior à da
quase totalidade da população restante dos estados e regiões. Embora as
capitais fiquem com um terço da receita fiscal final – apesar de só abri-
garem pouco mais de um quinto dos habitantes, concentrando 46% a mais
do que lhes seria destinado, caso houvesse eqüidade na distribuição de
recursos –, elas concentram grande parte das demandas sociais e de infra-
estrutura dos complexos urbanos nos quais estão inseridas. Os fenôme-
nos metropolitanos típicos associados às deseconomias de aglomeração
como poluição, congestionamento de trânsito, coleta e tratamento de lixo,
grandes concentrações de favelas, além do patamar tecnológico mais alto
requerido para a provisão de serviços em escala metropolitana, conver-
tem a gestão dos grandes centros urbanos em problema de difícil
equacionamento. Enquanto as áreas de educação e saúde contam com
recursos garantidos constitucionalmente e repassados através de transfe-
rências e convênios, não há recursos federais para os problemas urbanos
tipicamente metropolitanos, em particular para a infra-estrutura urbana.
Os investimentos nessa área têm sido duramente afetados pelos constran-
gimentos fiscais, gerando déficits de serviços e degradação ambiental. A
questão refere-se a decidir se as grandes cidades devem ter um regime
fiscal especial (Rezende, 1998). Faz-se necessária também a constitui-
ção de arranjos financeiros que induzam a cooperação. Mecanismos de
concessão de empréstimos federais condicionados à apresentação con-
junta, por parte de municípios, de projetos comuns subordinados a um
plano estratégico representam uma das alternativas. Estes mecanismos
poderiam tomar a forma de fundos constitucionais com recursos carim-
bados para as áreas metropolitanas.

Vale assinalar, também, que os problemas de segurança pública as-
sociados ao tráfico de drogas se concentram nos grandes centros urba-
nos e alteram de forma particularmente intensa a qualidade de vida ur-
bana e a provisão de serviços urbanos. Ao afetarem fortemente a vida
associativa e comunitária local, a violência corrói o capital social que
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garante sustentação às iniciativas comunitárias, às parcerias entre o se-
tor público e os atores não governamentais, e incide de forma
desagregadora sobre a institucionalidade participativa criada no nível
municipal (World Bank 2000; PNUD 2000).

Em terceiro lugar, a gestão urbana tem que responder ao fenômeno
da ‘metropolização da pobreza’. Com efeito, a proporção de habitantes
nas áreas metropolitanas, sobretudo nas periferias metropolitanas, tem
se acentuado, malgrado a redução substancial do ritmo de crescimento
populacional dos municípios centrais. As doze aglomerações urbanas
metropolitanas reuniam, em 1996, cerca de 200 municípios, o correspon-
dente a aproximadamente 33% do total da população brasileira, ou seja,
52,7 milhões de habitantes. As 37 aglomerações urbanas não metropoli-
tanas reuniam 180 municípios, abrigando um total de 20 milhões de pes-
soas, também conforme dados de 1996. Estas 49 aglomerações urbanas
concentravam cerca de 47% do total da população do país, atingindo a
cifra de 74,3 milhões de habitantes. Dependendo da linha de pobreza
adotada, a pobreza mostra maior ou menor concentração urbano-metro-
politana.22  Uma linha de pobreza baixa, equivalente a uma renda fami-
liar per capita de R$65,00 pela qual 22% da população está em situação
de pobreza, eleva significativamente a proporção de pobres nas áreas
rurais, que passam a representar quase a metade (47,5%) dos pobres no
país, em virtude da concentração da pobreza extrema nessas áreas. Com
a utilização de uma linha de pobreza mais elevada, de R$132,00, 45,3%
da população é considerada pobre, fica aumentada a participação dos
pobres urbanos para 2/3 do total de pobres no país, 64,5% do total (World
Bank 2001a:11-14). Mais significativo ainda é a escala da concentração
espacial da pobreza nas metrópoles em termos absolutos. Essa concen-
tração espacial potencializa problemas ambientais e de habitação, ele-
vando consideravelmente os custos de seu equacionamento.

5. Recomendações de política

A análise precedente evidencia a complexidade da questão do
enfrentamento dos problemas do desenvolvimento urbano. Essa com-
plexidade implica vários trade offs e escolhas trágicas entre priorida-

22 A estimativa da pobreza nas áreas rurais apresenta problemas metodológicos sérios,
como discutido em World Bank (2001b).
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des, o que torna, neste ponto, qualquer esforço de formulação de reco-
mendações uma tarefa tentativa e exploratória. Esta formulação de re-
comendações esbarra em um obstáculo importante: a ausência de estu-
dos econômicos sobre as questões urbanas. A recomendação preliminar
que se antepõe às demais, portanto, refere-se à necessidade de produzir
estudos sobre o desenvolvimento urbano. Uma análise cursória da lite-
ratura técnica brasileira evidencia a escasssez de análises, sobretudo
econômicas, sobre questões essenciais, por parte de entidades que de-
têm um estoque de conhecimento acumulado sobre temas correlatos,
como o IPEA, o BNDES, entre outras. As lacunas existentes represen-
tam, na realidade, uma longa lista e incluiria a análise de temas como o
mercado habitacional, o financiamento da habitação, a análise econô-
mica do setor de saneamento, e muitos outros. A este rol de questões se
soma a necessidade da produção de dados relevantes sobre o desenvol-
vimento urbano, com a possível exceção dos demográficos. A base de
dados sobre os municípios brasileiros na área de transportes, saneamen-
to básico, habitação, etc. é claramente deficiente. A isto se soma a qua-
se ausência de estudos sistemáticos de avaliação de políticas urbanas.
Faz-se necessária, portanto, a montagem de uma estrutura semelhante,
na área do desenvolvimento urbano, ao que tem sido a iniciativa bem-
sucedida de montagem de informações nas áreas tributária e fiscal, o
Banco Federativo.

O conjunto de recomendações programáticas discutidas a seguir está
subordinado a uma estratégia geral para a área urbana, na qual se desta-
ca a eleição do saneamento básico como setor prioritário de intervenção
governamental. A escolha deste setor deve-se a várias questões.

Em primeiro lugar, pelo déficit de provisão de serviços e cobertura no
setor, cuja magnitude converte-o, automaticamente, em prioridade. Tra-
ta-se de um dos setores que, na área social, são os mais afetados pelo
contingenciamento de recursos na última década, e que nas comparações
internacionais apresentam o pior desempenho. Além disso, o impasse
institucional em torno da questão da titularidade obstaculizou as trans-
formações exigidas, produzindo a estagnação do setor, com graves re-
percussões sobre a qualidade de vida urbana.

Em segundo lugar, as especificidades do setor fazem com que o sane-
amento possa vir a ser o núcleo articulador de intervenções nas demais
áreas setoriais como habitação, coleta e tratamento de dejetos sólidos, e
meio ambiente urbano. Resgata-se, com essa perspectiva, a área de infra-
estrutura, que foi deslocada da agenda pública durante a década passada.
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Em terceiro lugar, pelas externalidades associadas ao investimento
em saneamento básico, e por seu impacto sobre os indicadores de saú-
de. A melhoria dos indicadores nacionais – de mortalidade infantil, do-
enças parasitárias, etc. – defronta-se com a falta de saneamento como
uma das barreiras importantes a um salto para um novo patamar.

Em quarto lugar, pela articulação intersetorial que o setor pode man-
ter com a área de atenção à saúde. Do ponto de vista estratégico, este
aspecto representa o ponto crucial. A estrutura organizacional do setor
de atenção à saúde representa a mais bem-sucedida tarefa de construção
institucional setorial das últimas décadas no país. Esta construção
institucional implica uma estrutura institucional descentralizada e
participativa, com ampla capilaridade social, mobilização bem-sucedi-
da de capital social, e estrutura financeira que poderá ser mobilizada em
uma nova política setorial. A vantagem dessa articulação é a incorpora-
ção de atores sociais e institucionais bem-sucedidos à política de sanea-
mento. A criação de uma estrutura semelhante nessa área demandaria
esforços novos que dificilmente teriam a capilaridade e a densidade da-
queles da área de saúde. A atual interface através da Fundação Nacional
de Saúde é claramente insatisfatória.

Uma política de saneamento básico teria que ser segmentada e focalizada,
além de exigir uma estrutura regulatória para os agentes privados que operam
na área. O segmento voltado para ações em municípios pequenos poderia ser
viabilizado inteiramente dentro da estrutura do SUS e da compatibilização
entre as estruturas de distritos sanitários e a estrutura do SUS.

As experiências de políticas públicas bem-sucedidas no país têm tido
como característica a articulação intersetorial. Entre outros, são exem-
plos dessa característica o Programa Bolsa-Escola, que articula um pro-
grama assistencial de transferência de renda com um programa voltado
para a elevação da escolaridade; as experiências diversas de Coleta Se-
letiva de Lixo, que articulam um programa de geração de renda com um
programa ambiental; e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,
que articula programas de transferência e escolaridade, além de forma-
ção da cidadania. A articulação com a área da atenção à saúde seria,
portanto, um modo de fortalecer os programas na área.

A prioridade a ser concedida ao setor de saneamento implicaria duas
ações fundamentais. Em primeiro lugar, a proteção política e institucional
do setor no marco da condução da política fiscal. Em segundo lugar, o
encaminhamento prioritário pelo governo federal dos projetos de leis e
projetos de emendas constitucionais para equacionar a questão da
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titularidade. Em terceiro lugar, uma iniciativa abrangente e consistente
do governo federal voltada para o setor com um planejamento estratégico
setorial. Esta estratégia necessariamente deveria ser segmentada e foca-
lizada por nível de pobreza e por tamanho de cidade, com prioridade a
ser concedida às metrópoles e cidades médias. Esta estratégia teria que
estar ancorada em fortes mecanismos indutores do governo federal, à
semelhança dos que foram criados no âmbito do SUS, com a perspecti-
va de equalização dos investimentos per capita em saneamento nos mu-
nicípios brasileiros.

Em adição à prioridade a ser concedida à política de saneamento como
elemento nucleador de uma política de infra-estrutura, uma outra recomen-
dação prioritária diz respeito ao enfrentamento da questão institucional e
fiscal metropolitana. Em primeiro lugar, uma nova engenharia institucional,
que induza à cooperação e permita a solução de problemas de ação coletiva
e de coordenação, se faz necessária. Uma solução neste sentido requer ins-
trumentos que permitam punir a defecção e assegurar a credibilidade de
compromissos. Em segundo lugar, uma solução para a gestão das metrópo-
les requer a criação de um novo regime fiscal para essas áreas. A escala de
alguns problemas das metrópoles – as questões ambientais urbanas, a vio-
lência e o narcotráfico, para citar dois – converte-os em males nacionais
que exigem uma presença ativa do governo federal.
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ANEXOS

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Departamento de População e
Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 1999.
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SISTEMATIZAÇÃO DO PAINEL
“DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL”

Georges Flexor*

O painel “Desenvolvimento Rural Sustentável” organizou-se em tor-
no das palestras dos professores José Eli da Veiga (USP) e José Graziano
da Silva (UNICAMP) e teve a participação de Guilherme Leite da Silva
Dias (USP), Luiz Haffers (CNA) e Marcio Henrique (BNDES) como
debatedores. Os trabalhos apresentados pelos dois palestrantes compar-
tilham um argumento central: as representações do rural, sejam elas na
forma de estatísticas ou de crenças e mitos, são muitas vezes equivoca-
das e isto influencia a formulação de política para o meio rural. Mas
como veremos a seguir, embora compartilhem esse ponto de vista co-
mum, José Eli da Veiga e José Graziano da Silva, ao enfatizar dados e
aspectos diferentes, revelam posições diferenciadas quanto ao design das
estratégias de ações que poderiam ser implementadas.

Existe um rural atraente e empreendedor

O ponto de partida da apresentação de José Eli da Veiga consiste em
apontar os equívocos de se lidar com as fontes estatísticas oficiais e as
representações do mundo rural que delas podemos extrair. O maior pro-
blema, segundo ele, está no fato de o recorte urbano/rural ser definido
segundo um critério legal datado de 1938 e que assimila sede adminis-
trativa e cidade. Isso enviesaria uma representação estatística do urbano
sobredimensionada, que pode ser revelada quando são comparados os
mapas da urbanização e da densidade (hab/km2). Para José Eli da Veiga,
este problema precisa ser solucionado, pois até convenções práticas,

* Curso de Pós-graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – CPDA/UFRRJ, sistematizador do
painel “Desenvolvimento Rural Sustentável”.
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tais como determinar que municípios de menos de 20.000 habitantes
são rurais, se mostram mais efetivas e próximas à realidade. Segundo
ele, todavia, é possível melhorar nossas representações do rural a partir
de algumas pesquisas recentes. Com base no trabalho Caracterização e
Tendências da Rede Urbana do Brasil (IPEA-IBGE-Nesur/
Unicamp,1999), por exemplo, pode-se estabelecer uma tipologia
esclarecedora das áreas urbanas e rurais no Brasil: por Aglomerações
Urbanas entende-se o subconjunto formado pelas 12 Aglomerações
Metropolitanas e pelas 37 Aglomerações Não-Metropolitanas
identificadas com os critérios utilizados nesta pesquisa. Por “cidades
médias” entende-se o subconjunto formado pelos 77 Centros Urbanos
identificados em 2000 pelo critério seguinte: municípios com mais de
100 mil habitantes. Além disto, há mais os 567 municípios “ambivalentes”
identificados pelos critérios propostos pelo próprio autor, isto é, municí-
pios com população no intervalo 50-100 mil habitantes, ou com densida-
de superior a 80 hab/km2, independentemente de seu tamanho
populacional. Finalmente, por “Brasil rural” entende-se o subconjunto
formado pelos 4.485 municípios que em 2000 tinham simultâneamente
menos de 50 mil habitantes e densidade inferior a 80 hab/km2. Com
base nesta tipologia, por exemplo, o «Brasil rural» tem uma população
de 51,6 milhões de habitantes, ou seja, mais de 30% do total brasileiro.

Além disto, é possível, em função da dinâmica populacional desses
municípios, subdividir esse “Brasil rural” em várias categorias: uma
“regressiva”, correspondendo aos 1.500 municípios com taxas de cres-
cimento negativas (-9% de 1991 a 2000); uma “estável”, representando
os 2000 municípios com taxas levemente positivas (8%); e uma “atra-
ente”, simbolizada pelos 1000 municípios com taxa de crescimento (35%)
bem acima da média nacional (15% no mesmo período).

Uma outra necessidade, segundo José Eli da Veiga, de melhorar nos-
sas representações do “Brasil rural” está no reconhecimento de dinâmicas
econômicas e sociais que, embora possam não ser percebidas, porque em-
brionárias, poderiam estimular estratégias de ação para o desenvolvimento
rural sustentável. Uma delas remete ao alto grau de empreendedorismo pre-
sente em várias áreas rurais do Brasil, revelado por uma pesquisa realizada
pelo Sebrae. Com base nesta pesquisa, procura José Eli da Veiga cons-
truir um indicador do tipo: em tal território existe uma MPE (Micro e
Pequena Empresa) para cada “x” habitantes, enquanto em tal outro ter-
ritório existe uma MPE para cada “y” habitantes. A hipótese, segundo
ele, que dificilmente teria sido contrariada é a de que a relação entre a
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população e o número de MPE (POP/MPE) diminui conforme aumenta
o grau de aglomeração populacional. Isto é, de que nas aglomerações
urbanas há relativamente mais MPE/habitantes do que nas áreas de po-
pulação mais rarefeita, como acontece no meio rural. No entanto, o que
os resultados mostram é que há muita discrepância. São muitos os mu-
nicípios rurais (i.é, que estão fora das aglomerações, têm pouca popula-
ção, e de baixa densidade demográfica) nos quais o número de MPE
por habitantes é surpreendentemente maior do que em cidades grandes
e médias, e até capitais.

Com efeito, de forma geral observa-se a seguinte proporção:

• nas Aglomerações Urbanas há uma MPE para cada 35 habitantes;

• nas ditas “cidades médias” há uma MPE para cada 42 habitantes;

• no “Brasil rural” há uma MPE para cada 62 habitantes.

Porém, num nível mais desagregado, aparecem índices de que o
empreendedorismo não é uma característica exclusiva dos espaços ur-
banos; seu grau parece responder mais a fatores institucionais regionais
e microrregionais do que a condicionantes urbanos. Partindo da hipóte-
se de que um município rural pode ser considerado de alto grau empre-
endedor quando a relação entre o número de MPE e a população não
supera a razão 1/40 e de que no extremo oposto esta razão supera 1/70,
podendo ser considerados de médio grau empreendedor os que ficam
no intervalo entre essas duas razões, José Eli da Veiga procura desenhar
uma divisão territorial do Brasil: os municípios rurais de baixo grau em-
preendedor chegam a ser minoria nos Estados do Sul/Sudeste/Centro-
Oeste, e praticamente um quarto dos municípios rurais do Sul/Sudeste
tem alto grau empreendedor; no extremo oposto, há meia dúzia de Esta-
dos nos quais a totalidade dos municípios rurais tem baixo grau empreen-
dedor: Amapá, Acre, Sergipe, Amazonas, Alagoas e Pará. E na situação
intermediária estão os 10 Estados que têm pelo menos alguns municípios
rurais com médio grau empreendedor, com destaque para Rondônia e
Tocantins, nos quais há, inclusive, alguns municípios que chegam a atin-
gir o grau mais elevado.

Encontram-se, em particular, muitos municípios rurais com alto grau
de empreendedorismo, e talvez isto seja o fato mais significativo, se-
gundo ele. Localizado, sobretudo, no sul do país (Rio Grande do Sul e
Santa Catarina), esses municípios são para José Eli da Veiga uma prova
de que não se pode pensar o rural como exclusivamente o agrícola ou,
no melhor dos casos, o agronegócio. Reconhecendo não dispor dos da-
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dos que lhe permitiriam uma melhor compreensão dos fatores que im-
pulsionam o empreendedorismo, acredita ser possível, com base em tra-
balhos preliminares, proporcionar alguns elementos de respostas que
podem servir como propostas de ações.

Um possível caminho, segundo ele, está na construção de consórci-
os locais que incluam um eventual centro urbano e seus municípios ru-
rais. Em termos de propostas de ação, trata-se, portanto, de encorajar os
municípios rurais a se associarem com o objetivo de valorizar o territó-
rio que compartilham, fornecendo aos consórcios os meios necessários
ao desencadeamento do processo de desenvolvimento. Nesta ótica, o
papel das instituições federais deve ser o de estimular iniciativas que no
futuro poderão ser autofinanciadas, mas que dificilmente surgirão, ou
demorarão muito para surgir, se não houver o indispensável empurrão
inicial. No caso, por exemplo, da fase de elaboração de diagnóstico e
planejamento, a ajuda governamental pode até ser mais efetiva se en-
volver uma alocação temporária de recursos humanos com a capacitação
necessária, financiando grupos de estudo de universidades e de outros
centros de pesquisa para auxiliarem os consórcios intermunicipais. E
também estabelecendo contratos de financiamento apenas com os con-
sórcios que apresentarem os melhores projetos. Esse novo tipo de rela-
ção Estado/Território vislumbrado por José Eli da Veiga é o que ele
denominou de Contrato Territorial de Desenvolvimento (CTD), isto é,
um novo design institucional para o desenvolvimento rural no Brasil.

