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Resumo

O presente texto procura apresentar algumas das princi-
pais questões que norteiam o debate brasileiro atual
sobre políticas sociais e pobreza.

Ao percorrer essa trajetória são recuperados alguns pro-
gramas e políticas sociais com o objetivo de exemplificar
o padrão histórico de atuação do Estado no setor.

É defendida a tese da urgência de se superar a concep-
ção antinômica, que ainda parece prevalecer no país,
entre políticas econômicas e sociais, e de se definir uma
nova articulação entre desenvolvimento econômico e
desenvolvimento social.
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debate acerca das políticas sociais no Brasil vem ganhando
destaque nesse período mais recente, suscitado tanto pelos
brutais indicadores que traduzem uma sociedade marcada
por profundas desigualdades sociais, condenando à pobreza
largas parcelas da nossa população, quanto pela candente

questão da reforma do Estado, identificado como historicamente inefici-
ente.

Sob esses principais eixos temáticos, articula-se uma imbricada rede de
questões que traz à tona a relação Estado/sociedade e Estado/mercado,
em um contexto em que predominam, de um lado, políticas econômicas
voltadas para a estabilização da moeda e o ajuste estrutural da econo-
mia e, de outro, a complexa relação entre democracia política e demo-
cracia social.

Dessa forma, ao se discutir as políticas sociais na atual conjuntura bra-
sileira, a questão da lógica do seu financiamento e da prestação de
benefícios e serviços, e, neste caso, da sua produção, ocupa lugar cen-
tral no debate atual, e que se desdobra em termos da compatibilidade
entre os objetivos propostos por cada política setorial — e dos respecti-
vos programas aí presentes — da área social; da disponibilidade, origem
e constância dos recursos disponíveis e previstos para sua efetivação; e
da sua eficiência quanto a atingir os objetivos e o público-alvo previa-
mente definidos. E se não é novidade que as políticas e programas soci-
ais no Brasil não preenchem esses quesitos, entender sua lógica e bus-
car elementos que permitam imprimir-lhes outra racionalidade torna-se
tarefa das mais urgentes para a construção de uma sociedade mais
igualitária, vale dizer, mais democrática.

No entanto, imprimir uma nova orientação às políticas sociais no sentido
de torná-las mais equânimes, e portanto capazes de contemplar a diver-
sidade das necessidades dos diferentes segmentos sociais, confronta-se
com a herança de um sistema de proteção social no país, caracterizado
por: um alto grau de centralização, com definição de prioridades e dire-
trizes ditada pelo nível federal; oneroso, pela superposição de progra-
mas, clientelas e serviços intra e entre as esferas federal, estadual e
municipal; acentuadamente privatizado, com parcela significativa dos
serviços sendo prestada pelo setor privado — lucrativo e/ou filantrópico;
discriminatório e injusto, porque nível de renda e/ou inserção no merca-

O



POLÍTICAS SOCIAIS
E PROBREZA NO
BRASIL

3

do de trabalho acabam por se transformarem, na prática, no principal
critério de acesso aos benefícios e serviços prestados; com fontes instá-
veis de financiamento, provenientes de recursos fiscais e tributários
complementados por outros de variada natureza, compondo um conjunto
desarticulado e fragmentado, além de variável quanto à sua vinculação
ou não a gastos específicos; entre outros.

Somadas essas características, configura-se um sistema de proteção
social composto por inúmeros programas e políticas setoriais apostos
uns aos outros, de baixa eficiência e eficácia, de vida efêmera, e imper-
meável ao controle público. Em resumo, herda-se no presente um enor-
me aparato institucional voltado para ações na área social e que, tomado
em seu conjunto, na prática acabam por reproduzir as desigualddes
sociais ao invés de se traduzirem em políticas sociais compensatórias
das desigualdades originadas no mercado.

Reverter, portanto, essa lógica que vem imperando na área social, na atual
conjuntura, implica a redefinição da articulação entre desenvolvimento
econômico e desenvolvimento social. Isso significa, em primeiro lugar,
reconhecer que, ao contrário do que postulava a concepção desenvolvi-
mentista dos anos 50 e 60, o desenvolvimento social não decorre automa-
ticamente do desenvolvimento econômico, mas que, no atual contexto de
globalização das economias e dos mercados, e no decorrente processo de
ajuste estrutural que vêm experimentando economias do Terceiro Mundo,
a tendência atual é de o crescimento econômico vir acompanhado de um
decréscimo da capacidade de criação de novos empregos, e, no caso
particular de nossas economias, do volume de postos de trabalho já exis-
tentes associado a uma crescente deterioração da qualidade do emprego;
e que esse processo traz consigo uma crescente seletividade, seja da
força de trabalho empregada, seja dos setores econômicos com capacida-
de de competitividade no mercado externo. Em segundo lugar, e em decor-
rência, que reverter essa lógica significa que a nova articulação entre polí-
tica econômica e política social implica o reconhecimento de que aquela
contém uma forte dimensão social (pelo que pode representar enquanto
aumento do poder aquisitivo real dos segmentos sociais de mais baixa
renda e de criação de novas oportunidades de geração de renda por meio
de políticas específicas) e que, reciprocamente, esta contém uma forte
dimensão econômica, até pelo que representa enquanto oportunidade de
criação de novos empregos e de demanda para o setor produtivo.
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Conseqüentemente, talvez o maior desafio que se apresenta hoje para a
reversão da lógica que vem regendo as políticas sociais no país resida
em superar o raciocínio contábil — de "caixa" — como critério exclusivo
de formulação e implementação de políticas sociais e, portanto, de ex-
tensão dos direitos sociais e do acesso dos setores mais pobres da
sociedade a benefícios e serviços sociais básicos. Em resumo, o desafio
presente consiste em romper os grilhões do que vem sendo denominado
de ditadura dos economistas (vale dizer, de um modelo econômico espe-
cífico de acumulação), buscando compatibilizar desenvolvimento e cres-
cimento econômico com democracia social.

É diante desse quadro que se apresentam as principais questões que
animam o debate atual na área sobre a relação Estado/mercado, públi-
co/privado, universalização/focalização, centralização/descentralização,
alimentado pela voga dos preceitos neoliberais que propugnam uma
reforma do Estado tendo como pressuposto a lógica do mercado impri-
mindo dinamismo e racionalidade às sociedades modernas.

Cabem, portanto, alguns assinalamentos sobre esses temas, tendo sem-
pre por referência a realidade brasileira. No que respeita à relação Esta-
do/mercado, como assinala Lechner (1993, p. 237-248), uma vez que o
desafio dos países latino-americanos consiste em compatibilizar a integra-
ção na economia mundial com a integração social interna, enfrentando
uma sociedade fragmentada, reflexo da precariedade do processo de
modernização econômica, essa dupla integração requer tanto medidas de
fomento não rentáveis para o setor privado (infra-estruturais e sociais,
como educação, por exemplo) quanto medidas de regulação, ambas de-
pendentes da iniciativa estatal. Trata-se, neste caso, de se repensar o
próprio conceito de Estado, não mais pautado como um jogo de "soma
zero" na relação Estado/mercado, "mas de um estado democrático, que
integre efetivamente todos os cidadãos" (op. cit.). Em decorrência, a com-
plexa relação entre democracia política e democracia social traduz-se na
indagação de fundo, identificada pelo próprio Lechner como atualmente
presente em toda a América Latina, de "como compatibilizar democracia e
desenvolvimento" (op. cit.,237), uma vez que não só o desenvolvimento
desigual é resultado inevitável do livre mercado como, quando não existe
escassez mas sim miséria, não só as leis do mercado tornam-se inope-
rantes como a sua própria racionalidade supõe a igualdade de oportunida-
des para competir, sendo que ele mesmo não gera esse pressuposto. Daí
a conclusão de que "a própria dinâmica do mercado exige corretivos exter-
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nos para evitar que a iniquidade se petrifique e tenha efeitos intergeracio-
nais (educação)" (op. cit., p. 244). 1

A tradução imediata da questão Estado/mercado é a relação setor públi-
co/setor privado na produção — e freqüentemente provisão — dos servi-
ços e benefícios sociais. Em resumo, traduz-se na defesa da privatiza-
ção da área social, uma vez que o esgotamento nos anos 70 do modelo
de industrialização com base na substituição de importações, que evi-
dencia a crise do Estado desenvolvimentista — ou do Estado como
solução, nas palavras de Evans (1993) — desencadeia a crítica do Es-
tado, identificado agora como intrinsecamente ineficiente e ineficaz, em
particular na área social. Fenômeno esse agravado pelo fato de que não
só a recente redefinição do modelo de desenvolvimento privilegia a
oferta produtiva em detrimento das demandas sociais como, e em decor-
rência, ocorre uma redução significativa da oferta dos serviços públicos,
vendo-se o Estado freqüentemente restringido a medidas pontuais de
assistência aos mais pobres, não enfrentando, portanto, de forma siste-
mática a crescente desintegração e fragmentação sociais geradas pelo
próprio avanço  do mercado na nova ordem econômica, o que se dá com
particular ênfase nos países latino-americanos. Essa nova realidade,
portanto, demanda que a questão da relação público/privado seja redefi-
nida no sentido de se superarem os termos antinômicos que, no geral,
permeiam esse debate, atribuindo inclusive maior precisão ao conteúdo
do que hoje vem sendo com freqüência postulado como a necessidade
de busca de novas parcerias e novas formas de solidariedade social, e
que essencialmente diz respeito à relação Estado/sociedade.

Já em relação à discussão sobre centralização/descentralização das políti-
cas e programas sociais, talvez esta seja uma das questões menos provo-
cadora de debates acirrados. No geral existe consenso em torno da rela-
ção positiva entre descentralização e maior eficiência e eficácia das ações
na área social, ocorrendo dissenso apenas quanto à forma de sua imple-
mentação e ao que ela implica em termos dos pactos federativos existen-
tes. Não obstante, como alerta Lobo (1994, p. 296-301)2 deve-se ter cui-
dado para  não se "mistificar o processo de descentralização e assumi-lo
como a solução mágica para males muito além da centralização. Atenção
                                             

1 A respeito da questão do Estado, agora não mais referida especificamente à realidade
latino-americana, ver  também Evans (1993, p. 107-156).

2 Sobre o processo de descentralização das políticas sociais da perspectiva da relação
entre os níveis de poder  após a Constituição de 1988, ver Almeida (1995, p. 88-108).
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aos fatores determinantes, tais como o custo do processo e a garantia de
cumprimentos de princípios básicos de eqüidade, eficiência alocativa e
political accountability não deve ser descurada" (op. cit., p. 300).

Finalmente, quanto ao debate, ora tão em voga, sobre a universalização
ou focalização das políticas sociais, pautado pela escassez — absoluta
ou relativa — de recursos públicos para fazer frente às funções progres-
sivamente assumidas pelo Estado na área social, perde conteúdo subs-
tantivo, desnudando sua dimensão ideológica, uma vez que não é esta a
questão central. De fato, em uma sociedade marcada por tão profundas
desigualdades de toda ordem — a começar pela distribuição de renda —
e distribuída de forma tão heterogênea pelo território nacional, enfrentar
a questão da pobreza significa formular programas e políticas sociais
que contemplem a distinção entre aqueles voltados para o alívio da po-
breza e para a superação da pobreza [República Federativa do Brasil
(1995)].3