Os velhos e novos mitos do rural brasileiro

A apresentação do Professor José Graziano da Silva, baseada no
amplo conjunto de pesquisas coordenado no quadro do projeto Rurbano,
tem dois argumentos basilares: 1) o primeiro aponta os “velhos e novos
mitos” vinculados ao mundo rural brasileiro, ou seja, um conjunto de
crenças compartilhadas por muitos e; 2) o segundo ressalta que essas
representações do rural servem de quadro interpretativo para a formula-
ção de políticas para o campo.

O primeiro “velho mito” consiste em opor o rural ao urbano, este
sendo associado à modernidade e o outro ao atraso. Embora reconheça a
marca do atraso, fruto do passado, aponta a emergência de um novo rural
composto tanto pelo “agribusiness” quanto por novos sujeitos sociais:
neo-rurais, que exploram os nichos de mercados das novas atividades
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agrícolas (criação de escargot, plantas e animais exóticos, etc.); mora-
dores de condomínios rurais de alto padrão e de loteamentos clandesti-
nos, empregados domésticos e aposentados; milhões de agricultores fa-
miliares e pluriativos e de famílias que trabalham por conta própria,
não-agrícolas, que permanecem residindo em áreas rurais, além dos mi-
lhões de trabalhadores rurais assalariados empregados em atividades
agrícolas e não-agrícolas; e ainda milhões de sem-sem, excluídos e de-
sorganizados, que além de não terem terra, também não têm emprego
fixo, não têm casa decente para morar, não têm saúde, não têm educa-
ção e nem mesmo pertencem a uma organização como o MST para po-
der expressar suas reivindicações. O autor, no entanto, enfatiza o peso
dos sem-sem, cujo número vem crescendo (3 milhões de famílias) em
decorrência da queda das rendas agrícolas especialmente após o Plano
Real. Para ele, portanto, o cerne das políticas públicas deveria concen-
trar-se no combate à pobreza em conjunto com programas de acesso à
terra e apoio à agricultura familiar.

O segundo “velho mito” é aquele que associa rural e agricultura. Os
dados elaborados durante as pesquisas coordenadas pelo autor lhe ser-
vem para ilustrar o fato de que está crescendo o número de pequenas
glebas (em geral com menos de 2 ha, tamanho do menor módulo rural)
que têm a função muito mais de constituir uma residência rural do que
um estabelecimento agropecuário produtivo. Demonstram também que
um número crescente de pessoas que residem em áreas rurais estão hoje
ocupadas em atividades não-agrícolas. Além disto, os dados mostram
que a soma dos rendimentos não-agrícolas das pessoas residentes nos
espaços rurais supera em 1998 e 1999 os rendimentos provenientes ex-
clusivamente das atividades agrícolas. Essas informações apontam, se-
gundo o autor, para o caráter ultrapassado das ferramentas convencio-
nais para definir o espaço rural e elaborar as políticas para este espaço.

O terceiro “velho mito” consiste em acreditar que o êxodo rural é
inevitável. O erro é que as estatísticas mais recentes do Brasil rural reve-
lam um paradoxo que interessa a toda sociedade: o emprego de nature-
za agrícola definha em praticamente todo o país, mas a população resi-
dente no campo voltou a crescer; ou pelo menos parou de cair. Mas os
dados indicam uma verdadeira “volta aos campos” que não se confunde
com uma volta às atividades agrícolas, até porque parte significativa
dessa população passou a residir em áreas rurais próximas às grandes
cidades do interior e da capital do estado. Se há algo que lhe parece
inexorável é o êxodo agrícola. Com bases nestas informações, o mais
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prudente, segundo o autor, consistiria em promover políticas habitacionais
para as áreas rurais e, de forma mais global, políticas de urbanização das
áreas rurais. O autor ressalta, além disto, que a dinâmica migratória
atual resulta muito mais do fraco desempenho da economia industrial
urbana do que de uma tendência estrutural, o que lhe permite formular a
hipótese de que o fluxo do êxodo rural poderá reativar-se assim que
houver qualquer sinal positivo de retomada do crescimento urbano in-
dustrial no país. Neste sentido, os incentivos à mecanização agrícola do
tipo “modern frota” não se justificam, pois, na ótica da retomada do
crescimento, induziriam novos fluxos migratórios em direção aos gran-
des centros urbanos, alimentando os já críticos problemas das grandes
cidades.

O quarto “velho mito” consiste em acreditar que o desenvolvimento
agrícola leva ao desenvolvimento rural. Com efeito, os dados das pesqui-
sas mostram que para as famílias rurais que trabalham por conta própria,
agrícolas e pluriativas, a única parcela da renda familiar per capita que
cresceu significativamente no período foi aquela proveniente das trans-
ferências sociais. Por outro lado, argumenta José Graziano da Silva, em
países como o Brasil, as demandas de geração de emprego e renda origi-
nadas dos aglomerados urbanos, independentemente das atividades agrí-
colas locais, podem vir a ter uma importância decisiva para o crescimen-
to das ORNAs (Ocupações rurais não-agrícolas). Isso porque o país
possui em praticamente todas as suas regiões grandes aglomerados me-
tropolitanos que determinam o sentido dos fluxos dos produtos e das
pessoas, seja no sentido metropolitano – não-metropolitano, seja no sen-
tido urbano - rural. Portanto, é fundamental a retomada do crescimento
e a expansão dos direitos sociais para o campo.

O quinto “velho mito” supõe que a gestão das pequenas e médias
áreas rurais é familiar. José Graziano da Silva ressalta que, na verdade, o
que está acontecendo é que a gestão da propriedade está se individuali-
zando, ficando apenas o pai e/ou um dos filhos encarregados das ativi-
dades, enquanto os demais membros da família procuram outras formas
de inserção produtiva, em geral fora da propriedade. Também uma par-
cela maior das atividades agropecuárias antes realizadas no interior das
propriedades está sendo hoje contratada externamente através de servi-
ços de terceiros, independentemente do tamanho das explorações. Ou
seja, em muitos casos, quem dirige efetivamente os estabelecimentos
agropecuários hoje não é mais a família como um todo, e sim um (ou
alguns) de seus membros. Este fato, segundo o autor, tem profundas
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implicações para as atuais políticas de apoio à geração de ocupação e
renda no meio rural, especialmente no que diz respeito ao papel e à
atuação das EMATER’s.

O primeiro “mito novo” consiste em acreditar que as ocupações ru-
rais não-agrícolas representam a solução para o desemprego. Para o
autor, os dados são afirmativos: apontam o crescimento das ORNA’s.
Porém, para a maioria expulsa pela dinâmica agrícola, essas atividades
não são acessíveis, por causa da baixíssima qualificação deste segmen-
to. Além disto, essas atividades, muitas vezes, são também precárias – o
exemplo mais significativo é a atividade de empregada doméstica para
as mulheres. Por causa disto urge estender aos empregados domésticos
os mesmos direitos já conquistados pelas demais categorias de traba-
lhadores assalariados, especialmente o amparo do Fundo de Garantia e
a obrigatoriedade da sindicalização.

O segundo “novo mito” é acreditar que as ORNA’s podem ser o motor
do desenvolvimento nas regiões atrasadas. Segundo José Graziano da
Silva, uma das mais importantes contribuições do Projeto Rurbano foi
mostrar que as atuais novas dinâmicas em termos de geração de emprego
e renda no meio rural brasileiro têm origem urbana, ou seja, são impulsi-
onadas por demandas não-agrícolas das populações urbanas. Daí que nas
regiões atrasadas (aquelas que não possuem um grande centro urbano
organizador, na visão do autor) não há nem emprego agrícola e muito
menos ocupações não-agrícolas. Por isso, para essas regiões, o autor re-
comenda a extensão de políticas compensatórias, tais como os programas
de Renda-Mínima e a previdência social; o melhor exemplo disto é o
Nordeste, e a extensão de políticas de urbanização do campo.

O terceiro “novo mito” consiste em acreditar que a reforma agrária
não é mais viável. Com efeito, embora a agricultura não seja mais a melhor
forma de reinserção produtiva das famílias rurais sem terra, é possível e é
cada vez mais necessária uma reforma agrária que crie novas formas de
inserção produtiva para as famílias rurais. Além disto, o autor pergunta:
qual seria o custo alternativo de deixar esse pessoal continuar a migrar de
um lado para o outro como trabalhadores volantes? E qual outra política
pública poderia ter propiciado casa, comida e trabalho para essas 400 mil
famílias assentadas em todo o país – a maioria delas constituída de pessoas
analfabetas, sem qualquer qualificação que não a de lavrar a terra como
seus antepassados? Para estas questões, José Graziano da Silva aponta que
não há respostas e que ainda vale a pior das reformas agrárias, porque, no
mínimo, garante casa, comida e trabalho por uma geração.
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O quarto “novo mito” é acreditar que o novo rural não precisa de
regulação pública. Todavia, segundo ele, a emergência das novas fun-
ções (principalmente lazer e moradia) para o rural, somada à perda da
regulação setorial (via políticas agrícolas e agrárias) resultante do esva-
ziamento do Estado Nacional, deixou “espaços vazios” que demandam
novas formas de regulação pública e privada. Exemplos disso seriam a
necessidade de regular os loteamentos dos condomínios rurais e a insta-
lação de indústrias (poluidoras).

O quinto, e último, “novo mito” é acreditar que o desenvolvimento
local leva automaticamente ao desenvolvimento. Para o autor, o proble-
ma está no fato de que as organizações sociais, aquelas que se acreditam
ser as promotoras do desenvolvimento local, muitas vezes não existem ou
são incipientes. Além disto, segundo ele, em razão do déficit em infra-
estrutura de muitas áreas rurais, não se pode esperar que dinâmicas estri-
tamente locais sejam capazes de provocar surtos de desenvolvimento.

O primeiro debatedor, Guilherme Leite da Silva Dias, ressalta que
as estratégias de desenvolvimento rural deverão contar com as capaci-
dades de ações dos municípios, capacidades estas que estão limitadas
por seus fracos poderes de arrecadação. Por isso não lhe parece muito
judicioso minimizar tanto o peso agrícola do rural. Prefere destacar que
um dos fenômenos emergentes mais interessante, e não apontado pelos
dois palestrantes, expressa-se na emergência de um novo sistema de
produção agrícola, intensivo e diversificado, em regiões onde predomi-
navam até então o sistema extensivo. Baseado no aprofundamento da
lavoura e da criação, este sistema permite um aumento da renda e da
produtividade agrícola. O tradicional sistema de pastagem com
desmatamento, queimada e solos exauridos é progressivamente substi-
tuído por outro baseado na correção dos solos, na adubação e na rotação
das lavouras, assegurando maior sustentabilidade às atividades agríco-
las. Se essa tendência se confirmar, Guilherme Leite da Silva Dias ava-
lia que esse processo resultará na liberação de aproximadamente 40
milhões de hectares.

O segundo debatedor, Luiz Haffers, busca acrescentar alguns pon-
tos às exposições dos dois palestrantes. Além dos velhos e novos mitos
apresentados por José Graziano da Silva, aponta outros, tais como as
categorizações antagônicas familiar/empresarial, pequeno/grande ou pro-
dução para exportação/produção para mercado doméstico. Segundo ele,
este tipo de categorização tem sabor ideológico e não valoriza o excepci-
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onal trabalho e potencial da agricultura e da pesquisa agropecuária bra-
sileira, além de não reconhecer a emergência de novos empresários agrí-
colas simbolizados por alguns segmentos arrendatários. Ressalta, tam-
bém, os problemas do lado da oferta de crédito e que derivam dos crité-
rios equivocados seguidos pelo setor bancário – alfinetando as institui-
ções bancárias que muitas vezes emprestam para quem oferece garanti-
as mas não tem competência e não emprestam para aqueles que não
possuem garantias mas têm competências.

Para o terceiro e último debatedor, Márcio Henrique, a dinâmica do
capitalismo na agricultura brasileira foi um sucesso produtivo. Daí a
pertinência da questão: tirando o agrícola, o que sobra do rural? Apon-
ta, em particular, que, supondo que se possa abstrair o Nordeste, a pro-
blemática agrária está equacionada. Ressalta, no entanto, que o sucesso
do capitalismo na agricultura definiu um certo padrão do espaço rural,
diferenciando-o em quatros segmentos bastante heterogêneos: o grande
moderno, o grande arcaico, o pequeno estruturado ou moderno e o pe-
queno arcaico (o sem/sem). Para o primeiro segmento, um dos entraves
possíveis à sua expansão se encontra nas regras atuais da OMC, que
freiam seu importante potencial. O segundo segmento deve seguir os
passos já apontados por Guilherme Leite da Silva Dias ou continuar gran-
de arcaico. O pequeno moderno está cada vez mais fragilizado (por exem-
plo, os produtores integrados), na medida em que sua articulação ao setor
mais dinâmico exige escalas de produção cada vez maiores, exigência
que, sem a possibilidade de acesso ao crédito, equivale à sua exclusão do
moderno sistema agroalimentar. Por fim, há os pequenos arcaicos con-
centrados principalmente no Nordeste, mas que a crescente exclusão dos
pequenos estruturais tende a aumentar. Neste quadro, configurado pela
dinâmica capitalista da agricultura brasileira, Márcio Henrique argumen-
ta que se poderiam incentivar investimentos em pequenas e médias cida-
des (em particular, no setor da infra-estrutura) com a esperança de que
essas decisões sejam capazes de gerar um impulso inicial.

Possíveis propostas de ação para o BNDES

Embora nenhum dos palestrantes e debatedores tenha feito propos-
tas de ação explícitas, algumas implicações podem ser extraídas do Pai-
nel. De forma geral, pode-se dizer que se remetem aos critérios que
deveriam nortear as decisões de financiamentos e investimentos. To-
mando por base os debates do painel, podemos sugerir as seguintes:
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• estimular iniciativas que no futuro poderão ser autofinanciadas, mas
que dificilmente surgirão ou demorarão muito para surgir, se não
houver o indispensável empurrão inicial. Trata-se, especialmente,
de estimular iniciativas que possam promover inovações
institucionais em nível regional ou microrregional (do tipo consór-
cios de municípios e sistemas produtivos localizados);

• incorporar critérios territoriais (diferentes dos setoriais) no proces-
so de decisão, uma vez que as dinâmicas econômicas são altamente
territorializadas;

• apoiar os investimentos em infra-estrutura no meio rural;

• adotar critérios quanto às conseqüências sociais (geração de empre-
gos, em particular) de certos programas de modernização da agri-
cultura apoiados pelo BNDES;

• cobrar mais rigor nos financiamentos a grupos agroindustriais que
tomaram vultosos empréstimos no que diz respeito ao Balanço So-
cial das empresas;

• favorecer os investimentos nas pequenas e médias cidades que
estruturam os espaços rurais;

• apoiar os mecanismos de acesso ao crédito para os agricultores que
não têm as garantias exigidas pelo sistema bancário;

• apoiar as ações (sobretudo coletivas) que apresentam projetos
inovadores.
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DO CRESCIMENTO AGRÍCOLA
AO DESENVOLVIMENTO RURAL

José Eli da Veiga*

1.  Breve discussão do cenário internacional

A atual metamorfose do padrão de política agrícola dos países da
OCDE é uma ótima notícia para todos os países em desenvolvimento que
são capazes de ampliar suas exportações. Apesar do sinal inverso emiti-
do pela última lei agrícola dos Estados Unidos, há uma tendência à dimi-
nuição dos estímulos à superprodução, como mostrou o projeto divulga-
do, no início de Julho 2002, pelo comissário agrícola da União Européia,
Franz Fischler. Por esse projeto, os agricultores europeus continuarão a
receber subsídios, mas estes serão cada vez mais desvinculados da pro-
dução. A proposta altera a destinação dos subsídios e suas conseqüênci-
as econômicas. Em vez de favorecer o excesso de oferta que tem derru-
bado os preços internacionais, deverá servir para estimular a conserva-
ção ambiental, as novas exigências de sanidade alimentar e, last but not
least, os “programas de desenvolvimento rural”.

O projeto europeu é uma resposta a um intricado e duplo problema. À
pressão exercida por muitos grupos e organizações civis a favor de uma
agropecuária mais ecológica e sadia, soma-se, evidentemente, a perspec-
tiva do breve ingresso de 10 novos associados à União Européia. Se os
subsídios continuarem vinculados à produção, os custos da integração
dos novos sócios serão elevadíssimos – provavelmente inaceitáveis para
os principais contribuintes, como é particularmente o caso dos alemães.
Todavia, seria enganoso imaginar que a mesma tendência – i.e., a de
transferir recursos de velhos programas setoriais produtivistas a novos
programas de promoção do desenvolvimento territorial – não esteja ocor-
rendo também na América do Norte. Infelizmente, a tempestade de críti-

* Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração de Em-
presas da Universidade de São Paul – FEA/USP.
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cas feitas à última lei agrícola americana acabou por obscurecer a signi-
ficativa criação de novas instituições para o desenvolvimento rural.1

Em termos de pura racionalidade econômica, a desmontagem do pa-
drão protetor de política agrícola dos países mais desenvolvidos poderia
ter ocorrido há décadas. Entretanto, a inevitável inércia institucional, aju-
dada pela relativa fraqueza dos grupos de pressão contrários aos chama-
dos “lobbies agrícolas”, fez com que esse desenlace político fosse “adi-
ado” para o começo do século XXI.2

Tal contexto histórico sugere a hipótese de intensificação, nos próximos
dez anos, da transição das políticas de proteção aos agricultores para políti-
cas de promoção do desenvolvimento rural, nas quais os incentivos econômi-
cos à salubridade alimentar e à conservação ambiental terão cada vez mais
preponderância sobre os subsídios à produção e às exportações. Como con-
seqüência, ficará progressivamente mais viável a articulação de um amplo
movimento internacional contra o protecionismo, no qual o Brasil certamen-
te estará na linha de frente, juntamente com alguns de seus associados do
combalido Mercosul e da indecifrável Aladi. São tão fortes as razões econô-
micas e sociais para que isso ocorra, que os obstáculos internos – sejam eles
de natureza política, ideológica, ou cultural – dificilmente impedirão uma
ascensão internacional do país como decidida liderança antiprotecionista.
Isto não podia acontecer no período em que a industrialização dos países que
agora são “emergentes” se ancorava na taxação de suas próprias exporta-
ções de commodities. Mas se tornou um imperativo, assim que tal política
perdeu o sentido e o crescimento econômico voltou a ser fortemente condici-
onado por saldos da balança comercial.