No primeiro caso — o de alívio da pobreza — "o que está em jogo são
políticas de caráter mais imediato, assistencialista, e, na sua grande
maioria, focalizadas sobre os grupos mais vulneráveis. Em outras pala-
vras, políticas que tendem a assumir a forma de programas emergenci-
ais. Já no segundo caso — o da superação da pobreza — trata-se de
políticas, já num primeiro momento, embora com horizonte a médio e
longo prazos, balizadas pela construção de um novo modelo de desen-
volvimento sustentado, que priorize o crescimento econômico com eqüi-
dade social e no qual as políticas econômicas asssumam também a
dimensão de políticas sociais" (op.cit., p. 19)]

Claro está que ao se deslocar o eixo da discussão, tal como proposto, as
ações públicas na área social passam a ter de buscar a articulação entre
aquelas de curto prazo, de caráter mais imediatista, focalizadas naque-
les grupos identificados como os mais despossuídos, e aquelas de longo
prazo, de caráter permanente, universalizantes, voltadas para a eqüida-
de do acesso dos cidadãos aos direitos sociais, independentemente do
nível de renda e da inserção no mercado de trabalho. Além disso, im-
põe-se a identificação daqueles programas e daquelas políticas sociais
— no geral de médio e longo prazos em termos de retorno de seus re-

                                             

3 A autora deste artigo foi a relatora geral do referido documento, que foi publicado na
Revista Estudos Avançados, IEA/USP, vol.9, n. 24, São Paulo, mai/ago 1995, p. 9-74.
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sultados — que promovam as condições para que esses segmentos
mais pobres superem sua situação de pobreza.

A título de exemplo e conforme citado no documento referido, para um
brasileiro que nasça em uma família chefiada por uma mulher, negra,
com baixo nível de escolaridade, com grande número de crianças meno-
res de dez anos, e que viva no Nordeste, a probabilidade de ser pobre é
de 95%; retirada a variável "residência no Nordeste", esta probabilidade
cai para 87%; mas somente a variável "maior nível de escolaridade "re-
duz essa probabilidade para 86%. Isso significa que, da perspectiva da
superação da pobreza, a universalização do acesso e a implementação
de uma política educacional adequada e de qualidade traduzem-se em
fatores estratégicos, dado o peso que o nível de escolaridade assume
perante as demais variáveis.

Esse conjunto de reflexões tem origem, de um lado, na produção alta-
mente diversificada de estudos e análises sobre programas sociais vol-
tados para a população mais pobre, e, de outro, nos impasses que pro-
gramas atuais, como o Programa Comunidade Solidária, por exemplo,
vêm enfrentando, dada a dificuldade do atual governo para mudar o
perfil tradicional de intervenção do Estado na área social.

E como se verá a seguir, esse perfil tradicional de intervenção estatal
caracteriza-se pela descontinuidade dos programas e políticas sociais de
cunho compensatório das desigualdades sociais, pela sua diversidade e
superposição, pela instabilidade de suas fontes de receita, mas sobretu-
do pelo fato de, no geral, serem exatamente os menos pobres, dentre os
pobres, aqueles que, proporcionalmente, mais se apropriam dos serviços
e benefícios prestados, fazendo com que esse conjunto de ações acabe
por reproduzir, quando não por vezes aprofundar, as desigualdades
sociais.

Dessa perspectiva, é interessante resgatar a análise de Lobo (1994, p.
297-298), em que a autora chama atenção para o fato de que historica-
mente o que denomina de "lado atrasado do Estado brasileiro" sempre
se localizou na área social, enquanto a busca constante da modernidade
se localizou — e ainda se localiza — no aparato do Estado voltado para
a dotação de infra-estrutura econômica e/ou para a intervenção em seto-
res estratégicos, não tendo sido, portanto, considerada prioridade a
modernização dos setores do Estado voltados para a área social.
Quanto a estes, foram deixados "entregues à voracidade daqueles que
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sempre se aproveitaram dos espaços vazios e/ou obsoletos, abrindo
campo fértil ao clientelismo, à corrupção, à alienação dos interesses
coletivos, ou pelo menos dos excluídos ..." (op. cit., p. 298). Daí não
dever causar estranheza a negligência pelas políticas sociais, e portanto
pelo combate à pobreza, que se verifica nas numerosas tentativas de
ajuste macroeconômico até então encaminhadas pelo governo federal,
em que "políticas compensatórias tímidas ... não chegaram a se confor-
mar em adequada safety net que pudesse proteger, ou pelo menos miti-
gar, os efeitos nocivos das intervenções econômicas para exatamente
os historicamente desprotegidos" (op. cit.). E cita como ilustração o Fun-
do Social de Emergência (atualmente Fundo de Estabilização Fiscal),
concebido fundamentalmente para atuar sobre problemas conjunturais
de déficit público.

Em que pese, no entanto, o fato histórico de o Brasil nunca ter experimen-
tado uma estratégia claramente definida de combate à pobreza, com es-
paços bem delimitados para programas dirigidos especialmente para a
população pobre  [NEPP/UNICAMP (1994)], é consenso que o país não gasta
pouco — em termos absolutos — na área social, mas gasta muito mal.
Segundo cálculos aí presentes, a participação do gasto social federal nes-
ses programas, no período 1982-1992, é em média de 9,6% da despesa
líquida do Tesouro, sendo que, para o período 1986-1989, ela atinge 27%.
E mais: agrupando-se o gasto federal com programas de alimentação e
nutrição, habitação e benefícios assistenciais da previdência social, a
despesa consolidada com esse conjunto de ações manteve-se em aproxi-
madamente 6,4% do gasto social total entre 1982 e 1988, equivalendo a
1% do PIB. Quando somados a esse volume de recursos os gastos estadu-
ais e municipais, calculados entre um terço e metade do gasto total com
programas focalizados na população pobre, estima-se que "o gasto social
público dos três níveis de governo com programas focalizados variou, nos
anos 80, entre 1,3% e 1,5% do PIB"( op. cit., p. 19). E se a esse montante
de recursos forem associadas  estimativas do Banco Mundial segundo as
quais parte significativa do gasto nas áreas de saúde e educação (60% e
80%, respectivamente) é apropriada pela população pobre com renda
familiar de até dois salários-mínimos, pode-se concluir que "o gasto social
dirigido à população de baixa renda pode ter representado, na década de
80, em média, algo como 5,5% do PIB, sendo 2,6% com saúde, 1,4% com
educação e 1,5% com programas de alimentação e nutrição, habitação e
assistência social" (op. cit., p.20).
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Mas, por outro lado, cálculos também do Banco Mundial para meados
dessa década estimam que, para o conjunto da área social, somente
10% dos recursos empregados em programas sociais no nível central
atingiam seu público-alvo, demonstração da ineficiência do setor. As
análises realizadas por Lopes (1995), com base nas informações da
Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, do INAN/IBGE/IPEA, de 1989, dão
conta exatamente desta dimensão — quais os segmentos sociais que
proporcionalmente mais se apropriam desses benefícios e serviços,
constituindo-se assim no público-alvo preferencial desses programas,
mesmo quando não previamente definidos como tal.

Analisando as informações sobre a cobertura de alguns programas soci-
ais — alimentação e nutrição materno-infantil; acesso do grupo etário de
sete a 14 anos à escola de primeiro grau e à merenda escolar; e pensão
e aposentadoria para idosos de 60 e mais anos — o autor chega às
seguintes conclusões:

• Os programas de atenção pré-natal apresentam uma cobertura de
29,6% e os programas de suplementação alimentar, de 20,3% das ges-
tantes em situação de indigência das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, sendo que para as regiões Sul e Sudeste eles atingem 51,0% e
2,3%, respectivamente. O autor chama atenção para o fato de que a
acentuada proximidade dos percentuais apresentados pelos dois pro-
gramas entre as gestantes mais pobres das regiões mais pobres do país
sugere forte associação entre ações de saúde e nutrição nessas áreas
pelo atrativo da alimentação.

• Os programas de distribuição gratuita de alimentos para crianças de
zero a sete anos atingem 12,7% dos indigentes, 20,3% dos pobres não
indigentes, 20,1% dos pobres recentes (famílias que se encontram abai-
xo da linha de pobreza, mas que ainda mantêm necessidades básicas
satisfeitas) e 14,3% dos pobres estruturais.

• No caso do acesso à escola com merenda escolar para crianças indi-
gentes entre sete e 14 anos, enquanto as regiões Sul e Sudeste apre-
sentam uma cobertura de 75,8%, nas demais regiões do país ela é de
apenas 43,2%, sendo que neste caso a cobertura das crianças não
pobres é bastante próxima àquela das crianças indigentes: 39,9%.
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• Quanto aos programas de creche e escolas maternais voltados para
crianças de zero a seis anos, a cobertura entre as pobres é de apenas
11,7%, e a das não-pobres é de 24,3%.

• O acesso de pessoas com mais de 60 anos a pensões e aposentado-
rias do sistema público de seguridade social é de 65,1% e 70,2% nos
níveis de indigência e pobreza, respectivamente, embora com forte desi-
gualdade regional na sua distribuição, a favor das regiões Sul e Sudeste,
em detrimento das demais regiões e da população em nível de indigên-
cia que aí reside — no caso do nível de indigência essa diferença é de
8,3 pontos percentuais, e no caso do nível de pobreza, de 3,7.

Esses resultados apontam para algumas evidências: primeiro, que os
programas diferenciam-se entre si quanto ao grau de focalização nos
estratos e nas regiões mais pobres; segundo, programas que pressu-
põem maior disponibilidade de equipamentos tendem a ser mais seleti-
vos, apresentando menor cobertura às pessoas e regiões mais pobres.
Terceiro, destacam a importância de políticas setoriais articuladas entre
si, uma vez que, por exemplo, mais de um terço das crianças pobres que
tiveram acesso a alimentos gratuitos receberam também algum tipo de
atendimento de saúde, aumentando assim a eficiência e eficácia desses
programas.

Mas essas análises sobretudo reafirmam,  como ressalta Lopes (1995),
que o acesso a esses programas é, na maioria das vezes, proporcional-
mente menor para os mais pobres dentre os pobres do que para os não-
pobres. Isso vem ao encontro, uma vez mais, de estimativas do Banco
Mundial (realizadas com base em estimativas de renda e de perfis de
benefícios combinadas com dados de surveys de domicílios), segundo
as quais no Brasil os mais pobres — quase um quinto da população —
recebem apenas 7% do total de benefícios, enquanto os de maior renda
— 4% da população — apropriam-se de aproximadamente 18% daquele
total.

Deve-se ressaltar, a propósito, que estudos e balanços dessa natureza
no geral trabalham com estimativas, uma vez que buscar analisar de
modo consistente, mesmo ex-post, esse conjunto de programas e políti-
cas acaba por esbarrar no obstáculo intransponível da ausência de re-
gistro de informações, que quando existente é realizado de forma tão
assistemática, heterogênea e precária que impossibilita qualquer com-
patibilidade na consolidação dos dados. E um dos principais fatores que
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contribui para essa dificuldade é exatamente a ausência de sistemas e
mecanismos de acompanhamento, monitoramento e avaliação, na qua-
se totalidade desses programas de caráter emergencial, focalizados nos
segmentos sociais mais pobres e voltados para o alívio da pobreza.4

Mas vale tomar como exemplo paradigmático do padrão histórico de
atuação do Estado no combate à pobreza os programas de alimentação
e nutrição, uma vez que, dentre os programas sociais voltados para os
segmentos mais pobres da população, são eles que, no geral, mais
ganham destaque.