Ocorre, contudo, que a capacidade de resistência dos três principais nú-
cleos da economia mundial – Nafta, UE e Asean – é muito maior do que
costumam supor os círculos empresariais que mais pressionam o governo
brasileiro na direção de uma política externa centrada no desgaste das bar-

1 “O Programa Estratégico de Investimento Rural – Seção 6030, estabelece um Conselho
Nacional para a América Rural que cria fundos de planejamento e fundos de inovação para os
Conselhos Regionais de Investimento oficiais. Uma Conferência Nacional para a América Rural
fica autorizada a encaminhar os desafios nas áreas rurais. O provimento é de 100 milhões de
dólares” No original: “ Rural Strategic Investment Program - Section 6030, establishes a National
Board on Rural America that will make planning grants and innovation grants to certified
Regional Investment Boards. A National Conference on Rural America is authorized to address
challenges in rural areas. Provides $100 million.” cf. www.usda.gov/farmbill/
2 O pacto agrícola fundado pelo New Deal resistiu a inúmeras ofensivas em seus quase
70 anos de existência. Esse panorama histórico pode ser encontrado em Veiga (1994).
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reiras comerciais do Primeiro Mundo. Também há fortes indícios de que a
diplomacia americana esteja inclinada a lançar mão das mais revoltantes
chantagens para dissuadir o Itamaraty de sua pretensão vanguardista. E nos
inevitáveis embates na Organização Mundial do Comércio (OMC), nada
poderá impedir que os EUA e a Europa explorem em seu favor qualquer
sinal de incoerência brasileira. Por exemplo, alegando que as constantes
renegociações de dívidas de plantadores de soja do Centro-Oeste – ou de
produtores de açúcar do Nordeste – resultam em subsídios similares aos
que eles praticam, com a diferença de não serem antecipados e explicitados
em leis agrícolas qüinqüenais, como as dos EUA, ou em solenes resoluções
européias sobre a Política Agrícola Comum (PAC). De resto, várias pontas-
de-lança do agronegócio até preferem que o Brasil adote o modelo protetor
de política agrícola que vingou em todos os países desenvolvidos.

Claro, o Itamaraty não teria qualquer motivo de preocupação, se fossem
vozes isoladas as opiniões favoráveis a um sistema de proteção aos agricul-
tores brasileiros semelhante ao que foi construído nos Estados Unidos pelo
New Deal do início dos anos 1930, imitado na Europa e no Japão depois da
Segunda Guerra Mundial, e também pelos “tigres asiáticos”, nos anos 1970.
Todavia, não é o que se pode deduzir do comportamento dos parlamentares
que mais se destacam na defesa dos interesses dos agricultores. Abundam no
Congresso projetos cujas aprovações colocariam a atual política externa do
governo brasileiro em situação das mais incômodas. E não deve haver me-
lhor exemplo do que o Projeto de Lei Complementar 215/2001, que visa a
criar um “Programa de Garantia de Renda Agrícola” e um “Fundo de Sus-
tentação da Renda Agrícola”. Este projeto determina que o Tesouro pague
aos agricultores uma indenização trimestral por deficiência de renda, sempre
que os valores médios efetivamente praticados por seus produtos no mercado
tenham sido inferiores aos seus custos de produção. Nem o espetaculoso
Partido Populista americano defendia proposta tão ambiciosa em seus inten-
sos momentos de glória da virada dos séculos XIX para o XX.3

 3 Não se trata de um daqueles inúmeros projetos de lei que não têm mínimas chances de vingar,
por só contarem com o apoio dos membros de alguns daqueles partidos de pouquíssima expres-
são que, por esta razão, não devem ser levados a sério. Infelizmente, é exatamente o contrário. Foi
unânime a aprovação desse projeto na Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara.
Estiveram presentes e votaram a favor 10 dos 12 deputados do bloco PSDB-PTB; 9 dos 11
deputados do bloco PFL-PST; 8 dos 9 deputados do PMDB; 4 dos 5 deputados do PT; 3 dos 5
deputados do PPB; os 3 deputados do bloco PSB-PcdoB; os 3 deputados do bloco PDT-PPS; e 1
dos 2 deputados do bloco PL-PSL. Entre os mais conhecidos precisam ser mencionados: o goiano
Ronaldo Caiado (PFL), os paulistas Nelson Marquezelli (PTB) e Xico Graziano (PSDB), os
paranaenses Moacir Micheletto (PMDB) e Padre Roque (PT), a catarinense Luci Choinacki
(PT), e os gaúchos Ezidio Pinheiro (PSB) e Luis Carlos Heinze (PPB), autor do projeto.
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É inegável que existe um profundo abismo entre os freqüentes ata-
ques do Presidente da República às barreiras comerciais dos países de-
senvolvidos e o comportamento dos 35 deputados que aprovaram o Pro-
jeto de Lei Complementar 215/2001, na Comissão de Agricultura da
Câmara. Eles atestam que a idéia de que “Bush defende os interesses
americanos e que os brasileiros deveriam fazer o mesmo” não pode ser
vista como mais um “equívoco monumental” de Luiz Inácio Lula da Sil-
va. Indicam, ao contrário, que o anseio por um padrão protetor de política
agrícola é cada vez mais forte e generalizado entre os segmentos primá-
rios do agribusiness brasileiro. Este é um movimento que certamente
comprometerá a capacidade de argumentação do Itamaraty na OMC, além
de atrapalhar e retardar a inevitável ascensão do país como liderança
regional antiprotecionista.

2. Breve discussão dos anos 90

Durante os anos 1990, dois projetos para o Brasil rural amadurece-
ram e agora colocam a sociedade diante de uma incômoda alternativa
estratégica. O primeiro, de caráter setorial, visa a maximizar a
competitividade do agribusiness. Por conseqüência, a missão de seu seg-
mento primário – formado por agricultura, pecuária, silvicultura e pesca
– é a de minimizar custos de produção e transação dos gêneros e matérias
primas, que são transferidos para o segundo elo da cadeia, formado por
indústrias de transformação, exportadores, atacadistas ou centrais de
compras das redes de varejo. A corrida tecnológica exigida por essa
necessária redução de custos impõe uma especialização das fazendas,
que logo torna redundante a maior parte da mão-de-obra não qualifica-
da. Como os outros anéis das cadeias do agronegócio só podem empre-
gar uma parcela minúscula desse imenso excedente de força de traba-
lho, sua absorção e sua inclusão ficam por conta dos outros setores da
economia, e de outros grupos sociais.

Os principais defensores desse projeto estimam que “fatalmente, 15%
da população brasileira deverá sair do campo nas próximas décadas”. Por
mais esquisita que seja essa conta, o sentido deste enunciado é óbvio: a
maximização da competitividade do agribusiness brasileiro não comporta
a permanência de 18 milhões de ocupados nas atividades de seu segmento
primário. Serão expelidos pelo menos dois terços desses efetivos. Para que
isso não cause aumento exponencial do desemprego, tais defensores pres-
crevem inovação tecnológica moderada e diversificação interna lenta nas
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demais indústrias e serviços. E assumem que essa estratégia faria o Brasil
atingir, no ano de 2020, uma renda per capita superior à de Portugal de
hoje, além de significativa redução do número de pobres.

O outro projeto visa a maximizar as oportunidades de desenvolvi-
mento humano em todas as mesorregiões rurais do imenso território bra-
sileiro, e no maior número possível de microrregiões rurais. Por isso, em
vez da especialização devoradora de postos de trabalho, o projeto preten-
de diversificar as economias locais, a começar pela própria agropecuária.
É buscado aquele tipo de dinâmica rural que resulta da diversidade
multisetorial, fenômeno que costuma ser inviabilizado pela especializa-
ção produtiva do setor primário. A simbiose dos sistemas poliprodutivos
de culturas e criações é muito melhor que a monotonia de ilhas
monocultoras, cercadas de pastagens extensivas por todos os lados. Tam-
bém em termos de salubridade e de meio ambiente – duas das principais
vantagens competitivas do século XXI –, esta agrodiversidade é infinita-
mente superior à especialização.

O que os proponentes do segundo projeto mais valorizam é a dinâmica
criada por famílias que se tornam mais pluriativas, na medida em que tal
dinâmica aumenta a produtividade do trabalho agropecuário. Com acesso a
um ensino de qualidade, muitos dos jovens que mudam de ramo tendem a
se tornar empreendedores nas cercanias. E muitos dos que emigram aca-
bam voltando, para utilizar a propriedade rural paterna como retaguarda e
trampolim na montagem de novos negócios nas proximidades.

Ao mesmo tempo em que amortece a queda da população ativa no
segmento primário, a pluriatividade favorece a industrialização difusa e
a descentralização de serviços sociais, serviços para empresas, e vários
tipos de serviços pessoais. Como conseqüência, há intensa absorção lo-
cal da sobra de braços, o que alivia outros mercados de trabalho, e per-
mite que o país acelere a adoção de inovações tecnológicas sem temor de
desemprego explosivo. Com essa alternativa, o Brasil teria mais chances
de ser uma potência econômica sólida e moderna por volta de 2020, atin-
gindo um índice de desenvolvimento humano comparável ao da Espanha
de hoje, com redução da desigualdade, além de minimização da pobreza.

Desde a eleição de Tancredo, o único governo que optou exclusiva-
mente pela primeira estratégia foi o de Collor. Os demais fizeram compo-
sições hesitantes, mesclando os dois projetos em suas políticas. O ápice
desse hibridismo está ocorrendo no segundo mandato de Fernando
Henrique Cardoso, com a convivência pacífica de dois ministérios in-
cumbidos dos assuntos rurais: o vetusto Ministério da Agricultura e o
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novíssimo Ministério do Desenvolvimento Agrário – criado como Mi-
nistério do Desenvolvimento Rural e misteriosamente rebatizado logo
depois. É improvável que essa ambivalência estratégica desapareça nos
próximos anos. De qualquer forma, a atitude mais construtiva é promo-
ver um entendimento racional e sistemático entre as lideranças acerca
dos dois projetos. Em vez de deixar os governos navegarem de acordo
com os ventos soprados pelos dois grupos de pressão e respectivos lobbies,
deve-se promover um eficaz arranjo entre eles. Nunca os dois lados po-
derão ser colocados numa mesma orquestra, mas, certamente, será possí-
vel evitar as disputas mais nocivas, e investir em questões que tragam as
sinergias mais conseqüentes.

3. Desafios para o desenvolvimento do Brasil rural

Os sacrifícios exigidos pela consolidação da estabilidade político-
econômica são condição indispensável para que o Brasil possa encon-
trar o caminho de seu desenvolvimento sustentável. Mas as chances de
se obter uma estabilidade duradoura também dependem – e cada vez
mais – dos avanços que puderem ser alcançados no esforço de encon-
trar um estilo de crescimento econômico que crie muitos empregos e
outras oportunidades de geração de renda, num contexto internacio-
nal de globalização, forte instabilidade dos fluxos financeiros e con-
corrência cada vez mais acirrada nos mercados. De resto, além de ser
um aval para a estabilidade econômica, um crescimento rico em em-
pregos também será parte decisiva de qualquer solução para os crôni-
cos problemas fiscais do setor público.

O maior desafio do país é iniciar a construção dessa prosperidade
multiplicadora de novos empreendimentos que, simultaneamente, con-
serve a estabilidade e ponha fim às práticas de exploração predatória dos
imensos recursos naturais. A busca desse desenvolvimento sustentável
também exigirá um amplo rearranjo institucional, processo difícil e len-
to, devido à inércia imposta por fortes interesses cristalizados. Por isso, a
possibilidade de acelerar mudanças dependerá, antes de tudo, da capaci-
dade que terão os próximos governos em transformar suas agendas de
modernização em fatos concretos que afetem a qualidade de vida no dia a
dia das pessoas. No futuro próximo, quaisquer que sejam essas agendas
de modernização, elas não poderão deixar de estar centradas no combate
a dois males que não caminham juntos: a pobreza e a desigualdade.
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A erradicação da pobreza deve ser o maior objetivo ético da socie-
dade brasileira neste momento de sua história. Além de ser muito mais
importante que qualquer objetivo de natureza econômica, seu o cumpri-
mento também poderá favorecer o crescimento econômico, se os meios
empregados forem socialmente produtivos e financeiramente equilibra-
dos. Em vez de esperar que o crescimento liquide a pobreza, é preciso
virar o jogo: fazer com que a erradicação da pobreza ajude o crescimento
econômico. Os meios para acabar com a pobreza devem ser políticas
públicas que assegurem o acesso de toda a população aos bens e serviços
essenciais – principalmente comida, educação, saúde, transporte e mora-
dia. E o caminho para erradicar a pobreza é empregar a população dire-
tamente na produção dos bens e serviços essenciais. Em outras palavras:
transformar os pobres desempregados em produtores daquilo que o Bra-
sil precisa para erradicar a pobreza de sua sociedade.

Já a desigualdade é um mal de solução muito mais difícil. A desigual-
dade só diminui, e aos poucos, se for submetida a uma árdua, ferrenha,
incessante e paciente ofensiva social. Ela também depende muito mais
de uma infinidade de mudanças institucionais do que do crescimento
econômico, por mais forte que seja. Principalmente porque 1% de au-
mento da renda per capita tem um impacto sobre a redução da pobreza
que pode variar de 1 a 5%. Ou muito mais de 5%, se o critério de aferi-
ção da pobreza não estiver aprisionado apenas à renda, mas incluir, por
exemplo, a expectativa de vida. O desempenho do crescimento econô-
mico como redutor da pobreza é determinado pelas maneiras como seus
frutos são aproveitados. E essas maneiras são condicionadas por um
imenso conjunto de regras formais e informais, que vão da Constituição
ao mais simples dos costumes ou tradições, passando, é claro, pela dis-
tribuição dos direitos de propriedade, ou pelas transferências de renda
operadas por todas as esferas governamentais.

Esse “detalhe” não deve ser esquecido quando se evoca o fato de o
Brasil já ter atingido capacidade produtiva e nível de renda bem superio-
res aos que tinham as nações asiáticas no início do processo que lhes
permitiu, no transcurso de uma só geração, reduzir a pobreza de mais de
60% para menos de 10% da população. Todos os estudos sobre a história
econômica daqueles países constataram que justamente as sociedades que
eram as menos desiguais, desde o início do processo, foram as que me-
lhor sustentaram e aproveitaram o crescimento econômico. Mais do isso,
concluem que a sustentação do crescimento esteve vinculada à menor
desigualdade no acesso a dois ativos cruciais: educação e propriedade
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fundiária. Além de aumentar o efeito do crescimento sobre a redução da
pobreza, essa dupla democratização econômica também teve o poder de
turbinar o próprio crescimento.

Não é novidade para ninguém que o ponto de partida do Brasil é
diametralmente oposto, já que suas desigualdades são das mais aberrantes.
Pior, há no país um dilema recorrente entre a vontade de reduzir desigualda-
des e a razão econômica. A queda da taxa de emprego, por exemplo, é uma
das mais flagrantes manifestações de aumento da desigualdade. Mesmo se
fosse possível compensar a perda de renda dos desempregados, isso não eli-
minaria seus impactos sobre a vida dessas vítimas e de suas famílias. São
abundantes as evidências sobre a abrangência desses impactos, dentre os quais
há meia dúzia que nunca será demasiado repetir: dano psicológico, perda de
motivação para o trabalho, perda de habilidade e autoconfiança, aumento de
doenças e morbidez, perturbação das relações familiares e da vida social, e
acentuação das assimetrias entre os sexos. Por isso, nada combina mais com
o lema “tudo contra a desigualdade” do que apontar a vasta artilharia das
políticas governamentais para o aumento do nível de emprego.

É improvável que exista uma alternativa para o próximo governo que
não passe pela aceleração do ajuste do déficit em conta corrente. Essa
aceleração é um imperativo urgente, e só poderá ocorrer por intermédio
de uma política mais agressiva de estímulo às exportações e de substitui-
ção de importações. Inicialmente, será imprescindível não somente centrar
todos os esforços na construção de um superávit comercial crescente, como
também fixar, nos mercados, a expectativa de que será rápida a redução
do déficit em conta corrente. Não há outro caminho para se conseguir
uma redução substancial e segura da taxa de juros.

Tal opção estratégica exigirá que todo o aparelho governamental atue
coordenadamente nessa direção. Será preciso mostrar aos mercados que
sacrifícios temporários serão impostos, para assegurar um superávit cres-
cente. E a consciência do caráter crucial dessa aceleração do ajuste ex-
terno certamente levará a uma concentração, por parte da área econômi-
ca do governo, no cumprimento desse objetivo. Entre as providências
básicas, indubitavelmente estará a montagem de mecanismos rápidos de
tomada de decisões e de coordenação das ações entre governo e setor
privado, assim como a mobilização total dos bancos oficiais e do sistema
diplomático para a promoção comercial.

Todavia, também será aconselhável evitar que essa urgência em se
obter um mega-superávit na balança comercial, como âncora para a reto-
mada do crescimento, resulte em exclusividade de atenção aos comple-
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xos industriais considerados os mais modernos. Afinal, os que menos
criam emprego são justamente os setores eletrônico, químico, automobi-
lístico, plástico, farmacêutico, siderúrgico, e de bens de capital. É preciso
que também sejam estimuladas as indústrias alimentares ou de calçados,
nas quais a expansão produtiva cria duas vezes mais empregos do que o
faz nos citados complexos. É preciso que seja igualmente estimulada a
agropecuária, atividade em que a expansão produtiva cria três vezes mais
empregos do que os complexos modernos. É preciso que também seja
estimulado o ramo de artigos do vestuário, no qual a expansão produtiva
cria quatro vezes mais empregos do que o fazem tais complexos. E ainda,
é preciso frisar que esses quatro setores, além de estarem entre os princi-
pais alicerces econômicos do Brasil rural, também podem ser dos mais
dinâmicos, mesmo que continuem a ser chamados de “tradicionais”. Isso
dependerá, entretanto, do estilo de crescimento que vier a ser favorecido.

E, retomando um argumento já tratado, para maximizar a
competitividade sistêmica do agronegócio, por exemplo, o seu segmento
primário – formado por agricultura, pecuária, silvicultura e pesca – deve-
rá minimizar custos de produção e transação dos gêneros e matérias
primas, que são transferidos para o segundo elo, formado por indústrias
de transformação, exportadores, atacadistas ou centrais de compras das
redes de varejo. A corrida tecnológica exigida por essa necessária redu-
ção de custos impõe uma especialização das fazendas, que logo torna
redundante a maior parte da mão-de-obra não-qualificada. E os outros
elos das cadeias do agronegócio só podem empregar uma parcela mui-
tíssimo reduzida deste imenso contingente excedente de força de traba-
lho. Como serão absorvidos tais trabalhadores?

É bom lembrar que a massa de jovens adultos no Brasil – entre 20 e 24
anos – atingirá seu ponto máximo de prontidão para o mercado de trabalho
justamente a partir de 2003. Em 2005, haverá cerca de 17,5 milhões de
pessoas à procura de um primeiro emprego. Será um contingente 50% su-
perior ao de 1980, e mais do que o dobro do registrado em 1970.