Em que pesem seus antecedentes históricos, um conjunto de programas
tem início na década de 70, sofrendo posteriormente drástica redução,
sendo vários deles mesmo extintos no início dos anos 90. Datam de
1972 a criação do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) e a
instituição do I Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN),
sendo que o II PRONAN vigorou de 1976 a 1984.

Tomemos o período mais recente. O II PRONAN congregava os seguintes
programas de distribuição de alimentos: o Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE), destinado a escolares do ensino de 1o grau e
pré-escolares, com o objetivo de distribuir merenda escolar, vinculado
portanto à Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), do Ministério da
Educação; o Programa de Nutrição em Saúde (PNS), voltado para ges-
tantes, nutrizes e crianças de seis a 60 meses de famílias com renda
mensal de até dois salários-mínimos, com o objetivo de distribuir ali-
mentos in natura, vinculado ao INAN, do Ministério da Saúde; o Programa
de Complementação Alimentar (PCA), voltado para gestantes, nutrizes e
crianças de seis a 36 meses, com o objetivo de distribuir alimentos as-
sociado a ações de saúde, vinculado à Legião Brasileira de Assistência,
do Ministério da Previdência e Assistência Social. Em 1981, ao fundir-se
com o Programa de Promoção Nutricional, o PCA dá origem ao Programa
                                             

4 Mesmo programas de porte apoiados pelo Banco Mundial, como o Programa de
Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste — o POLONORDESTE — e o Programa de
Apoio ao Pequeno Produtor Rural — PAPP, seu sucessor, carecem de avaliações mais
acuradas. Albuquerque, ao analisar o precário desempenho dos programas sociais, afirma
que: “Não existe análise abrangente e atualizada do impacto econômico-social dos projetos
de desenvolvimento rural do Nordeste”, constituindo um fato que, “... a despeito do meritório
esforço representado pelo POLONORDESTE, pelo PAPP e seus desdobramentos, a pobreza rural
daquela região, que se reduziria de 13,2 milhões (88% da população) em 1970 para 11
milhões (66% da população) em 1980, ... elevou-se para 12,6 milhões (69% da população)
em 1990. E não há, infelizmente, como aferir o quanto pior teria sido essa involução na
ausência daqueles programas” [Albuquerque (1994, p. 119)].
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de Apoio Nutricional (PAN), voltado para a mesma população-alvo, tão
somente acrescentando aos alimentos formulados alimentos in natura; e
o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), voltado para os traba-
lhadores de baixa renda do mercado formal de trabalho, com o objetivo
de fornecer tíquetes-refeição, vinculado à Secretaria de Promoção Soci-
al, do Ministério do Trabalho.

Em 1986 é criado o Programa Nacional do Leite para Crianças Carentes
(PNLCC), conhecido como programa do tíquete do leite, voltado para crian-
ças de até sete anos de idade de famílias com renda mensal de até dois
salários-mínimos, tendo como objetivo a distribuição de um litro de leite
por família, que recebia tíquetes com os quais comprava o produto no
comércio varejista, e era vinculado, entre outras secretarias, à Secretaria
Especial de Ação Comunitária, que por sua vez era vinculada direta-
mente à Presidência da República. Esse programa foi extinto em 1991.
Para além dos vários problemas que esse programa apresentou, entre
eles a transformação do tíquete em moeda corrente, a pressão do co-
merciante que vinculava a troca do tíquete por leite à compra de outros
produtos, entre outros, ele competia com as mesmas clientelas do
PNS/PSA e do PCA/PAN, sobrepondo-se inclusive ao PNAE. Apesar disso tudo,
apresentou um ritmo acelerado de crescimento, absorvendo grande
quantidade de recursos.5

Embora esse conjunto de programas arrolados esteja longe de esgotar
as iniciativas federais das últimas décadas nessa área,6 ele compõe um
perfil bem delineado da política nacional de nutrição, ao mesmo tempo
em que representa o padrão brasileiro de atuação estatal na área social
voltada para a população mais carente — multiplicidade de programas
pulverizados por distintas instituições; fusões de programas dando ori-
gem a um emaranhado de siglas que se sucedem no tempo; superposi-
ção de clientelas; expansão da cobertura, em geral às custas da quanti-
dade e qualidade dos alimentos distribuídos; centralização no nível fede-
ral da compra de alimentos; e, finalmente, no caso da distribuição dos
produtos formulados, total inadequação aos hábitos alimentares da po-
pulação, significando que ao aumento do custo do programa associam-

                                             

5 No ano de 1993,  são delineados dois outros programas na área de nutrição: o
Programa Assistencial do Leite, voltado para a atenção ao desnutrido e à unidade familiar
"vulnerada", e o Leite é Saúde, ambos desenvolvidos pelo Ministério da Saúde.

6 Consultar a respeito NEPP/UNICAMP (1994).
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se elevado índice de evasão da clientela atendida e dificuldades de
captação de novos beneficiários.

No caso do PAT, criado em 1972, financiado com recursos do trabalha-
dor, da empresa e do governo, apesar do seu acelerado ritmo de cres-
cimento, até 1992 — portanto após 16 anos de vigência —, havia atingi-
do somente 34% dos trabalhadores do mercado formal de trabalho, e
não mais do que 44,0% entre eles que percebiam até cinco salários-
mínimos. Quanto à distribuição, por faixa salarial, dos trabalhadores
beneficiados pelo programa, dados relativos ao ano de 1990 mostram
que 55,6% entre eles correspondiam à faixa entre dois e quatro salários-
mínimos, expressivos 25,3% à faixa de seis a mais salários-mínimos, e
18,1% à faixa de quatro a seis salários-mínimos [IPEA/Secretaria de Se-
gurança e Saúde no Trabalho (1993)].