Há quem afirme – sem qualquer constrangimento – que no Brasil só
há lugar para 600 mil dos atuais 5 milhões de agricultores. Isto equivale
a dizer que a maximização da competitividade do agronegócio brasilei-
ro não comporta a permanência de 20 milhões de ocupados nas ativida-
des de seu segmento primário. Terão que ser expulsos pelo menos dois
terços desses efetivos. E para que isso não cause aumento exponencial
do desemprego, a receita seria uma moderada inovação tecnológica e
uma diversificação interna lenta nas demais indústrias e serviços.
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Entretanto, é perfeitamente possível evitar uma especialização
devoradora de postos de trabalho com o estímulo à diversificação das
economias rurais, a começar pela própria agropecuária. Para aumentar
as oportunidades de geração de renda, a simbiose dos sistemas
‘poliprodutivos’ de culturas e criações é muito melhor que a invariabili-
dade das unidades monocultoras completamente ladeadas de pastagens
extensivas. Conforme já apontado, também em termos de salubridade e
de meio ambiente – duas das principais vantagens competitivas do século
21 – essa ‘agrodiversidade’ é infinitamente superior à especialização,
pois que ela permite às famílias se tornarem tanto mais ‘pluriativas’ quanto
mais aumentarem a produtividade de suas atividades agropecuárias. Vale
repetir também que, mediante o acesso a um ensino de qualidade, muitos
dos jovens que mudarem de ramo poderão se tornar empreendedores lo-
cais. E muitos dos que fizerem a opção de emigrar poderão ter a chance
de volta à terra natal para utilizar a propriedade rural paterna como reta-
guarda e meio para a montagem de novos negócios nos arredores.

Também já foi salientado que, ao mesmo tempo em que amortece a
inevitável pressão sobre o mercado de trabalho não-qualificado, a
‘pluriatividade’ favorece a industrialização difusa e a descentralização de
serviços sociais, de serviços para empresas, e vários tipos de serviços pesso-
ais. Como decorrência, ocorre um processo de grande magnitude de absor-
ção local de mão-de-obra, o que permite ao país incrementar a adoção de
inovações tecnológicas sem risco de desemprego explosivo. Como já abor-
dado, através dessa alternativa o Brasil terá mais chances de ser uma potên-
cia econômica sólida e moderna, podendo atingir, por volta do ano de 2020,
um índice de desenvolvimento humano (IDH) equivalente ao da Espanha
atual, e ainda redução da desigualdade e minimização da pobreza.

Enfim, não há dúvida de que o aumento da competitividade sistêmica
do agronegócio será fundamental para a obtenção de saldos no comércio
exterior que contribuam para a retomada do crescimento. Contudo, esse
não pode ser o papel exclusivo a ser atribuído ao Brasil rural, pois, se
assim for, o desemprego só fará aumentar e, com ele, as desigualdades.
Daí a importância estratégica de se adotar um estilo de crescimento que
abra novas perspectivas para o Brasil rural, ao invés de esvaziá-lo.

O desenvolvimento do Brasil rural ajudará não somente o dinamismo
do conjunto da economia nacional, como poderá pôr fim às práticas de
exploração predatória dos imensos recursos naturais do país. É mais do
que hora de acelerar o rompimento com a triste herança colonial e com
os efeitos perversos do tamanho do território que, aos olhos de muitos,
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aparece como fonte de recursos naturais inesgotáveis. Pior: são também
esses mesmos modos de ver que acreditam que a população rural esteja
condenada a minguar, exatamente devido à completa generalização de
imensas pastagens extensivas, ao lado de sistemas de produção de grãos
altamente mecanizados, numa combinação que, obrigatoriamente, torna-
ria redundante a maior parte dos quase 20 milhões de pessoas hoje ocu-
padas em 5 milhões de estabelecimentos agrícolas.

Essa obsessão por uma agricultura sem homens, somada a uma visão
exclusivamente assistencialista dos programas que vêm promovendo o
acesso de trabalhadores rurais a ativos físicos essenciais – como propri-
edade da terra, habitação, água potável e eletricidade – levam muitos a
acreditar que um vultuoso “êxodo rural” seria uma imposição inescapável.
Para tais fatalistas, esse seria o custo de um estilo de crescimento incapaz
de estancar a proliferação das indignas favelas e das periferias metropo-
litanas como depósitos dos excedentes de mão-de-obra agropecuária. E,
de fato, são milhões os candidatos à urbanização que estão em verda-
deiros purgatórios, à espera das mínimas condições de vida e de traba-
lho que os aproximem do exercício da cidadania.

Todavia, a continuação do “êxodo rural” nada tem de inevitável.
Esta continuidade tem sido cada vez mais desmentida por evidências
que realçam o contrário, ou seja, o tremendo potencial, ainda inexplorado,
de desenvolvimento do interior do país, desde que voltado à forte capa-
cidade de absorção de força de trabalho de sistemas produtivos familia-
res, que se tornam cada vez mais ‘pluriativos’ e multifuncionais. O apro-
veitamento de sinergias latentes entre a agricultura familiar e as ativida-
des dos setores terciário e secundário oferece amplas oportunidades de
ocupação e geração de renda. Não somente pela carência de uma infini-
dade de serviços técnicos, sociais e pessoais, como também pelas imen-
sas possibilidades de industrialização difusa de arranjos produtivos lo-
cais como os clusters, distritos ou pólos.

Foi a contagem de todos os que residem em sedes de municípios e de
distritos, como se pertencessem à população urbana, que engendrou essa
ficção de que a população rural brasileira já é inferior a 19%, se aproxi-
maria de 10% por volta de 2015, e simplesmente desapareceria antes de
2030. Estimativas baseadas em critérios atualmente em uso nas organi-
zações internacionais indicam, ao contrário, que quase um terço da po-
pulação – 52 milhões de pessoas – vivem nas 500 microrregiões essenci-
almente rurais, de um conjunto de 600 microrregiões brasileiras. E que
estas pessoas não serão forçadas a deixar as microrregiões rurais, se for
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ampliado o seu acesso a bens públicos essenciais, com destaque para
uma educação de qualidade aos potenciais empreendedores. Mas nada de
parecido será possível sem a ampliação do acesso à terra e sem o fortale-
cimento da agricultura familiar, dois programas cruciais que avançaram
muito nos últimos anos.

 Os 20 milhões de hectares obtidos nos últimos oito anos – por desa-
propriação, compra ou crédito fundiário – correspondem a 6% da área
total dos estabelecimentos agrícolas recenseados em 1995/6. Com isso,
a área dos agricultores familiares aumentou mais de 15% em menos de
uma década. Simultaneamente, houve inédito apoio ao fortalecimento
dessa categoria, por meio das cinco linhas de ação do PRONAF: crédito
de custeio e investimento; infraestrutura e serviços públicos; assistência
técnica e extensão; capacitação; e comercialização. E foi por isso que se
tornou possível enfrentar o desafio de dar um novo impulso ao Brasil
rural, isto é, pelo aprofundamento desses dois programas no âmbito de
uma orientação mais coerente de dinamização das economias rurais.

É preciso, então, que os próximos governos façam as seguintes op-
ções estratégicas:

• assegurar digna existência e sadia qualidade de vida aos que prefi-
ram habitar e/ou trabalhar fora das aglomerações metropolitanas e
dos grandes centros urbanos;

• facilitar o acesso da população brasileira à efetiva liberdade de po-
der optar pelos modos de vida mais diretamente relacionados com
a natureza;

 • conservar e realimentar a fonte de recursos naturais do crescimento
econômico, promovendo simultaneamente a justa repartição dos
benefícios alcançados, em conformidade com os ideais da Agenda
21 das Nações Unidas;

• levar à prática cinco princípios constitucionais da atividade econô-
mica: busca do pleno emprego, defesa do meio ambiente, redução
das desigualdades regionais e sociais, função social da propriedade,
e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte.
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4. Propostas de ação

Para oferecer novas e melhores perspectivas aos 4.500 municípios
rurais, nos quais vivem 52 milhões de habitantes, é preciso favorecer as
sinergias entre a agricultura e os setores terciário e secundário das eco-
nomias locais. Ou seja, é necessário promover todas as formas de
‘empreendedorismo’ que possam explorar as vantagens comparativas e
competitivas desses territórios. Mas essa imensa quantidade de municí-
pios rurais só poderá exercer influência positiva, se os municípios da
puderem formar consórcios locais entre si, no âmbito da microrregião. É
absolutamente indispensável alguma forma de articulação microrregional
dos municípios rurais, que inclua seu eventual centro urbano e seus
municípios ambivalentes, para que possa haver diagnóstico, planeja-
mento, divisão do trabalho e capacidade operacional.

O rural é necessariamente territorial, e não setorial como os programas
dos órgãos governamentais o concebem. O grande desafio está, portanto,
em adotar uma orientação realista que possa viabilizar uma factível transi-
ção de ações setoriais para uma articulação horizontal das intervenções.

Para ajudar as microrregiões rurais a garantir bem-estar e cidadania
aos que nelas preferirem viver, o que mais faz falta é um arranjo
institucional que ajude consórcios intermunicipais a diagnosticar os prin-
cipais problemas rurais de suas respectivas microrregiões, planejar ações
de desenvolvimento integrado, e captar os recursos necessários à sua exe-
cução. Trata-se de encorajar os municípios rurais a se associarem com o
objetivo de valorizar o território que compartilham, fornecendo aos con-
sórcios os meios necessários ao desencadeamento do processo. Ou seja, o
papel do governo federal deve ser o de estimular iniciativas que, no futu-
ro, poderão ser autofinanciadas, mas que dificilmente surgirão, ou demo-
rarão muito para surgir, se não houver a indispensável impulsão inicial.

Não se trata de propor uma simples transferência de recursos a con-
sórcios intermunicipais. A idéia é que essa ajuda da coletividade ao
planejamento de ações locais de desenvolvimento rural tenha o caráter
de uma contrapartida a determinados compromissos, que deverão ser
assumidos por esses consórcios. Ou seja, a participação do governo fe-
deral deve ser de natureza contratual, e não pode se restringir a um
repasse de recursos financeiros. Nas fases de diagnóstico e planejamen-
to, a ajuda governamental poderá até ser mais efetiva, no caso de envol-
ver uma alocação temporária de recursos humanos com a capacitação
necessária. Por exemplo, financiando grupos de estudos de universida-
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des, e de outros centros de pesquisa, para auxiliar os consórcios
intermunicipais. E, também, estabelecendo contratos de financiamento
apenas com os consórcios que apresentarem os melhores projetos.

O caráter necessariamente seletivo deste tipo de arranjo deve ter como
referência a qualidade dos planos de desenvolvimento apresentados, e
não qualquer outro critério prévio à análise dos planos. Enfim, o que se
propõe é o surgimento de um contrato territorial de desenvolvimento –
CTD –, a ser firmado com os consórcios intermunicipais cujos planos
microrregionais de desenvolvimento rural sejam selecionados por instân-
cias competentes. E explicitar o elenco de ações de desenvolvimento
que devem ser estimuladas pelo CTD é muito mais pertinente do que
antecipar o esquema organizacional que poderia ser mais eficiente.

As ações de desenvolvimento que precisam ser subvencionadas, no
âmbito dos CTDs, são de três tipos básicos: aquisição de competência;
programas de inovação rural; e criação de rede.

Aquisição de competência - prestação de apoio técnico aos consór-
cios intermunicipais, para um diagnóstico do território que inclua ne-
cessidades e desejos da população afetada, mobilização e formação de
agentes, diálogo entre os interlocutores locais, e elaboração do plano
microrregional. Tais ações deverão envolver interlocutores locais, além
de ONGs, universidades e centros de pesquisa.

Programas de inovação rural - podem envolver uma imensa variedade
de ações de dinamização rural microrregional, mas o critério seletivo
deverá ser seu potencial inovador. Isto é, escolher iniciativas que possam
trazer algum tipo de inovação ao contexto local, seja ela de método, de
produto, de procedimento, de fabrico, de mercado, etc. E, de preferência,
que também envolvam efeito demonstração e possibilidades de transfe-
rência. Em síntese, ações que deverão revelar os novos rumos do desen-
volvimento local.

Criação de redes - formação de uma rede de solidariedade ativa en-
tre as microrregiões rurais, que promova um efetivo intercâmbio de ex-
periências, conquistas e conhecimentos. Essa rede deverá servir para a
validação e a transferência de inovações surgidas no meio rural. E a
participação ativa na rede deverá ser exigida de todos os consórcios
intermunicipais beneficiados por ajudas dos dois tipos anteriores.

Os CTDs deverão:

• comportar cinco tipos de incentivos: a) incentivo à diversificação das
atividades econômicas, a começar pela diversificação dos sistemas
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produtivos do setor agropecuário; b) incentivo à participação local
no processo de Zoneamento Ecológico-Econômico; c) incentivo à
valorização da biodiversidade, ao aproveitamento da biomassa e à
adoção de biotecnologias baseadas no princípio da precaução; d)
incentivo à expansão e ao fortalecimento das empresas de pequeno
porte de caráter familiar, a começar pela agricultura familiar; e) in-
centivo à redução das desigualdades de renda, gênero, etnia e idade;

• integrar, pelo menos, dez dimensões das ações governamentais, a
saber: educação, capacitação e profissionalização; assistência téc-
nica e extensão, integradas às redes de pesquisa; manejo dos recur-
sos naturais das microbacias hidrográficas; saúde; habitação; infra-
estrutura e serviços; crédito; seguro; cooperativismo e
associativismo; e comercialização;

• ter um forte componente de ações afirmativas voltadas às mulhe-
res, às crianças, aos negros, aos índios, e aos deficientes;

• ter um forte componente de educação ambiental, particularmente
no que se refere ao manejo dos recursos naturais das microbacias
hidrográficas.

O reordenamento da atuação governamental sob a forma de progra-
mas, agregando, portanto, as iniciativas por objetivos, projetos, ativida-
des e demais ações, tem a finalidade de melhorar os resultados da admi-
nistração e dar maior transparência à aplicação dos recursos públicos.
Destina-se, ainda, a propiciar a integração e a compatibilização dos ins-
trumentos básicos de planejamento e orçamento: o Plano Plurianual -
PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei do Orçamento
Anual – LOA.

Os programas instituídos pelo PPA estabelecem resultados a alcan-
çar em cada área, expressos pela melhoria dos indicadores a ser atingi-
da, quando do término do plano. A mensuração também é feita por me-
tas regionalizadas e por custos explicitados.

Os programas são constituídos para:

a) dar solução a um problema ou atender uma demanda da sociedade,
mediante um conjunto articulado de projetos, atividades e de ou-
tras ações que assegurem a consecução do objetivo;

b) estimular a geração de receita própria e a alavancagem de outros
recursos, além dos orçamentários, mediante a aglutinação das diver-
sas formas de atuação do governo federal, inclusive, por meio de
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parcerias com o setor privado e da integração com os estados e
municípios, visando a ampliar a base de financiamento da ação
governamental.

O PPA 2000-2003 agrupou em seu Macroobjetivo 20 – “Promover o
Desenvolvimento Integrado do Campo” – um total de onze programas de
alcance e impactos potenciais extremamente heterogêneos. Estes progra-
mas são a seguir listados.

• Assentamento de trabalhadores rurais

• Consolidação de assentamentos

• Emancipação dos assentamentos rurais

• Gerenciamento da estrutura fundiária

• Gestão da política fundiária;

• Agricultura Familiar – Pronaf

• Apoio ao desenvolvimento do setor agropecuário

• Desenvolvimento dos cerrados – Prodecer

• Energia das pequenas comunidades

• Luz no campo

• Reassentamento de Itaparica

 5. Um novo macroobjetivo

A intervenção governamental englobada no atual Macroobjetivo 20
permitiu alguma redução das distâncias que separam o Brasil rural do
Brasil urbano. Há que se destacar a inédita concessão de crédito para
agricultores familiares, com juros anuais fixos de 3% a 4%, e a acelera-
ção, no passado recente, do processo de acesso à terra pelos trabalhado-
res rurais mais pobres.

Todavia, o Macroobjetivo era mais ambicioso do que a capacidade
transformadora de seus programas permite vislumbrar. Não é crível que
seja possível alcançar o “desenvolvimento integrado do campo” com os
objetivos, em separado, de cada um dos onze programas, as metas
estabelecidas e os instrumentos de que dispõem.

Para que se alcançasse o Macroobjetivo 20, seria necessário que seus
programas integrassem ações relativas aos serviços básicos, à infra-es-
trutura, à capacitação, e às modalidades de assistência técnica e finan-
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ceira requeridas. Além disso, programas vinculados a outros macro-
objetivos deveriam responder, mesmo que parcialmente, por tais ações,
discriminando metas para o Brasil rural e articulando-as
operacionalmente, ou integrando-as espacialmente.

A proposta é que no PPA 2004-2006 o macro-objetivo tenha novo
título – “Promover o Desenvolvimento Sustentável do Brasil Rural” – e
seja centrado em, pelo menos, quatro programas estratégicos:

a) promoção do acesso à terra;

b) fortalecimento da agricultura familiar;

c) renovação da educação rural;

d) diversificação das economias rurais.

Justificativas

a) Promoção do acesso à terra (assentamentos e crédito fundiário)

A verdadeira causa da pobreza é a falta de acesso aos ativos físicos e
humanos que pode engendrar aumentos permanentes de renda. Tão im-
portante quanto o acesso à saúde e à educação, é o acesso às várias for-
mas de propriedade imobiliária, e aos direitos que permitem o ingresso
no sistema formal de crédito. Se no Brasil a distribuição da riqueza
patrimonial fosse semelhante à que caracteriza as democracias mais de-
senvolvidas, ou os tigres asiáticos, para não falar da China, a promoção
do acesso à propriedade imobiliária poderia se dar apenas através do
sistema formal de crédito. Todavia, ocorre exatamente o contrário numa
sociedade na qual as mais graves formas de desigualdade estão sempre
umbilicalmente presas a instituições herdadas de um sistema de planta-
ções escravistas, que foi abolido tardiamente, sem, contudo, ter sido
radicalmente transformado. A experiência internacional mostra que mais
igualdade no acesso à propriedade da terra e à educação constitui uma
condição exponencialmente benéfica ao desenvolvimento, já que, além
de aumentar o efeito positivo do crescimento econômico sobre a pobreza,
também turbina o próprio crescimento.

b) Fortalecimento da agricultura familiar - Pronaf

Nas áreas mais favoráveis às grandes plantações especializadas, quase
não existe a mobilidade e a articulação social que engendram a criação
das redes de micro e pequenas empresas. Também não existe a organi-
zação espacial que permite evitar uma fratura urbano/rural. Contudo, se
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as heranças institucionais de uma economia baseada na agricultura
diversificada – que, em geral, é de caráter familiar – são condições ne-
cessárias, elas estão muito longe de ser suficientes. Para que muitas em-
presas e muitos empregos possam ser criados em microrregiões com pre-
domínio da agricultura familiar, também é preciso que elas disponham de
um mínimo de condições favoráveis em termos de comunicações, de ser-
viços e, sobretudo, de ambientes que estimulem o ‘empreendedorismo’.

c) Renovação da educação rural

Houve sistemática falta de investimentos na educação rural. Como
resultado, a qualidade das escolas rurais é muito inferior à das urbanas.
Além disso, é comum que a necessidade de mobilizar o trabalho de toda
a família, para gerar renda, faça com que os pobres tenham dificuldade
de garantir tanto a freqüência escolar de seus filhos, como as condições
de saúde e nutrição que favoreçam sua capacidade de aprendizado. O
resultado é que a pobreza, perpetuada pelo baixo investimento em capital
humano, faz com que as novas gerações permaneçam despreparadas a
empreender novos negócios e em situação de completa desvantagem nos
mercados de trabalho.

d) Diversificação das economias rurais

As economias rurais mais dinâmicas são as polivalentes, porque si-
multaneamente importam consumidores de seus atributos territoriais e
exploram economias de escala e de escopo na exportação de seus produ-
tos. Mas, é muito raro que uma microrregião rural disponha de condi-
ções naturais e humanas tão privilegiadas. Assim, acaba por prevalecer
uma divisão espacial dessas vantagens competitivas, de acordo com a
qual, manchas dinâmicas de vários tipos, e com vários graus de diversi-
ficação, se entrelaçam aos enclaves resultantes da especialização. Por
isso, o objetivo estratégico deste programa deve ser o de maximizar as
manchas de dinamismo e minimizar os enclaves. Este é um duplo desa-
fio, pois que torna crucial a descoberta de usos mais sustentáveis dos
recursos naturais e, sobretudo, dos “três Bs”: biodiversidade, biomassa
e biotecnologias.
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6. Considerações finais

É tosca, para dizer o mínimo, a visão para o futuro do Brasil rural
que consta da primeira versão do “Programa Brasil em Ação – Eixos
Nacionais de Integração e Desenvolvimento”. Um de seus principais
pressupostos é que continuará crescente “o esvaziamento rural”, basi-
camente “em função da implantação de técnicas mais modernas no meio
rural”. Ou seja, nesta apreciação está a pura reprodução do estereótipo
que prevalece sobre o Brasil rural, como se ele se resumisse ao setor
agropecuário. Ou então ainda, a ingênua confusão entre a natureza es-
pacial da categoria “rural” e a natureza setorial das atividades
agropecuárias. No fundo, a visão da hierarquia urbano-rural que permeia
a primeira versão do “Programa Brasil em Ação” é demasiadamente
pobre. O máximo que dela se consegue extrair sobre as mudanças da
configuração territorial do país é que a “crescente urbanização” resulta-
rá “no crescimento mais expressivo de cidades médias e pequenas, com
desaceleração no crescimento das metrópoles”.4

Está em curso no Brasil um processo de recomposição territorial
que dará origem a algo em torno de 600 microrregiões, isto é, agrupa-
mentos de municípios com as mais diversas estruturas institucionais de
governança, como são as “associações” gaúchas, catarinenses e minei-
ras, os pactos impulsionados por várias ações de desenvolvimento local,
ou ainda a grande diversidade dos consórcios espalhados por todo o país.
Dessas 600 microrregiões, no máximo 50 são predominantemente urba-
nas, e deverão concentrar metade da população. Esse Brasil urbano, ao
qual pertencem as 12 aglomerações metropolitanas, certamente tam-
bém abrangerá o entorno de outras 37 aglomerações que ainda não são
de fato metropolitanas, embora algumas já o sejam por lei estadual (ou
mesmo “RIDE” por legislação federal). Mais difícil é vislumbrar as ca-
racterísticas das demais 550 microrregiões que abrigarão a outra meta-
de da população. Uma parte, polarizada por óbvios centros urbanos,
cercados por alguns municípios ambivalentes e outros claramente ru-
rais, até poderá ser entendida como extensão do Brasil urbano. Porém,
nada de parecido poderá ocorrer com as cerca de 500 microrregiões
amplamente constituídas por municípios rurais, como indicam suas den-

4 Cf. Consórcio Brasiliana & BNDES, Relatório Final de Caracterização e Análise dos
Eixos – Memória, Tomo I – Visão Nacional, Apêndice, Setembro de 1999, página A – 5.
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sidades demográficas. E nesse Brasil rural, onde moram e trabalham de
30% a 40% dos habitantes, não há apenas “esvaziamento”. Ao contrário,
na década de 1990, houve expressivo crescimento populacional em signi-
ficativo número de municípios rurais, como se verá mais adiante. Antes, é
preciso que fiquem mais claras as grandes tendências da configuração
territorial do Brasil.

Um expressivo aumento na diferenciação interna das macrorregiões
brasileiras está em curso, como resultado das transformações econômi-
cas verificadas nas últimas décadas. Essa maior heterogeneidade torna
ainda mais evidente a inadequação da abordagem tradicional das políti-
cas de desenvolvimento regional, sempre centradas em ações que utili-
zam as macrorregiões como referencial geográfico exclusivo. Mutatis
mutandis, o mesmo pode ser dito da concepção dos Eixos Nacionais de
Integração e Desenvolvimento, em seu esforço de equacionar a proble-
mática macroterritorial do desenvolvimento brasileiro, tendo como prin-
cipal objetivo a promoção da competitividade sistêmica. As questões re-
lativas aos níveis micro e mesoterritorial, no entanto, continuaram a não
ser cobertas de forma adequada, até mesmo devido à falta de um referencial
geográfico menos abrangente, que permita um diagnóstico mais preciso
dos problemas relacionados com esses níveis, e possibilite a formulação
de ações adequadas para seu enfrentamento.

Todavia, a renovação das políticas de integração e desenvolvimento
regionais exigirá a utilização de uma divisão territorial mais detalhada,
que contemple áreas menores, as quais apresentam problemáticas mais
homogêneas. Tal procedimento não implica abandonar as ações e os ins-
trumentos baseados nos referenciais tradicionais, mais abrangentes. Pode-
se criar novos instrumentos e introduzir novos programas baseados em
uma divisão territorial menos abrangente, sem que isso necessariamen-
te signifique desativar os instrumentos e programas focalizados nas
macrorregiões.

As novas políticas, quando focadas em espaços menores como esses,
devem ser capazes de: a) permitir uma melhor identificação dos proble-
mas específicos de cada região; b) possibilitar uma melhor calibragem
das intervenções; c) viabilizar uma participação mais efetiva da socieda-
de civil na formulação, no acompanhamento e na avaliação das ações
que venham a ser desenvolvidas; d) facilitar a atuação integrada com as
administrações estaduais e municipais; e) tornar mais viável a formação
de parcerias com atores não-governamentais, cujas atuações tenham es-
copo local ou regional.
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A recente atuação do Ministério da Integração Nacional tem se ori-
entado na direção de operacionalizar unidades territoriais menores. O
Programa de Promoção do Desenvolvimento Sustentável de
Mesorregiões Diferenciadas toma, como referência, áreas cujas dimen-
sões aproximam-se de uma base territorial mais adequada para o trata-
mento das questões regionais no país.

A vantagem deste tipo de ajuste instrumental é que, ao se trabalhar
com áreas menores, torna-se mais fácil efetuar um diagnóstico detalhado
dos problemas que afetam cada região. Além disso, a adequação territorial
é extremamente importante quando se tem em vista a necessidade de ar-
ticular ações com as instâncias subnacionais de governo e, ao mesmo
tempo, a intenção de promover a maior participação dos segmentos orga-
nizados da sociedade civil nos programas de desenvolvimento. Quando
os programas se referem a uma base territorial demasiado abrangente e
heterogênea, ficam substancialmente reduzidas tanto a significação, quan-
to a eficácia da participação e da articulação dos atores regionais e locais
relevantes.

O governo federal deve atuar nesses espaços mesorregionais como
incentivador, articulador e promotor de ações integradas das diferentes
instâncias governamentais. Além de estimular e criar condições para que
os estados e municípios engajem-se em programas integrados de desen-
volvimento regional, envolvendo as três instâncias de governo, através
de parcerias com atores governamentais, a União deverá tomar a iniciati-
va tanto no caso dos programas relacionados a áreas que abranjam dois
ou mais estados, como nos que envolvam regiões de fronteira com países
vizinhos. E essa nova linha de atuação exige a identificação de áreas
menores, que possam ser consideradas prioritárias no contexto dos ob-
jetivos das novas políticas regionais e de ordenamento territorial.

A Secretaria de Programas Regionais Integrados (SPRI), do Minis-
tério da Integração Nacional (MI), vem se apoiando em ações de desen-
volvimento local integrado e sustentável que vão desde o fortalecimen-
to de áreas de fronteira, por meio do Programa de Desenvolvimento
Social da Faixa de Fronteira, passando pelo desenvolvimento agro-
ambiental sustentável de estados como Mato Grosso e Rondônia, em
parceria com o Banco Mundial (Prodeagro e Planafloro). Essas ações
centram-se também na capacitação massiva de importante parcela de
população, buscando sua inclusão no mercado por meio do Programa
Nacional de Emprego e Renda (Pronager).
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As ações da SPRI estão compreendidas em dezoito programas do
PPA 2000-2003, sendo dezessete gerenciados pelo MI. Além dos qua-
tro já citados (Faixa de Fronteira, Prodeagro, Planafloro e Pronager), há
treze Programas de Desenvolvimento Integrado e Sustentável de
Mesorregiões Diferenciadas. O décimo oitavo programa é o do
Zoneamento Ecológico-Econômico, coordenado pelo Ministério do Meio
Ambiente e com ações desenvolvidas sob a responsabilidade do MI.

Por outro lado, uma das estratégias de planejamento e gestão com-
partilhada que mais tem se difundido no país, através de diversas parce-
rias entre organizações governamentais e não-governamentais, é a pro-
moção do Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (Dlis).5  O
Dlis é uma estratégia de indução do desenvolvimento local. Entende-se
por “desenvolvimento local” o processo de tornar dinâmicas as vanta-
gens comparativas e competitivas de uma determinada localidade, de
modo a favorecer o crescimento econômico e, simultaneamente, elevar
o capital humano, o capital social, a melhoria das condições de governo
e o uso sustentável do capital natural.

O “local” é entendido aqui como qualquer recorte socioterritorial
delimitado a partir de uma característica eletiva definidora de identida-
de. Pode ser uma característica físico-territorial (localidades de uma
mesma microbacia), uma característica econômica (localidades integra-
das por uma determinada cadeia produtiva), uma característica étnico-
cultural (localidades indígenas, de remanescentes de quilombos ou de
migrantes), uma característica político-territorial (municípios de uma
microrregião), etc. Enfim, o recorte do local depende do olhar do sujei-
to e dos critérios eletivos de agregação.

O Dlis fundamenta sua estratégia em aspectos como: a) a participação
organizada da comunidade local; b) a capacitação continuada para o plane-
jamento e a gestão compartilhada do desenvolvimento; c) a oferta articula-

5 Reproduz-se aqui passagens do artigo “Desenvolvimento & Gestão Compartilhada”,
de Juarez de Paula, publicado na coletânea Desenvolvimento Local: Dinâmicas e Estraté-
gias, organizada por Caio Márcio Silveira e Liliane das Costa Reis para o projeto de apoio
à Rede Dlis, e publicado pela RITS – Rede de Informações para o Terceiro Setor (Rio de
Janeiro, Julho de 2001). Certamente não seria muito diferente se a referência fosse o pro-
grama Comunidade Solidária, ou o Sebrae, principais promotores do Dlis. E o mesmo
talvez também possa ser dito sobre o ‘Programa Farol do Desenvolvimento’, do Banco do
Nordeste, ou sobre o ‘Programa Regional de Desenvolvimento Local Sustentável’, da par-
ceria Adene/Pnud.
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da e convergente de investimentos governamentais e não-governamentais;
d) a difusão da cultura empreendedora e o apoio ao empreendedorismo
coletivo; e) a oferta adequada de crédito para micro e pequenos empreende-
dores, mediante instrumentos de crédito produtivo popular (microcrédito).

Para tanto, a despeito das inúmeras variações e adaptações
metodológicas possíveis e recomendáveis em um país com as dimensões
e a diversidade regional que se conhece, as estratégias de promoção do
Dlis têm seguido alguns passos elementares: a) mobilização e
sensibilização da sociedade local; b) capacitação do fórum ou conselho
de desenvolvimento local; c) diagnóstico participativo local; d) plano de
desenvolvimento local; e) agenda local; f) negociação da agenda; g)
implementação da agenda.

O “vácuo” microrregional

O maior desafio ao desenvolvimento sustentável do Brasil rural é
oferecer novas e melhores perspectivas aos 4.500 municípios que si-
multaneamente não pertencem a aglomerações, têm pouca população, e
baixa densidade demográfica. Neles viviam quase 52 milhões de habitan-
tes no último ano do século passado. Para favorecer sinergias entre a agri-
cultura e os setores terciário e secundário dessas economias rurais, bem
como para promover todas as formas de “empreendedorismo” que pos-
sam explorar as vantagens comparativas e competitivas desses territóri-
os, são insuficientes e inadequados os programas de âmbito
mesorregional e local.

Cada um dos integrantes deste imenso conjunto de municípios ru-
rais só poderá promover a diversificação de sua economia se for capaz
de formar boas articulações com os demais municípios da microrregião.
Não resta dúvida de que o desempenho socioeconômico de um municí-
pio rural depende muito do dinamismo de suas prefeituras. Mesmo que
não possam fazer milagres, são muito recorrentes os casos em que a
dinamização socioeconômica pode ser atribuída à capacidade do poder
local em atrair, para o município, decisivos investimentos privados e pú-
blicos. Quando fica patente a mudança de “atmosfera”, constata-se, in-
clusive, o retorno de emigrantes que adquiriram alguma qualificação pro-
fissional e fizeram poupança suficiente para abrir um pequeno negócio.
Mas esse papel crucial da prefeitura não vai muito longe se estiver isola-
do, e não conseguir contrabalançar a força centrípeta do núcleo urbano
que domina os vínculos socioeconômicos da microrregião.
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É absolutamente necessária alguma forma de articulação
microrregional dos municípios rurais; uma articulação que inclua seu
eventual centro urbano e seus municípios ambivalentes, para que possa
haver diagnóstico, planejamento, divisão do trabalho e capacidade
operacional. Infelizmente, muitas políticas do governo federal fazem com
que os municípios só “se voltem para o próprio umbigo”, mediante cria-
ção de inúmeros conselhos municipais, em detrimento das articulações
intermunicipais. Com certeza, é muito importante que a descentralização
incentive a fiscalização da sociedade sobre o uso que as prefeituras fa-
zem das verbas federais que recebem. Porém, é equivocado imaginar que
um conselho de um minúsculo município possa diagnosticar e planejar
o desenvolvimento rural.

É possível considerar que uma microrregião rural esteja em condi-
ções de começar a planejar seu próprio desenvolvimento quando existi-
rem identidades políticas, culturais, sociais, econômicas e ambientais entre
os municípios que venham a constituí-la. Os municípios se juntam em
função de afinidades políticas e da existência de interdependências
ambientais, econômicas e sociais, como é o caso, por exemplo, de barra-
gens, projetos de irrigação, migrações, etc. Quando existem tais afinida-
des, tendem a ser também similares as possíveis cadeias produtivas ca-
pazes de gerar economias de escala, ou ainda, sistemas produtivos lo-
cais capazes de gerar economias externas.

A importância estratégica das articulações intermunicipais
microrregionais para o processo de desenvolvimento exigirá, contudo,
um aperfeiçoamento do pacto federativo, através de um novo marco no
plano das relações intergovernamentais.6  Desde a década de 1980, vêm
ganhando expressão os consórcios intermunicipais. Em meio ao primeiro
impulso da redemocratização e da descentralização, os consórcios não sur-
giram como panacéias, mas apontavam para a necessidade de se criar algo
novo. Talvez sejam, de fato, uma das respostas mais criativas e eficientes,
sob o ponto de vista institucional, ocorridas entre os ensaios para uma pro-
funda reforma do Estado. De início, este tipo de experiência esteve muito
associada aos problemas da gestão de recursos hídricos. Com o tempo, os

6 Estes últimos parágrafos reproduzem a parte conclusiva do artigo de José Mario
Brasiliense Carneiro “Consórcios, Kreise e relações intergovernamentais”, publicado en-
tre as páginas 68 e 89 da coletânea Consórcios: uma forma de cooperação intermunicipal,
organizada pela Fundação Prefeito Faria Lima, (Informativo Cepam – Ano I, N. 2, São
Paulo, Janeiro 2001, 307 p.)
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consórcios avançaram fronteiras, chegando à gestão ambiental e às polí-
ticas sociais. E deram contornos às bandeiras de descentralização e par-
ticipação conduzidas por governos eleitos imediatamente à abertura.

A crise institucional coloca-se, portanto, como oportunidade para a
inserção dos municípios na qualidade de esfera autônoma da federação,
bem como para a revisão dos papéis dos estados federados e da própria
União. Nesse amplo movimento, os consórcios desempenham um papel
fundamental e, até certo ponto, estratégico, na intermediação entre os
poderes subnacionais. Além de aproximar municípios, servem à tradu-
ção dos conceitos – e à transformação de pré-conceitos – no complexo
diálogo entre estes e os governos estaduais e federal. Servem, assim, ao
rompimento de barreiras cristalizadas de poder. Contribuem para a in-
venção democrática do Estado. Permitem uma crítica às agências esta-
tais e privadas responsáveis por serviços públicos, por conterem, na sua
estrutura, a visão do bem comum e a lógica da agilidade gerencial. A
informalidade atual dos consórcios deverá ser superada, mas espera-se
que, com isso, não se esgote todo o seu potencial criativo. Neste sentido,
a esperada regulamentação poderá significar o surgimento formal de um
espaço de decisão e intermediação entre esferas governamentais do mai-
or significado para a federação brasileira.
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VELHOS E NOVOS MITOS DO RURAL BRASILEIRO:
IMPLICAÇÕES PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS

José Graziano da Silva*

O objetivo deste texto é apresentar propostas de políticas, com base
nas principais conclusões obtidas pelo Projeto Rurbano1, que explora,
fundamentalmente, os tipos de ocupações das pessoas; e as rendas das
famílias residentes nas áreas rurais – agrícolas, pluriativas e não-agríco-
las –, a partir dos dados das PNADs para o período 1992/99.2  Estamos
iniciando a Fase III do referido projeto, que se prolongará até 2003,
quando estaremos priorizando os estudos de caso e a análise dos dados
do Censo Demográfico de 2000.

De forma muito sintética, podemos dizer que nossas pesquisas têm
contribuído para derrubar alguns velhos mitos sobre o mundo rural brasi-
leiro, mas que, infelizmente, podem estar servindo também para criar
novos outros.

* Professor titular de Economia Agrícola do Instituto de Economia da Unicamp, bolsista
do CNPq e consultor da Fundação Seade. (graziano@eco.unicamp.br). Uma versão
anterior deste texto foi publicada na Revista Reforma Agrária (ABRA), 31(1):31-46.