A contraposição entre programas voltados para a população pobre e um
programa voltado para o trabalhador do mercado formal de trabalho evi-
dencia que, se em ambos os casos a focalização não ocorre sobre os
grupos de mais baixa renda (ou salário), são os programas focalizados na
população carente que apresentam maior distorção entre os objetivos
iniciais e os resultados de sua implementação, que mais apresentam jus-
taposições de toda ordem, descontinuidades, falta de controle público e
governamental, e que mais são passíveis de uso clientelistico e eleitoreiro.
Nesses exemplos, impressiona ainda como a vida e sobrevida dos pro-
gramas são datadas pelos períodos dos mandatos — no primeiro caso, os
programas são extintos; e, no segundo, sofrem reformulações, na maior
parte das vezes mais de forma e sigla ao que de conteúdo e concepção.

Dessa forma, embora os programas de combate à pobreza obedeçam a
uma mesma estratégia básica de ação no setor, eles obedecem sobre-
tudo aos mandatos governamentais, sendo portanto identificados com a
gestão — ou o gestor — que os implantou, cada vez envolvendo distin-
tos ministérios ou secretarias no interior dos ministérios.

Mas se esse é o legado dos anos 80, a década de 90 assiste à dimensão
da pobreza em nossa sociedade, da sua heterogeneidade e complexi-
dade, e da formulação de estratégias de iniciativa governamental e pro-
venientes da própria sociedade para combatê-la assumirem um lugar de
destaque no debate público. Associa-se a isso outro legado da década
anterior — distintas experiências de descentralização das políticas soci-
ais federais, com distintos graus de êxito e ritmos setoriais.
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Dessa forma, embora atualmente continue prevalecendo a restrição de
recursos para a área social, assiste-se a uma multiplicidade de experi-
ências na resolução dos históricos impasses que marcam a atuação
nessa área. E talvez uma das principais evidências que essas experiên-
cias registram resida no fato de ressaltar que a especificidade de cada
política setorial de corte social — quanto à complexidade, custo, ritmo,
dificuldade de se adaptar às reais necessidades e demandas dos dis-
tintos setores da sociedade — longe de impedir,  exige uma articulação
entre elas. Nesse sentido, talvez o passo mais difícil a ser dado seja
exatamente o de articular políticas econômicas e políticas sociais.

Não obstante ainda estar longe, pelo que as evidências estão a indicar,
essa articulação entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento
social — ainda em larga medida pensada em termos dicotômicos —, há
sinais de progressiva superação de várias outras dicotomias que vêm
permeando o debate (e o embate) em torno das políticas sociais, tais
como público versus privado, Estado versus mercado, centralização
versus descentralização, universalização versus focalização, Estado
versus sociedade.

De fato, a diversidade dos rumos que vêm tomando as distintas políticas
sociais neste período mais recente sinaliza que, em um país com tama-
nho grau de desigualdade social, não se coloca a questão Estado versus
mercado, uma vez que aquele assume papel central na garantia de
acesso a serviços e benefícios sociais básicos, fator fundamental para a
superação da pobreza, como já assinalado; que público não se restringe
ao estatal, mas que se trata do controle público e da obediência à res
publica na prestação daqueles serviços e benefícios; em conseqüência,
que não se trata de substituir progressivamente o Estado pela socieda-
de, mas, ao contrário, tornar o Estado mais permeável à sociedade; que
a focalização dos programas sociais não exclui, ao contrário, deve partir
da concepção universalista dos direitos sociais como direitos de cidada-
nia; e, finalmente, que a descentralização das políticas sociais favorece,
mas não garante de modo automático, a democratização, a maior efici-
ência e a maior eficácia dessas políticas, tal como estão a demonstrar
experiências recentes de descentralização na área de saúde, por exem-
plo, setor que mais vem avançando nesse processo.7

                                             

7 Ver Almeida (1995);Cohn (1994, 1995a, 1995b, 1995c, 1995d), que tratam do processo
de descentralização em quatro municípios paulistas.
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Por fim, dois programas recentes apontam para novas formas de articu-
lação entre Estado e sociedade: o Programa de Combate à Fome, à
Miséria e pela Vida, com origem na sociedade civil, mas absorvido pelo
governo federal em 1993, e que associou ações governamentais e inici-
ativas de organização social — os comitês locais; e o recentemente
instituído Programa Comunidade Solidária, que vem enfrentando sérios
problemas na sua efetivação, derivados não só das restrições orçamen-
tárias e da falta de agilidade dos aparatos institucionais governamentais,
mas sobretudo da falta de definição clara e precisa do papel que cabe
ao nível central e do lugar que o próprio programa ocupa no conjunto
das políticas sociais do atual governo.

Em síntese, retomando as observações anteriores, esses dois progra-
mas expressam, independentemente da análise do impacto do primeiro
e de projeções de possíveis impactos do segundo no enfrentamento da
pobreza, dois movimentos em sentido oposto: o Programa de Combate à
Fome,8 partindo da sociedade para o Estado, e o Programa Comunidade
Solidária percorrendo o caminho inverso. Ambos, no entanto, sofrendo
do mal crônico das políticas e programas sociais no Brasil: insuficiência
e instabilidade de recursos disponíveis, uma vez que continuam a pre-
valecer os ditames econômicos sobre os sociais. Enquanto for assim, os
programas e as políticas de combate à pobreza, por mais que pensadas
como políticas compensatórias das desigualdades geradas pelo merca-
do, estarão condenados a uma reduzida efetividade, quando não à re-
produção da desigualdade que se propõem combater.

Talvez não seja, portanto, fruto do acaso a freqüência com que a ex-
pressão resgate da dívida social continua presente nos textos atuais,
quando a questão central que se apresenta hoje é alçar à condição de
cidadãos — o que não se restringe ao acesso a serviços e benefícios
sociais básicos — o enorme contingente de pobres de nossa sociedade.
Mas isso implica  deslocar o enfoque das políticas sociais do eixo da
necessidade para o da cidadania.