1 Trata-se de um projeto temático intitulado “Caracterização do Novo Rural Brasileiro,
1981/99” que, contando com financiamento parcial da FAPESP e do PRONEX-CNPq,
pretende analisar as principais transformações ocorridas no meio rural de onze unidades
da federação (PI, RN,AL,BA,MG,RJ,SP,PR,SC,RS e DF). Consulte nossa homepage na
Internet (http://www.eco.unicamp.br/projetos/rurbano.html), onde estão disponíveis nos-
sas principais publicações.
2 Para uma síntese dos principais resultados da pesquisa, consultar Grazinao da Silva, J.;
Del Grossi, M. e Campanhola (2002). “O que há de realmente novo no rural brasileiro”.
Cadernos de C&T, Embrapa, 19(1):37-68.
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I – Os velhos mitos

1. O rural é atrasado

Mostramos que o rural não se opõe ao urbano como símbolo da
modernidade. Há ainda, no rural brasileiro, muito de atraso e violência, o
que é explicado por razões históricas, relacionadas, em parte, à forma
como foi feita a nossa colonização, baseada em grandes propriedades
com trabalho escravo, e, em parte, à tradicional impunidade dos crimes
agrários no país.

Mas há, também, a emergência de um novo rural, composto tanto
pelo agribusiness como por novos sujeitos sociais: centenas de neo-
rurais, que exploram os nichos de mercados das novas atividades agrí-
colas – criação de escargot, plantas e animais exóticos, etc.; milhares
de moradores de condomínios rurais de alto padrão e de loteamentos
clandestinos, muitos empregados domésticos e aposentados, que não
conseguem sobreviver na cidade com o salário mínimo que recebem;
milhões de agricultores familiares e pluriativos e de famílias que vivem
“por conta-própria” e são “não-agrícolas”, mas permanecem residindo
em áreas rurais; milhões de trabalhadores rurais assalariados, empre-
gados em atividades agrícolas e não-agrícolas; e, ainda, milhões de
“sem-sem”, excluídos e desorganizados, que, além de não terem terra,
também não têm emprego fixo, não têm casa decente para morar, não
têm acesso aos serviços de saúde, não têm acesso ao sistema educaci-
onal, e nem mesmo pertencem a uma organização, como o MST, para
poder expressar suas reivindicações.

Infelizmente, essa categoria dos “sem-sem”, desprovidos e de-
sorganizados, não vem se reduzindo, apesar de se ter acelerado o as-
sentamento das famílias sem-terra, especialmente a partir da segunda
metade dos anos 80. Isso se deve basicamente à queda das rendas
agrícolas, especialmente após o Plano Real, e à falta de políticas es-
pecíficas de apoio aos agricultores familiares que sejam realmente
efetivas, à exceção da Política de Previdência Social Rural e, mais
recentemente, do Pronaf.

Os dados da PNAD de 1999 permitem uma aproximação desse con-
tingente de pobres rurais: são quase três milhões de famílias – ou seja, 15
milhões de pessoas – sobrevivendo com uma renda familiar inferior ao
salário mínimo, ou uma renda disponível per capita de um dólar, ou me-
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nos, por dia (R$ 34,60 mensais, ao câmbio de setembro/99).3  Mais da
metade dessas famílias de pobres rurais têm suas rendas provenientes
exclusivamente de atividades agrícolas: são famílias “por conta pró-
pria” (30% do total), com áreas de terra insuficientes e/ou com condi-
ção de acesso à terra precária (parceiros, posseiros, cessionários), ou
ainda, famílias de empregados agrícolas (25%), dentre os quais, a gran-
de maioria trabalha sem carteira assinada.

Um terço dessas famílias de pobres rurais moram em domicílios sem
energia elétrica, quase 90% não têm água canalizada, tampouco esgoto
ou fossa séptica. E, em quase metade dessas famílias mais pobres, o che-
fe ou a pessoa de referência nunca freqüentou a escola ou, no melhor dos
quadros, não completou a primeira série do primeiro grau, podendo, por-
tanto, ser considerado analfabeto.

Mas, infelizmente, nada disso é “privilégio do velho rural atrasado”.
Isto porque das 4,3 milhões de famílias pobres residentes em áreas urba-
nas não metropolitanas (pequenas e médias cidades), 70% também não
têm rede coletora de esgoto ou fossa séptica, quase 30% não têm água
encanada, embora menos de 5% não tenha energia elétrica no domicílio.
E em um terço delas, o chefe de família também pode ser considerado
analfabeto. Fica patente, então, que a diferença entre rural e urbano diz
respeito apenas ao acesso à energia elétrica, que é um dos serviços bási-
cos fundamentais hoje, sem o qual fica difícil falar em modernidade. E
não nos iludamos: o maior acesso das famílias urbanas pobres à energia
elétrica deve-se aos “gatos” – ligações clandestinas às redes de energia
elétrica secundária –, expediente que não é possível na zona rural, onde
as linhas primárias tem voltagem muito superior.

A conclusão é uma só: a origem do atraso e, mais especificamente, da
violência é a pobreza, seja ela rural ou urbana, nova ou velha. E o com-
bate à pobreza no Brasil, pela sua dimensão e suas causas estruturais,
não pode ser enfrentado apenas com base em políticas sociais compensa-
tórias, como a da Renda Mínima, ainda que essas políticas sejam tam-
bém fundamentais como medidas paliativas para determinados grupos

3 Imputando-se o valor do autoconsumo agrícola e descontando-se os pagamentos de
aluguel e da prestação da casa própria, quando fosse o caso, essa metodologia adotada
pelo Banco Mundial foi desenvolvida por Takagi, M.; J. Graziano da Silva e M. Del Grossi
(2001). “Pobreza e fome: em busca de uma metodologia para Quantificação do Fenômeno
no Brasil.” Campinas, Instituto de Economia/Unicamp (texto para discussão 101,
www.eco.unicamp.br/publicacoes).
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sociais e regiões mais carentes em organização e infra-estrutura. É por
isso que programas de combate à fome e à miséria, por exemplo, têm que
ser desenhados em conjunto com programas de acesso à terra e apoio à
agricultura familiar, como indicado no Projeto Fome Zero.4  Caso contrá-
rio, corre-se o risco de arrancar com uma mão o que se plantou com a
outra, como é o caso da política de assentamentos rurais do governo
Fernando Henrique Cardoso, que não consegue nem mesmo reverter a
tendência de redução do número de agricultores familiares no país.

Figura 1: O mundo rurbano

2. O rural é sinônimo de agrícola

Apesar do Dicionário Aurélio confirmar essa confusão entre um se-
tor de atividades e um espaço geográfico, mostramos que está crescendo
o número de pequenas glebas (em geral, com menos de 2 ha, tamanho do
menor módulo rural), que tem a função muito mais de uma residência
rural que de um estabelecimento agropecuário produtivo. Mostramos tam-
bém que um número crescente de pessoas que reside em áreas rurais está
hoje ocupada em atividades não-agrícolas. Os dados da PNAD de 1999
(ver tabela 1) mostram que, dos quase 15 milhões de pessoas economi-
camente ativas no meio rural brasileiro (exceto a região Norte), quase

4 Disponível no site www.icidadania.org.br
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um terço – ou seja, 4,6 milhões de trabalhadores – estava trabalhando
em ocupações rurais não-agrícolas (ORNA). Tais ocupações compre-
endem serventes de pedreiro, motoristas, caseiros, empregadas domés-
ticas, etc. Mais importante que isso: as ocupações não-agrícolas cresce-
ram, na década dos 90, a uma taxa de 3,7% ao ano – mais que o dobro
da taxa de crescimento populacional do país.

Tabela 1 - Evolução da população do Brasil
a
, 1981-99

 Fonte: Tabulações especiais das PNADs de 1981 e de 1992 a 1999,
Projeto Rurbano, novembro 2000.

 NOTAS: a) não inclui as áreas rurais da região Norte, exceto estado de
Tocantins

b) PEA restrita, que exclui os não remunerados que trabalham menos
de 15 horas semanais e os que se dedicam exclusivamente à produção
para autoconsumo.

Enquanto isso, as ocupações agrícolas vêm caindo cada vez mais
rapidamente, apresentando, no período 1992/99, uma taxa de –1,7% ao
ano. Nossas projeções indicam que a continuar nesse ritmo, no ano 2014,
a maioria dos residentes rurais do país estará ocupada precisamente nas
atividades não-agrícolas. Em alguns estados, como São Paulo, isso já
deve estar ocorrendo neste ano de 2002.

Outro dado que confirma a importância das atividades não-agríco-
las: a soma dos rendimentos não-agrícolas das pessoas residentes nos
espaços rurais supera, em 1998 e 1999, os rendimentos provenientes
exclusivamente das atividades agrícolas, segundo as PNADs. Ou seja,
embora se saiba que as rendas agrícolas declaradas nas PNADs sejam
fortemente subestimadas, os rendimentos não-agrícolas dos residen-
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tes em espaços rurais no Brasil superam os rendimentos agrícolas to-
tais desde 1998 (Ver gráfico 1).

Mostramos, também, que nas áreas rurais podem ser encontrados os
mesmos setores e ramos de atividades existentes nas áreas urbanas. Mais
ainda: a conformação produtiva das cidades, em termos de ocupações
geradas pelos diferentes ramos e setores de atividades econômicas não-
agrícolas, afeta as áreas rurais que lhe são contíguas. Ou seja, numa dada
região, a composição setorial do emprego rural não-agrícola não difere
muito do que existe no urbano. O que significa que tanto as indústrias
como os prestadores de serviços há muito não respeitam mais essa arbi-
trária linha que delimita os perímetros urbanos.

Por que então manter ainda essa anacrônica separação entre urbano e
rural para efeito de delimitar setores de atividades econômicas? Antes, a
linha do perímetro urbano servia para impedir a circulação de determina-
dos animais, como porcos, por exemplo, por questões de saúde pública.
Hoje mesmo, as áreas rurais têm restrições à criação de animais soltos
ou mesmo estabulados. Por que, então, continuar separando espaços que
o capital já unificou como produtor de valores de troca, de mercadorias?
Porque têm valores de uso distintos? Porque a relação com a natureza
não é a mesma existente nas cidades? Mas isso justifica que sejam sub-
metidas a ordenamentos jurídico e institucional distintos?

Hoje, o módulo rural – teoricamente a área que garantia a sobrevivên-
cia da família agrícola – ainda funciona como o parâmetro de área mínima,
abaixo do qual o fracionamento não é permitido. Mas, os expedientes de
condomínios fictícios e parcelamento pela “fração ideal” mostram que essa
proibição não apenas não tem sido inócua, mas, muitas vezes, prejudicial
ao desenvolvimento das novas atividades agrícolas e não-agrícolas.

Creio que já é mais do que tempo para estabelecermos critérios de
acesso aos serviços básicos essenciais – água potável, energia elétrica,
coleta de lixo, saneamento básico, correio, etc – como condição do “ha-
bite-se” das residências, bem como das atividades não-agrícolas que ve-
nham a se implantar nas áreas rurais e, assim, acabar com os anacronis-
mos da legislação do módulo rural. Ademais, as propriedades rurais pre-
cisam voltar a ter a sua atividade principal – agrícola, não-agrícola, lazer,
preservação, etc – identificada, para fins tributários, reformulando-se
completamente o princípio das “isenções” hoje presentes no ITR, e inse-
rindo tais propriedades numa legislação mais ampla sobre a propriedade
territorial (independentemente se urbana ou rural), funções e limites do
uso de recursos naturais, como as águas, os minérios, etc.
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3. O êxodo rural é inexorável

As estatísticas mais recentes do Brasil rural revelam um paradoxo
que interessa a toda sociedade: o emprego de natureza agrícola definha
em praticamente todo o país, mas a população residente no campo voltou
a crescer; ou, pelo menos, parou de cair. Esses sinais trocados sugerem
que a dinâmica agrícola, embora fundamental, já não determina sozinha
os rumos da demografia no campo. O que explica esse novo cenário é o
crescimento das ocupações não-agrícolas no campo, ao mesmo tempo em
que aumenta a massa de desempregados, inativos e aposentados que man-
tém residência rural (ver Gráfico 2). E grande parte das famílias rurais
com aposentados abriga também pessoas desempregadas em idade ativa,
o que faz crer que a aposentadoria rural esteja servindo também como
uma espécie de “colchão amortecedor” para o desemprego no país.5

Se for verdade que ainda persiste algum êxodo, especialmente na
região Sul e entre os jovens e as famílias com filhos menores, também é
verdade que o fluxo em direção às cidades maiores já não tem força para
condicionar esse novo padrão emergente, que é o de recuperação das
áreas rurais da maioria das regiões do país. Os dados das PNADs mos-
tram que a população rural chegou ao fundo do poço em 1996 (ano de
contagem populacional), com 31,6 milhões de pessoas6 ; mas, a partir
de então, vem se recuperando lentamente, tendo atingido o patamar de
32,6 milhões em 1999, ou seja, um milhão de pessoas a mais. Isso signi-
fica uma taxa de crescimento anual da população rural de 1,1%, o que é
muito próximo do crescimento da população total, de 1,3% a.a., no mesmo
período. No Nordeste, as duas taxas se igualaram (1,1% ao ano). Em São
Paulo, o crescimento da população rural foi o dobro do total (3% a.a.
contra 1,5% a.a.), indicando uma verdadeira “volta aos campos”, que,
entretanto, não se confunde com uma volta às atividades agrícolas, até

5 A esse respeito, ver o excelente trabalho de Delgado, G. e J.C. Cardoso Jr. (2000). A
universalização de Direitos Sociais no Brasil: a Previdência Rural nos anos 90. Brasília,
IPEA. 242 p.
6 Infelizmente, são cada vez maiores as indicações de que os dados da contagem populacional
estão fortemente subestimados. No caso das áreas rurais do interior de São Paulo, por exem-
plo, a subestimação fica evidente ao se constatar uma elevação generalizada nas taxas de
crescimento populacional entre 1996 e 2000, após terem mostrado fortes quedas, entre 1991
e 1996. Como contagem de 1996 foi realizada em conjunto com o Censo Agropecuário de
1995/96 e como existe também uma outra pesquisa para as áreas rurais paulistas nesta
mesma data (LUPA), é possível evidenciar as regiões mais afetadas.
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porque parte significativa dessa população passou a residir em áreas rurais
próximas tanto das grandes cidades do interior quanto da capital do estado.

É perigoso, porém, alimentar ilusões de que se tenha consolidado
uma nova dinâmica populacional no campo brasileiro. Mostramos que
inevitável é o êxodo agrícola, o qual, todavia, pode ser compensado, ao
menos parcialmente, com o crescimento da ORNA. Se a isso juntarmos
os inativos – principalmente os aposentados – que buscam as áreas ru-
rais como local de residência, podemos equacionar uma política
habitacional para as áreas rurais que muito ajudaria a conter o significa-
tivo êxodo rural ainda existente em determinadas regiões do país.

Na região Sul, por exemplo, a população rural ainda mostra sinais
de queda, especialmente nas áreas que denominamos de rural
agropecuário ou rural profundo. Tal processo atinge mais os jovens –
especialmente as mulheres – e as famílias com filhos pequenos deman-
dando escola e atendimento de saúde. Em ambos os casos, o que expli-
ca a persistência do êxodo rural é o que temos denominado de falta de
urbanização das áreas rurais, ou seja, a falta de infra-estrutura – princi-
palmente de transportes e energia elétrica – e de serviços públicos es-
senciais, dentre os quais destacam-se a saúde e a educação, mas tam-
bém não pouco importantes, os serviços privados de lazer. O que falta,
como bem definiu um ex-sem terra, é poder ser cidadão sem ter que
mudar para cidade7, ou seja, continuar residindo no meio rural.

Mas, sempre é bom recordar que os desempregados residentes em
áreas rurais também vêm crescendo rapidamente, mais até que os de-
mais grupos de aposentados e ocupados em atividades não-agrícolas.
Informações adicionais nos permitem afirmar que grande parte dessas
atividades não-agrícolas que estão se desenvolvendo nas áreas rurais
não passam de “ocupações de refúgio” contra o desemprego urbano. E
que os desempregados que permanecem residindo com suas famílias
rurais, fazem-no por desalento, dada a quase impossibilidade de conse-
guirem ocupações urbanas estáveis no momento. Isso nos permite for-
mular a hipótese de que o fluxo do êxodo rural poderá reativar-se assim
que houver qualquer sinal positivo de retomada do crescimento urbano
industrial no país.

7 Tenho insistido na idéia de urbanizar o rural com o significado precípuo de levar a
cidadania a seus habitantes. A esse respeito, ver Graziano da Silva, J. (2001). “Quem
precisa de Desenvolvimento?” Brasília, CNDS/Nead, (texto para discussão 2)
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Em virtude deste quadro, creio que não seja partilhar de nenhuma
filosofia ludista propor uma revisão dos incentivos à mecanização da
colheita das grandes culturas – especialmente do café e da cana de açú-
car. Hoje, nem o miserável salário pago aos volantes e bóia-frias conse-
gue “competir” com os incentivos à aquisição de colheitadeiras ofereci-
dos por programas como o Moderfrota, para não mencionar as restrições
ambientais, cada vez mais severas, que impedem, por exemplo, a queima
prévia da cana de açúcar no estado de São Paulo, o que inviabiliza a sua
colheita manual. E tampouco há política de requalificação profissional
que consiga transformar um ex-bóia-fria analfabeto, com mais de 45 ou
50 anos, em operário qualificado e, muito menos, num “pequeno empre-
endedor por conta-própria”, ainda que isso signifique apenas um nome
pomposo para um camelô de rua.

Creio que chegou a hora da sociedade brasileira se definir, primeiro,
pela manutenção dos empregos agrícolas – ainda que os mais precários –
, como uma medida transitória para enfrentar a crise social existente no
país. Segundo, por uma política previdenciária rural ativa, que não se
resumisse na outorga de direitos arduamente conquistados, no final de
uma vida de trabalho; mas que tornasse possível, por exemplo, uma
aposentadoria precoce para os trabalhadores rurais de mais de 50-55
anos, que tivessem possibilidade de continuar a produzir parte de sua
própria subsistência. Embora alguns considerem essa proposta uma for-
ma de apartheid, a combinação da produção de subsistência das famíli-
as rurais com o acesso a serviços públicos essenciais poderia ser uma
forma de incluir parte dos “sem-sem” no rol dos cidadãos brasileiros8,
garantindo-lhes uma vida melhor.

4. O desenvolvimento agrícola leva ao desenvolvimento rural

Mostramos que as ocupações agrícolas são as que geram menor ren-
da; e que o número de famílias agrícolas está diminuindo, pois elas não
conseguem sobreviver só de rendas agrícolas. Nem mesmo o número
das famílias pluriativas, nas quais os membros combinam atividades
agrícolas e não-agrícolas, vem aumentando. Dada a queda da renda pro-
veniente das atividades agropecuárias, as famílias rurais brasileiras es-

 8 Uma discussão desse tema pode ser encontrada em “Brasil rural na Virada do milênio
- Encontro de Pesquisadores e Jornalistas”. São Paulo, USP. 2001. (NEAD-texto para
discussão, 3).
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tão se tornando cada vez mais não-agrícolas, garantido sua sobrevivên-
cia através de transferências sociais – aposentadorias e pensões – e em
ocupações não-agrícolas.

Infelizmente, não se pode comparar os rendimentos com os do perí-
odo anterior ao Plano Real, em função das distorções introduzidas pelas
mudanças monetárias ocorridas na primeira metade dos anos 90. Mas os
dados que dispomos, para o período 1995/99, mostram que, para as famí-
lias rurais “por conta-própria” agrícolas e as pluriativas, a única parcela
da renda familiar per capita que cresceu significativamente no período
foi aquela proveniente das transferências sociais (+ 6,7% e + 4,9% ao
ano, respectivamente). A fração da renda proveniente das atividades agrí-
colas – que representa 3/4 ou mais da renda total dessas famílias – de-
cresceu tanto para as famílias rurais “por conta-própria” agrícola (- 4,2%
a.a.), como para as pluriativas (- 5,3% a.a.). E, para agravar ainda mais
o quadro, as rendas não-agrícolas só cresceram para as famílias rurais
“por conta-própria” não-agrícola, permanecendo estagnadas para as
pluriativas (ver tabela 2).

Tabela 2: Composição e evolução da renda familiar das famílias
de Conta Própria Rurais Brasil, 1995-99 (valores de Set/99)
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Em resumo, as famílias agrícolas e pluriativas ficaram mais pobres
na segunda metade dos anos 90. É por essa razão que as famílias rurais
estão se tornando crescentemente não-agrícolas. E a queda das suas ren-
das per capita só não foi maior pela “compensação” crescente das trans-
ferências sociais da aposentadoria e pensões.

Mostramos também que, no caso de países como o Brasil, as deman-
das originadas pela geração de emprego e renda nos aglomerados urba-
nos, independentemente das atividades agrícolas locais, podem vir a ter
uma importância decisiva para o crescimento das ORNAs. Isso porque
em praticamente todas as suas regiões, o país tem grandes aglomerados
metropolitanos que determinam o sentido dos fluxos dos produtos e das
pessoas, seja no sentido metropolitano – não metropolitano, seja no sen-
tido urbano – rural. Assim, as atividades agrícolas de uma dada região
podem ser redefinidas a partir da busca de áreas para lazer, turismo e
preservação ambiental, pela população desses grandes centros urbanos
em áreas rurais que lhe são contíguas. Gera-se, assim, uma outra dinâmi-
ca de criação de ORNAs, baseada naquilo que, em outra oportunidade,
chamamos de “novas atividades agrícolas”9, como é o caso exemplar
dos pesque-pague, das fazendas de caça, da criação de plantas e animais
para fins ornamentais, etc..

Ou seja, no “novo rural” brasileiro, podemos, sim, encontrar as mes-
mas “velhas” dinâmicas de geração de emprego e renda, associadas aos
complexos agroindustriais. Mas, elas não representam mais as únicas – e
em muitos casos nem mesmo as principais – fontes geradoras de ORNAs.
Isto é especialmente válido naquelas regiões onde a população rural
agrícola é relativamente pequena, as cidades são muito grandes, e uma
parte significativa da População Ocupada na agricultura há muito tem
domicílio urbano, como ocorre no Centro–Sul do país. Mais importante

9 Essas “novas” atividades agrícolas são, no fundo, o resultado da agregação de serviços
relativamente artesanais – mas de alta especialização e conteúdo tecnológico – a produ-
tos animais e vegetais não tradicionalmente destinados à alimentação e ao vestuário.
Assim, apesar de serem também atividades agropecuárias, em última instância, a forma
da organização da produção e, principalmente, o seu circuito de realização, assentado em
nichos específicos de mercados, recomendam que essas “novas” atividades agrícolas
sejam tratadas de forma separada da dinâmica a, que engloba a produção agropecuária
stricto sensu. Fica igualmente recomendado que sejam consideradas também como de-
manda derivada do consumo final das populações urbanas, o que as aproxima da dinâmi-
ca d, já mencionada. A este respeito, ver: Del Grossi, M. e J. Graziano da Silva. O novo
rural brasileiro: uma abordagem ilustrada. Londrina, IAPAR. 2001.



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 422

que isso: nas regiões onde o processo de modernização agropecuária foi
mais intenso – como é o caso do estado de São Paulo e da região Sul,
por exemplo –, as atividades agropecuárias geram uma demanda por
mão-de-obra muito pequena, e quase sempre qualificada, no que são
atendidas por empresas de prestação de serviços localizadas nas cida-
des próximas.

 Assim, a demanda da população urbana de altas rendas por áreas de
lazer e/ou segunda residência – casas de campo e de veraneio, chácaras
de recreio –, bem como a prestação de serviços pessoais a elas relaciona-
dos – caseiros, jardineiros, empregados domésticos, etc.; a demanda da
população urbana de baixa renda por terrenos para autoconstrução de
suas moradias em áreas rurais; e, ainda, a demanda por terras não-agrí-
colas, por parte de indústrias e empresas prestadoras de serviços que
buscam o meio rural como uma alternativa favorável de localização, isto
é, para fugir das externalidades negativas dos grandes centros urbanos –
condições de tráfego, poluição, etc..

Essas três dinâmicas – que poderíamos chamar de patrimoniais – são
muito importantes no caso brasileiro, especialmente nas regiões do Cen-
tro-Sul do país, que concentra a grande maioria da população de rendas
mais altas e também a agricultura mais moderna do país. Cada uma delas
tem uma especificidade muito marcada, resultando, portanto, na geração
de tipos muito distintos de ORNAs. Contudo, todas derivam de situações
onde o elemento fundamental e impulsionador nada tem a ver com o de-
sempenho das atividades agrícolas que porventura sejam praticadas nas
localidades onde se desenvolvem as ORNAs. Na verdade, são as dinâmi-
cas das ORNAs de origem tipicamente urbanas que são impulsionadas,
muito mais pelo crescimento das grandes e médias cidades da região onde
se inserem do que das próprias áreas rurais onde ocorrem, ou seja, a
existência de ORNAs e suas forças propulsoras não advêm de transfor-
mações ocorridas no interior do setor agropecuário. Em outras palavras,
o motor do crescimento das ORNAs não são as mudanças internas do
setor agrícola, mas, sim, as demandas urbanas por bens e serviços não-
agrícolas. E é isso, em essência, o que há de novo no rural brasileiro e
latino-americano.10  Tal processo reflete, no fundo, uma tentativa de am-

10 Infelizmente, esse ponto, que é essencial à compreensão do porquê da nossa denomi-
nação de “novo rural”, não nos parece suficientemente destacado na literatura disponível
sobre geração de ORNAs na América Latina Ver, a respeito, o número especial de World
Development (vol.20,no.3, mar.2001), dedicado ao tema.
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pliar os mercados agrícolas, cada vez mais restritos, pela incorporação
de novos mercados, na verdade, de novas mercadorias que, vale repetir,
não têm origem agropecuária, no seu sentido estrito.

5. A gestão das pequenas e médias propriedades rurais é familiar

A gestão das pequenas e médias propriedades agropecuárias está se
individualizando, no sentido de que as atividades ficam sob a responsa-
bilidade apenas do pai e/ou de um dos filhos, enquanto os demais mem-
bros da família procuram outras formas de inserção produtiva, em geral,
fora da propriedade. Também uma parte cada vez maior das atividades
agropecuárias, antes realizadas no interior das propriedades, está sendo
hoje contratada externamente, através de serviços de terceiros, indepen-
dentemente do tamanho das explorações. Ou seja, em muitos casos, quem
dirige efetivamente os estabelecimentos agropecuários hoje não é mais a
família como um todo, e sim um – ou alguns – de seus membros. Isso
coloca por terra a idéia de uma divisão social do trabalho assentada na
disponibilidade de membros da família – distinta, portanto, de uma divi-
são do trabalho capitalista –, ainda que não invalide o caráter familiar do
empreendimento.

O fato da mulher rural também sair para trabalhar fora, ainda que
como doméstica, assim como parte crescente dos filhos – especialmente
das filhas –, tensiona ainda mais a divisão do trabalho assentada nos
atributos individuais dos membros da família, como sexo e idade. Cada
vez mais, “o mercado” interfere na divisão de trabalho no interior da famí-
lia rural, que passa a ter como parâmetro não mais as capacidades – ou
disponibilidades – de seus membros, mas sim suas necessidades individu-
ais, e não as do grupo familiar. Ou seja, multiplicam-se os “projetos pesso-
ais”, com o que a família passa a ser mais uma das arenas onde esses
conflitos são hierarquizados e/ou compatibilizados, quando possível.

O resultado final é que a família rural típica já não se identifica mais
com as atividades agrícolas, nem se reúne apenas em torno da explora-
ção agropecuária. A casa dos pais tornou-se uma espécie de base
territorial, que acolhe os parentes próximos nas ocasiões festivas, e, mais
do que isso, transformou-se em um ponto de refúgio para as épocas de
crise, especialmente as de desemprego, para os que saíram, permane-
cendo, ainda, como alternativa de retorno para a velhice. Além disso, a
família tem agora outros “negócios” – em geral não-agrícolas – como
parte de sua estratégia de sobrevivência (maioria dos casos), ou mesmo
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de acumulação, no caso daquelas unidades familiares que, antes, confi-
guravam os chamados camponeses ricos e que, agora, intitulam-se em-
presas familiares. O patrimônio familiar a ser preservado inclui mais
coisas que “as terras”. Em outras palavras, o centro das atividades da
família rural deixou de ser a agricultura porque a família deixou de ser
exclusivamente agrícola e se tornou pluriativa, ou não-agrícola, embora
permaneça residindo no campo.

Isso não significa, em absoluto, que “os negócios” deixaram de ter uma
base familiar, mas apenas que não giram mais em torno da propalada “agri-
cultura familiar”, o que tem profundas implicações para as atuais políticas
de apoio à geração de ocupação e renda no meio rural. Por exemplo: a
extensão rural deveria ser menos agrícola – estilo EMATER – e mais
“empreendedorista” – estilo SEBRAE11  – para esse segmento de pequenas
e médias empresas “viáveis”, para utilizarmos a expressão oficial emprega-
da para designar esse estrato superior que vem sendo chamado o dos “agri-
cultores familiares” e que, por certo, exclui a grande maioria dos parceiros
e arrendatários pobres, especialmente da região Nordeste.

II - Os novos mitos

1. A ORNA é a solução para o desemprego

Uma análise desagregada das principais ocupações exercidas pelas
pessoas residentes em áreas rurais no período 1992/99 mostra que quase
todas as ocupações agropecuárias sofreram uma forte redução, especial-
mente aquelas mais genéricas, como “trabalhador rural” e “empregado
agrícola”, que agregam os trabalhadores com menor grau de qualifica-
ção. Nestes termos, o quadro é de cerca de um milhão de pessoas ocupa-
das a menos em 1999, em comparação a 1992.

Ao contrário, quase todas as ocupações rurais não-agrícolas – as
ORNAs – apresentaram um crescimento significativo no mesmo perí-

11 É interessante assinalar que o primeiro texto conhecido sobre a importância das ativi-
dades rurais não-agrícolas foi demandado por instituições envolvidas com o estímulo de
pequenas e médias empresas urbanas. A esse respeito, ver: Anderson, D. & M. Leiserson
(1978), “Rural enterprise and rural non farm employment.” Washington, DC. World Bank.
Paper (january). E também: Chuta, E. & C. Liedholm (1979). “Rural non farm employment:
A review of the state of the art.” Michigan, State University, Rural Development. Paper 4.
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odo, acumulando um número superior a 1,1 milhão de pessoas a mais
em 1999 (em comparação a 1992), como que “compensando” a queda
das ocupações agrícolas. Destacam-se aqui, também, aquelas ativida-
des pouco diferenciadas, como os empregados em serviços domésti-
cos, ajudantes de pedreiro e prestadores de serviços diversos, que,
somadas, perfazem um terço dos empregos rurais não-agrícolas gera-
dos no período.

Nossos trabalhos têm mostrado que as atividades agrícolas continu-
am sendo a única alternativa para uma parte significativa da população
rural, especialmente dos mais pobres. E que aquela parcela da força de
trabalho agrícola que vai se tornando excedente, devido ao progresso
tecnológico e à reestruturação produtiva (substituição de cultivos, por
exemplo), não encontra automaticamente ocupações não-agrícolas onde
se engajar. E isso se deve fundamentalmente à inadequação dos atributos
pessoais dos trabalhadores agrícolas que são dispensados – homens e
mulheres de meia idade sem qualificação profissional e sem escolaridade
formal – para exercerem as ORNAs disponíveis. Isso torna cada vez
mais importantes as políticas de requalificação profissional e de alfabeti-
zação de adulto. Aqui vale um alerta: não devemos nos iludir que a gran-
de maioria dos atuais desempregados (ou subempregados) rurais possa
vir a ser beneficiada por essas políticas no curto prazo, o que não diminui
a sua importância para as próximas gerações, que encontrarão ainda menos
oportunidades de trabalho na agricultura.

Mostramos que, no Brasil, a maior parte das ocupações rurais não-
agrícolas, embora propiciem uma renda geralmente maior que as agríco-
las e não sejam tão penosos como estas, são também trabalhos precários
e de baixa qualificação. São basicamente serviços pessoais, derivados da
alta concentração da renda existente no Brasil, e não da modernização
das atividades agrícolas, nem da prestação de serviços voltados ao lazer
e preservação ambiental, e muito menos de atividades não-agrícolas pro-
dutivas, do tipo agroindústrias e construção civil.

Não é gratuito que tenhamos encontrado, em todas as regiões do país,
um forte crescimento do emprego doméstico entre pessoas residentes
na zona rural. O emprego doméstico desempenha, hoje, para as mulhe-
res, um papel análogo ao que a construção civil, nas décadas passadas,
representava para os homens. O emprego doméstico é a porta de entra-
da na cidade, pois propicia, além de um rendimento fixo, também um
local de moradia. Especialmente para as mulheres rurais mais jovens,
esta parece ter sido uma das poucas formas de inserção no mercado de
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trabalho nos anos 90, dadas as restrições crescentes à sua inserção na
força de trabalho agrícola. Mais ainda: os dados disponíveis sugerem
que as empregadas domésticas vêm se tornando um dos pilares de sus-
tentação da renda das famílias rurais naquelas regiões de agricultura
tradicional, que também não apresentam outras atividades não-agríco-
las de absorver a mão-de-obra excedente.

Ainda que o trabalho doméstico assalariado não seja considerado
produtivo do ponto de vista econômico, ele é uma forma de transferên-
cia de renda e representa, hoje, a única fonte de emprego para milhares
de mulheres que atualmente não teriam outra oportunidade de inserção
no mercado de trabalho. Ou seja, nas atuais condições de crise social, o
emprego doméstico deve ser visto uma das formas alternativas de em-
prego capaz de absorver parte da mão-de-obra excedente, que foi gera-
da pelo desenvolvimento capitalista no campo. Urge, portanto, estender
aos empregados domésticos os mesmos direitos já conquistados pelas
demais categorias de trabalhadores assalariados, especialmente o am-
paro do Fundo de Garantia obrigatório.

Creio que com o mesmo intuito de regulamentar e estender os direi-
tos já conquistados por outras categorias profissionais de trabalhadores,
devem ser olhados o trabalho em domicílios e outras formas modernas
de putting-out – caso típico das costureiras e rendeiras do Nordeste –,
que vêm se expandindo rapidamente em área rurais com excedente
populacional, criando as situações típicas de “empleo de refúgio” femi-
nino não-agrícola, especialmente dos países andinos como Bolívia, Peru
e Equador.

2. As ORNAs podem ser o motor
     do desenvolvimento nas regiões atrasadas

Uma das mais importantes contribuições do Projeto Rurbano foi mos-
trar que as atuais novas dinâmicas, em termos de geração de emprego e
renda, no meio rural brasileiro têm origem urbana, ou seja, são impulsio-
nadas por demandas não-agrícolas das populações urbanas, como é o
caso das dinâmicas partrimonialistas por residência no campo e dos ser-
viços ligados ao lazer – turismo rural, preservação ambiental, etc.

Mostramos, também, que as ORNAs têm maior dinamismo justa-
mente naquelas áreas rurais que tem uma agricultura desenvolvida e/ou
estão mais próximas de grandes concentrações urbanas. Ou seja, nas
regiões mais atrasadas, não há nem emprego agrícola e muito menos
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ocupações não-agrícolas. Para essas regiões, não há alternativa senão
políticas compensatórias, tais como as de renda mínima e de previdên-
cia social ativas, por exemplo. Além do mais, há uma certa “reversão
cíclica” à produção de subsistência nessas regiões mais atrasadas.12

É o que parece estar ocorrendo no Nordeste. No Nordeste, as ocupa-
ções agrícolas que vinham caindo, voltaram a crescer em 1999, em parte
devido ao fim da seca que assolou a região nos últimos anos. A PNAD
registrou, para a região, no ano de 1999: aumento, em relação ao ano
anterior, de 450 mil pessoas ocupadas nas áreas rurais, a grande maioria
das quais em atividades agrícolas não remuneradas; e uma pequena redu-
ção de ORNAs, situação similar ao que já havia acontecido entre 1993 e
1995. E essa “retomada da produção de subsistência” é financiada, em
grande parte, pelas transferências sociais de renda – sendo a principal
delas proveniente da aposentadoria rural – e pelo trabalho das mulheres
dos pequenos produtores, que se tornam empregadas domésticas nas ci-
dades da região, com o que respondem por parte significativa das rendas
monetárias das famílias de empregados rurais no Nordeste.

Em resumo, a absoluta precariedade do desenvolvimento rural na gran-
de maioria das regiões “atrasadas” do país deve-se a essa combinação de
falta de desenvolvimento agrícola com a falta de desenvolvimento não-
agrícola. Ou seja, se uma determinada região tem cidades com dinâmicas
geradoras de emprego e renda, essas mesmas dinâmicas tendem a refletir
positivamente no seu entorno rural. Daí a necessidade de superarmos
essa dicotomia do rural/urbano e do agrícola/não-agrícola, e pensarmos
no desenvolvimento do local, da região. E as cidades têm que fazer parte
disso: daí o desenvolvimento não poder ser pensado como apenas rural e,
muito menos, como exclusivamente agrícola.