                                             

8 O CEDEC está concluindo uma pesquisa sobre este programa, analisando cinco
experiências em regiões metropolitanas.
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Resumo

Este artigo propõe-se a resumir a concepção e a atuação
do Comunidade Solidária, de modo a esclarecê-las junto
ao segmento técnico-acadêmico. Apontando os cinco
princípios que norteiam o Comunidade Solidária, seus
objetivos gerais e específicos, busca-se ainda tornar
disponíveis alguns dados estatísticos1 relevantes no
âmbito de sua atuação, bem como a proposta técnica do
Sistema Bancos do Povo enquanto estratégia de ocupa-
ção e renda compatível com o processo de estabilização
e crescimento da economia brasileira.
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compromisso governamental com o combate à fome e à po-
breza passa pela estabilidade da moeda, pelo crescimento
econômico e pela redistribuição da renda nacional. Passa
também pela prioridade conferida às áreas de saúde e educa-

ção, como políticas essenciais para a promoção da cidadania e inclusão
social. Passa igualmente pela política de assistência social voltada para
a garantia dos mínimos sociais, para o atendimento das necessidades
básicas, em especial dos segmentos mais vulneráveis da população
brasileira. E, finalmente, passa pela implementação de uma estratégia de
ação que possa trazer benefícios imediatos para a parcela da população
que não usufruiu os benefícios do crescimento do país. Tal estratégia
reveste-se do reconhecimento de que o combate à pobreza não se es-
gota no âmbito restrito das ações sociais. Mas não é cabível imaginar
que milhões de brasileiros indigentes possam continuar aguardando os
resultados de uma nova fase de desenvolvimento. Eles demandam pro-
vidências imediatas que só terão eficácia se adotadas de forma continu-
ada e conjunta, mediante união de esforços do governo e da sociedade.

O Comunidade Solidária nasce, cresce e amadurece a partir de uma
experiência brasileira e inédita que emergiu no início de 1993 com o
Conselho Nacional de Segurança Alimentar — CONSEA. O CONSEA inaugu-
rou uma nova era colocando na agenda do presidente da República a
questão do combate à fome e à miséria como prioridade nacional. Intro-
duziu os princípios de parceria, solidariedade e descentralização como
eixos norteadores da ação do governo federal. Sempre defendeu a arti-
culação das ações públicas como a melhor estratégia para o enfrenta-
mento das grandes carências sociais.

Assim, o CONSEA engendrou o Comunidade Solidária: o que é mais im-
portante, mudaram-se os nomes, as pessoas, mas permaneceram as
idéias-valores. Pela primeira vez na história do país, assiste-se, apesar
da mudança de governo, a uma continuidade da linha de orientação das
políticas públicas que visam ao enfrentamento da fome e da miséria.

O governo atual amplia e aperfeiçoa essa inovadora experiência do
CONSEA: extingue dois “ministérios-balcões” — o Ministério da Integração
Regional (MIR) e o Ministério do Bem-Estar Social (MBES)— e assume que
combater a pobreza e a desigualdade não é tarefa de uma pasta especí-
fica, mas sim compromisso do governo como um todo. Cria o Comuni-
dade Solidária como uma estratégia que busca um novo estilo de geren-
ciar ações públicas com base na integração e descentralização das

O
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ações de governo, e em uma abertura à participação e parceria com a
sociedade na procura de soluções mais adequadas para a melhoria das
condições de vida das populações mais pobres.

O Comunidade Solidária é, assim, uma proposta do governo federal de
parceria entre os três níveis de governo — federal, estadual e municipal
— e a sociedade em suas diversas formas de organização e expressão.
Pretende ser uma estratégia de articulação e coordenação de ações de
governo no combate à fome e à pobreza, não se tratando de mais um
programa. A parceria e a descentralização que caracterizam a proposta
do Comunidade Solidária não permitem a elaboração de um modelo
único de atuação. Trata-se de um processo extremamente dinâmico,
construído coletivamente.

O Comunidade Solidária propõe-se também a introduzir na esfera públi-
ca novas formas de gerenciamento de programas sociais, evitando o
clientelismo, a centralização, a superposição e fragmentação das ações
e a pulverização dos recursos, eliminando a ineficiência, a descontinui-
dade e o desperdício. A título de exemplo, no final dos anos 80, o gover-
no federal operava quatro programas de alimentação e nutrição,2 em
quatro diferentes ministérios, e todos voltados praticamente para a
mesma clientela.

A estratégia adiante descrita apresenta princípios, objetivos, arcabouço
institucional, formas de atuação e avanços, e contempla as linhas gerais
que orientam a definição das soluções apropriadas a distintas realidades
nacionais, regionais, estaduais e locais.

O dinamismo da estratégia proposta pelo Comunidade Solidária inclui,
necessariamente, a parceria nas tomadas de decisão para a execução
das ações descentralizadas e articuladas. Ao longo de dez meses, um
conjunto de atividades  inicialmente selecionadas pelo Comunidade
Solidária, totalizando nove programas, e absorvendo recursos de R$ 2,6
bilhões, elevou-se, a partir de uma ampla discussão, para mais de 20
programas, somando recursos da ordem de R$ 5 bilhões.

                                             

2 O Programa de Complementação Alimentar LBA/MBES; o Programa de Suplementação
Alimentar  INAN/MS; o Programa Nacional de Leite para Crianças Carentes PNLCC/SEHAC; e o
Programa dos Irmãozinhos FAE/MEC.
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Finalmente, vale reiterar que o Comunidade Solidária não esgota as
ações do governo na área social. Ele é parte dessa ação, ainda que
tenha caráter abrangente.