Num seminário internacional promovido pelo NEAD, em novembro
de 2001, a conferência de Elena Saraceno, integrante do Grupo de As-
sessores de Políticas da Comissão Européia, ressaltou que o princípio
das políticas agrícolas européias, desde a origem, foi estimular econo-
mias de escala. Para serem mais eficientes, as propriedades deveriam
crescer em superfície; mecanizar-se; aumentar os rendimentos e a pro-
dutividade do trabalho. Os que não pudessem seguir esse modelo não

12 Esse fato é importante e chama a atenção para uma das funções da agricultura que não
é a de produção de mercadorias quaisquer, mas de alimentos, o que, além de exercer um
papel fundamental, matar a fome das pessoas, também promove trocas e alimenta merca-
dos locais (feiras locais e pequenos comércios dos distritos).
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deveriam receber apoio das políticas agrícolas, mas serem encaminha-
dos a outros programas de estímulo a atividades fora da agropecuária.

No final dos anos 80, as poucas regiões que seguiram à risca a
recomendação oficial arcaram com forte concentração de terras e
aumento do êxodo rural. Ao contrário, as que não se especializaram
viram sua qualidade de vida melhorar. Cresceu a oferta de trabalho
para agricultores e não-agricultores, e a competitividade local deu
um salto.

Não era o que havia sido imaginado pelos formuladores da PAC.
Mas a surpresa evidenciava vantagens inequívocas. Surgiram mercados
locais mais dinâmicos de compra e venda de terrenos. Novas oportuni-
dades de ocupações e de rendas não-agrícolas criaram uma massa críti-
ca populacional nas áreas rurais. A expansão de serviços públicos e
privados tornou-se, assim, viável. Projetos industriais, artesanais e tu-
rísticos elevaram a competitividade regional. O conjunto permitiu, in-
clusive, reduzir os subsídios agrícolas.

Impôs-se, então, uma retificação conceitual da maior importância: a
competitividade não é algo inerente à firma ou ao empresário inovador.
Ela depende de uma rede de atores que compartilham um mesmo espa-
ço. É a região, portanto, que é competitiva. E isso muda tudo.

A Comissão Européia concluiu que não deveria mais se limitar a
promover a modernização das explorações agropecuárias, mas, sim, in-
centivar um entorno mais diversificado das cidades. Alcançar massa
crítica em uma só atividade, seja agrícola ou outra qualquer, mostrara-
se não apenas indesejável, mas inviável. A PAC aprendeu, na prática,
que não é preciso descartar uma ou outra estratégia (setorial ou territorial).
Elena Saraceno ressaltou, ainda, que políticas compensatórias, como os
subsídios, não conseguem gerar dinâmicas internas emancipadoras. In-
vestimentos em “carências” locais – como infraestrutura, educação e
saúde, fundamentalmente – e em novas atividades, ao contrário, esti-
mulam uma dinâmica sustentável, pois atraem mais recursos e reduzem
progressivamente os níveis de dependência.

De acordo com a conferencista, o futuro das áreas rurais encontra-se
vinculado a um duplo movimento. De um lado, à diversificação “inter-
na”; de outro, à multiplicação das formas de integração com o “exteri-
or”, que são fundamentais para romper o isolamento do campo. Essa
política tem enfrentado gargalos no interior da própria Comunidade Eu-
ropéia, em conseqüência da distribuição discrepante de subsídios entre
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as atividades agrícolas e as demais atividades off-farm. Saraceno acre-
dita que nos países latino-americanos – especialmente aqueles que re-
duziram substancialmente os subsídios à agricultura, como é o caso do
Brasil – tal evolução possa ser mais tranqüila.

Infelizmente, não compartilho desse otimismo. Nossas pesquisas no
âmbito do Projeto Rurbano têm mostrado que os elevados níveis de po-
breza, a falta de infra-estrutura básica e a desorganização dos atores
sociais são barreiras quase insuperáveis ao desenvolvimento local
endógeno. Pior ainda, os estímulos exógenos, quando chegam, acabam
sendo apropriados por oligarquias locais e pelos grandes proprietários.
No Brasil, portanto, políticas locais descentralizadas reclamam o abrigo
de estratégias que tenham alcance nacional e sejam claramente defini-
das. Este é um requisito necessário à emancipação de novos atores soci-
ais no campo. E talvez esteja aí o principal calcanhar de Aquiles do
PRONAF: a falta de organização dos beneficiários potenciais. Mas isso
só poderá ser superado pelos próprios beneficiários. O Estado estará fa-
zendo muito se não atrapalhar a emergência de novas formas de organi-
zação dos potencias beneficiários, o que não tem sido a regra na experi-
ência da implantação de outra política fundamental no caso brasileiro, a
da reforma agrária.

3. A reforma agrária não é mais viável

Mostramos que a agricultura não é mais a melhor forma de reinserção
produtiva das famílias rurais sem terra, especialmente em função do bai-
xo nível de renda gerado pelas atividades tradicionais do setor. Pequenas
áreas destinadas a produzir apenas arroz-feijão, assim como outros pro-
dutos agrícolas tradicionais, especialmente grãos, realmente não são mais
viáveis. Mas, felizmente, as atividades agrícolas tradicionais também não
são mais as únicas alternativas hoje disponíveis para a geração de ocupa-
ção e renda para as famílias assentadas em áreas rurais. Assim, é possí-
vel, e cada vez mais necessária, uma reforma agrária que crie novas for-
mas de inserção produtiva para as famílias rurais, seja nas “novas” ati-
vidades agrícolas, seja nas ORNAs. Por exemplo, nas agroindústrias
domésticas, formas que lhes permitam agregar valor à sua produção
agropecuária, como também nos nichos de mercado propiciados pelas
novas atividades agrícolas a que nos referimos anteriormente; ou na cons-
trução civil, ainda que seja de sua própria moradia; ou até mesmo na
prestação de serviços pessoais ou auxiliares de produção.
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A Confederação Nacional da Agricultura – CNA, órgão máximo da
representação dos fazendeiros no Brasil, mandou realizar no início de 1996,
uma pesquisa sobre os assentamentos realizados pelo Incra, com o objetivo
de mostrar que a reforma agrária não funciona. Uma comparação com os
dados da PNAD de 1995 mostra uma triste realidade do nosso Brasil agrá-
rio, muito similar ao dos assentamentos. Por exemplo, a PNAD de 95 mos-
tra que as 5,3 milhões de famílias rurais tinham uma renda monetária infe-
rior a três salários mínimos, o que significa uma renda média mensal de
apenas R$ 157,20, contra os R$ 132,14 encontrados pela pesquisa da CNA
entre as famílias de assentados beneficiários da reforma agrária. Ou seja,
duas em cada três das famílias rurais brasileiras tinha uma renda média
muito próxima da percebida pelos ex-sem-terra em 1996.

E é bom lembrar que esses levantamentos – tanto o da CNA, como o
da PNAD – não consideram os benefícios não-monetários recebidos pe-
los assentados, como o fato de ganharem também uma casa para morar e,
portanto, não precisarem pagar aluguel; e tampouco consideram a produ-
ção doméstica destinada ao autoconsumo. E, segundo os dados da pes-
quisa da CNA, “cerca de 42% dos assentados produzem apenas para
consumo próprio” e “as culturas predominantes nos assentamentos são
as de milho, mandioca e feijão, seguidas pelo cultivo de arroz, frutas,
legumes e verduras”.13

O fato de os assentados refletirem o mesmo quadro de miséria e aban-
dono dos nossos pequenos e médios produtores rurais decorre, de um
lado, da inexistência de uma política de apoio à agricultura familiar no
Brasil, tal como a existente nos países desenvolvidos. De outro, decorre
da própria política de assentamentos posta em prática no Brasil: os assen-
tamentos não passam de intervenções pontuais, soluções tópicas de con-
flitos aqui e acolá. Constituem verdadeiras ilhas cercadas de problemas
por todos os lados: faltam infra-estrutura, crédito, assistência técnica; e
sobram agiotas, atravessadores, latifundiários armados. Desde a ditadura
militar, os governos – inclusive o atual – limitam-se a correr atrás dos
conflitos que estouram aqui e acolá. Desde 1987 o país não tem um plano
nacional de reforma agrária, nem definiu as áreas prioritárias de desapro-
priação para implementar as zonas reformadas previstas no Estatuto da
Terra, isto é, zonas onde se concentrariam as intervenções públicas – um
modelo precursor das atuais badaladas políticas territoriais.

13 Folha de São Paulo, 21/08/96, pp. 1-9.
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A própria pesquisa da CNA mostra que menos da metade dos colo-
nos recebe assistência técnica; e 80% têm que financiar a produção com
seus próprios recursos, pois não há uma política de crédito rural dife-
renciada para os assentados, que, portanto, estão recomeçando pratica-
mente do nada. Não é de estranhar que, depois de oito anos, muitos
acabem por se assemelhar a seu entorno, ou que um terço dos assenta-
dos abandone a terra ou acabe vendendo o seu lote para terceiros.

Mas a pergunta que devemos fazer é: qual outra política pública pode-
ria ter propiciado casa, comida e trabalho para essas 400 mil famílias
assentadas em todo o país – a maioria delas constituída de pessoas analfa-
betas, sem qualquer qualificação que não a de lavrar a terra como seus
antepassados? Por acaso elas seriam absorvidas pelas novas fábricas que
estão se implantando no país? Será que têm o “conhecimento” necessário
para serem vendedores ambulantes em alguma das metrópoles do país?

E qual seria o custo alternativo de deixar esse pessoal continuar a
migrar de um lado para outro como trabalhadores volantes? Hoje, a in-
serção produtiva de migrantes rurais semi-analfabetos é quase impossí-
vel: as oportunidades de trabalho são cada vez menores e mais exigentes,
não atendendo nem mesmo à demanda daqueles que já estão enraizados
nos grandes centros urbanos. Os sem-terra sabem disso. E sabem tam-
bém que, se não conseguirem um pedaço de terra, verão seus filhos se
tornarem trombadinhas, mendigos e prostitutas.

Um detento custa hoje de três a cinco salários mínimos por mês aos
cofres públicos. Se não houvesse outras razões, seria preferível a pior
das reformas agrárias – que, ao menos, garante casa, comida e trabalho
por uma geração, e custa menos do que um terço do que um detento re-
presenta para a União.

4. O novo rural não precisa de regulação pública

Mostramos que o novo rural não é composto somente de “amenida-
des”, para usar uma expressão muito em moda nos países desenvolvi-
dos. Como já dissemos, no Brasil, a maior parte das ORNAs, por exem-
plo, não passa de trabalhos precários, também de baixa remuneração
Mostramos também que o crescimento dos desempregados no meio ru-
ral superou a taxa dos 10% ao ano, no período 1992/99, sendo que ape-
nas uma parte disso se deve ao “retorno temporário” dos filhos que,
tendo migrado anteriormente para as cidades, voltam à casa dos pais até
que encontrem outro trabalho. E há, acima de tudo, milhões de “sem-
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sem” para engrossar o êxodo rural, assim que o crescimento industrial
gerar novas oportunidades de trabalho nas cidades, porque não existem,
no meio rural, as condições mínimas de educação, saúde, habitação, etc.

O traço comum entre o novo e o velho rural é a heterogeneidade, o
que impede a generalização de situações locais específicas. Há novas
formas de poluição e destruição da natureza, associadas tanto às novas
atividades agrícolas, como às não-agrícolas. Mesmo nos condomínios
rurais habitados por famílias de altas rendas, o tratamento do lixo e o
esgotamento sanitário são muito precários, na grande maioria dos casos.
Da mesma maneira, embora até mesmo a empregada doméstica ganhe
melhor que o bóia-fria, o maior nível de renda monetária propiciado pelas
ORNAs nem sempre significa uma melhoria nas condições de vida e traba-
lho das famílias rurais pluriativas, e mesmo das não-agrícolas, especial-
mente quando isso implica a perda do acesso à terra e a impossibilidade de
combinar as rendas não-agrícolas com atividades de subsistência.

Temos igualmente que considerar a poluição provocada pelas novas
atividades agrícolas e não-agrícolas. Tanto a criação de pequenos ani-
mais e o cultivo intensivo, como as próprias residências dos neo-rurais e
as chácaras de recreio demandam maior uso das fontes de água e da rede
de esgotamento sanitário – que quase nunca existe –, além de aumentar
a pressão sobre outros recursos naturais existentes – lagos, rios, matas,
etc.. Essas atividades, quando incipientes, eram reguladas a partir do
mesmo aparato utilizado para a regulação das atividades agrícolas – ex-
tensão rural oficial, Incra e Ibama –, ou não eram reguladas, como atesta
a fuga das “indústrias poluidoras” para área rurais, visando escapar da
legislação ambiental vigente nas áreas urbanas.14

A emergência das novas funções para o rural, principalmente lazer e
moradia, somada à perda da regulação setorial, via políticas agrícolas e
agrárias, e também resultante do esvaziamento do Estado Nacional,
deixaram“espaços vazios”, que demandam novas formas de regulação
públicas e privadas. É o caso exemplar das prefeituras, atualmente deba-
tendo-se contra a proliferação desordenada dos condomínios rurais, que
não passam, no fundo, de novas formas de loteamentos clandestinos, mas
que, uma vez implantados, acabam demandando ampliação dos serviços
como luz, água, coleta de lixo, etc.; ou dos pesque-pagues, que têm que se

14 E não só as indústrias, mas também os serviços, como é o caso das “sedes campestres”
de clubes sociais e esportivos, boates, etc., para evitar as restrições de poluição sonora
das zonas urbanas.
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submeter à fiscalização do Serviço de Saúde, do IBAMA e do INCRA,
instâncias cujas legislações são contraditórias para enquadramentos de
uma mesma atividade; ou, então, das novas reservas florestais fora da
propriedade, que não são reconhecidas legalmente, embora tenham muito
maior valor ecológico do que a manutenção de pequenas áreas descontínuas
no interior das pequenas e médias propriedades rurais. Esses são apenas
alguns exemplos que emitem sinais gritantes de que precisamos de uma
nova institucionalidade para o novo rural brasileiro, sem o que corremos
o risco de vê-lo envelhecer prematuramente.

5. O desenvolvimento local leva
     automaticamente ao desenvolvimento

O novo enfoque do desenvolvimento local sustentável tem o inegável
mérito de permitir a superação das já arcaicas dicotomias urbano/rural e
agrícola/não-agrícola. Como sabemos hoje, o rural, longe de ser apenas
um espaço diferenciado pela relação com a terra e, mais amplamente,
com a natureza e o meio ambiente, está profundamente relacionado ao
urbano que lhe é contíguo. Também podemos dizer que as atividades
agrícolas são profundamente transformadas pelas atividades não-agríco-
las, de modo que não se pode falar na agricultura moderna deste final de
século sem mencionar as máquinas, os fertilizantes, os defensivos e to-
das as demais atividades não-agrícolas que lhe dão suporte.

Nossos trabalhos mostraram que a busca do desenvolvimento da agri-
cultura, quando empreendida através de uma abordagem eminentemente
setorial, não é suficiente para levar ao desenvolvimento de uma região.
Mostramos também que a falta de organização social – especialmente da
sociedade civil – tem se mostrado como uma barreira tão ou mais forte
que a miséria das populações rurais, principalmente no momento em que
a globalização revaloriza os espaços locais como arenas de participação
política, econômica e social para os grupos organizados.

O enfoque do desenvolvimento local pressupõe que haja um míni-
mo de organização social, para que os diferentes sujeitos sociais pos-
sam ser os reais protagonistas dos processos de transformação de seus
lugares. Mas essa organização nem sempre existe no plano local; e quan-
do existe, está restrita àqueles “velhos” atores sociais, responsáveis, em
última instância, pelo próprio subdesenvolvimento do local.

Nessa direção, podemos dizer que o desenvolvimento local susten-
tável precisa ser também entendido como desenvolvimento político, no
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sentido de permitir uma melhor representação dos diversos atores, es-
pecialmente daqueles segmentos majoritários que, quase sempre, são
excluídos do processo pelas elites locais.

No caso brasileiro, por exemplo, as ações voltadas exclusivamente
para o desenvolvimento agrícola, se bem lograram uma invejável
modernizaçao da base técno-produtiva em alguma regiões do Centro-Sul
do país, não se fizeram acompanhar pelo tão esperado desenvolvimento
rural. Uma das principais razões para isso foi a de privilegiar as dimen-
sões tecnológicas e econômicas do processo de desenvolvimento rural,
relegando a segundo plano as mudanças sociais e políticas como, por
exemplo, a organização sindical dos trabalhadores rurais sem terra e dos
pequenos produtores. E, com a globalização, as disparidades hoje exis-
tentes em nosso país, seja em termos regionais, seja em relação à agricul-
tura familiar vis-à-vis o agrobusiness, tendem a se acentuar ainda mais.

É fundamental também que se diga que o escopo desses atores não se
restringe aos produtores agrícolas – familiares ou não –, por maior que
seja a diferenciação deles. Precisam ser igualmente considerados os su-
jeitos urbanos que habitam o meio rural, ou que simplesmente têm nele
uma referência quase idílica de uma nova relação com a natureza. Isso
porque um outro componente, cada vez mais importante no fortalecimen-
to dos espaços locais, tem sido as exigências e preocupações crescentes
com a gestão e a conservação dos recursos naturais. Aqui também a orga-
nização dos atores sociais pode impulsionar a participação e a
implementação de planos de desenvolvimento local voltados aos seus in-
teresses, apesar de haver ainda muitas restrições quanto às formas de par-
ticipação e representação. Tais restrições são devidas à pouca mobilização
e à dificuldade de se ter todos os segmentos sociais devidamente repre-
sentados, uma vez que se fazem presentes impedimentos e vieses
operacionais vinculados tanto às estruturas institucionais vigentes no pla-
no local como à dominação das decisões por parte dos grupos mais fortes.

E, aqui, surge outra e decisiva questão: esses serviços – derivados em
grande parte da nova relação que se está estabelecendo entre sociedade e
meio ambiente – têm o potencial para sustentar um processo de desenvol-
vimento local endógeno? A resposta de Arnalte15, analisando os impactos
das novas políticas territoriais do PAC nos países do sul da Europa –

15 Arnalte, E. (1997). “Viejas e Nuevas Líneas de Diferenciacion: Formas y tipos de
explotaciones”. In: Gomez Benito, C. e J. J. Gonzáles (eds). Agricultural y Sociedad en la
Espanã Contemporanea. MAPA - CIS, Madrid, pp. 501-531.
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especificamente Portugal, Espanha e Grécia –, é que não. E por uma ra-
zão muito simples: nas regiões menos desenvolvidas, a agricultura tem
um impacto ambiental menor e as populações locais são menos conscien-
tes das potencialidades que novas formas de relação entre sociedade e
meio ambiente oferecem na busca de uma melhor qualidade de vida.

Em suma, o problema do desenvolvimento é o atraso das relações
sociais no seu sentido mais amplo, inclusive, o atraso das próprias elites
locais, como nos recorda sempre a releitura de Celso Furtado.

Gráfico 1: Evolução das rendas do trabalho principal das pessoas
ocupadas no meio rural brasileiro, segundo o ramo de atividade. Brasil,

1992/99.

Gráfico 2: Evolução das pessoas inativas e residentes no meio rural,
segundo o ramo de atividade. Brasil, 1981/99.
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