1 Princípios que Norteiam o Comunidade Solidária

A estratégia de ação do Comunidade Solidária se articula em torno de
quatro grandes princípios:

1. Parceria:3 Na luta contra a fome e a miséria, o entendimento é que as
diversas instâncias do governo e da sociedade civil não podem atuar de
forma isolada e desarticulada. Para haver parceria requer-se um razoá-
vel nível de consenso entre os agentes envolvidos sobre o tratamento a
ser dado para cada assunto específico.

2. Solidariedade: Como engajamento ético de quem quer acabar definiti-
vamente com a situação de fome e miséria existente no Brasil.

3. Descentralização das Ações: Como forma de estimular a participação
da sociedade e melhorar a eficiência e eficácia das ações.

4. Integração e Convergência das Ações: No sentido de potencializar os
resultados. Acredita-se que o impacto global da implementação simultâ-
nea das ações é muito mais potente que o somatório dos efeitos isola-
dos dessas mesmas ações.

                                             

3 Parceria não é sinônimo de cooptação, não significando, também, terceirização, embora
a terceirização possa ser um dos resultados da parceria.



O COMUNIDADE
SOLIDÁRIA: UMA
ESTRATÉGIA DE
COMBATE À FOME E À
POBREZA

23

2 Objetivos Gerais e Específicos

O Comunidade Solidária atende a três objetivos gerais:

1. Otimizar o gerenciamento de programas federais que se caracterizem
por trazer benefícios imediatos para as populações mais carentes do
país, promovendo a participação da sociedade no controle da execução,
com vistas a ampliar seu alcance, eficácia e transparência.

2. Acolher, potencializar e apoiar, nos limites dos recursos disponíveis,
programas, experiências, projetos e iniciativas do governo e da socieda-
de em áreas de concentração de pobreza que permitam o desenvolvi-
mento de novos mecanismos de implementação de ações — articulados,
convergentes, descentralizados e em parceria com a sociedade — com
vistas à sua expansão e multiplicação nos anos subseqüentes.

3. Identificar novas prioridades e elaborar propostas de ação para go-
verno e sociedade em relação a temas emergenciais e grupos particu-
larmente vulneráveis, como crianças, jovens e desempregados, cujas
necessidades e direitos não estejam contemplados de forma adequada
nos programas em curso.

Em função dos princípios e dos objetivos, o Comunidade Solidária iden-
tificou, ao longo do ano, o elenco de ações que comporiam a contrapar-
tida do governo federal no combate à fome e à miséria. A esse conjunto
de ações devem ser somados os recursos provenientes dos estados e
dos municípios. A seleção dos programas federais resultou como res-
posta a sete objetivos específicos, quais sejam:

a)  reduzir a mortalidade na infância;

b)  melhorar as condições de alimentação dos escolares, trabalhadores e
famílias carentes;

c)  melhorar as condições de moradia e saneamento básico;

d)  melhorar as condições de vida no meio rural;

e)  gerar emprego e renda e promover a qualificação profissional;

f ) apoiar o desenvolvimento da educação infantil e do ensino funda-
mental; e

g) defender os direitos e promover socialmente crianças e adolescentes.
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Com base nesses sete objetivos específicos, selecionou-se um conjunto
de aproximadamente 20 programas, executados por nove ministérios
(Agricultura, Educação, Esportes, Fazenda, Justiça, Planejamento e
Orçamento, Previdência e Assistência Social, Saúde e Trabalho). Ao
integrar o Comunidade Solidária, estes programas recebem um selo de
prioridade que os credencia como alvo preferencial para alocação de
recursos, integração e articulação com outros programas e níveis de
ação governamental, bem como abertura à parceria com a sociedade.4

Assim, o Comunidade Solidária é um condomínio de múltiplos objetivos,
no qual coabitam programas emergenciais e programas de combate às
causas da perpetuação da pobreza. É importante ressaltar que o Comu-
nidade Solidária não se resume a ações seletivas de caráter restrito e
emergencial. Tudo que é emergencial requer ação imediata, mas nem
tudo que produz efeitos imediatos é emergencial. Apagar um incêndio é
uma emergência. Melhorar o gerenciamento do condomínio é funda-
mental para obter melhores resultados no curto prazo, embora não seja
uma emergência. É preciso, portanto, não confundir ações emergenciais
— como, por exemplo, a distribuição de alimentos em áreas afetadas por
calamidades climáticas — com as demais ações que compõem o Comu-
nidade Solidária.

3 O Arcabouço Institucional

O Comunidade Solidária não cria mais uma estrutura paralela de ação
governamental. Configurando-se como um sistema composto por quatro
atores/agentes em interação permanente — o Conselho Consultivo, a
Secretaria Executiva, os ministérios setoriais e os interlocutores estadu-
ais — tem por missão a utilização mais racional dos escassos recursos
disponíveis: financeiros, humanos, administrativos e organizacionais.

                                             

4 Sobre os critérios de concessão e desdobramentos, ver o capítulo IV do presente
documento.
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3.1 O Conselho do Comunidade Solidária

Consultivo à Presidência da República, é nomeado pelo presidente da
República e vinculado à Casa Civil. Integrado por dez5 ministros de
Estado, pela Secretaria Executiva do Comunidade Solidária e por 21
personalidades da sociedade civil,6 tem por atribuições básicas:

• propor e opinar sobre as ações de combate à fome e à miséria;

• incentivar na sociedade o desenvolvimento de organizações e ações
que atuem no combate à pobreza e à fome;

• estimular a parceria e a integração entre os órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, visando à complementaridade das ações desen-
volvidas; e

• promover campanhas de conscientização da opinião pública para o
combate à pobreza e à fome objetivando integração de esforços do
governo e da sociedade.

3.2 A Secretaria Executiva do Comunidade Solidária

A interlocução entre o Conselho e o governo — nos seus três níveis:
federal, estadual e municipal — é tarefa da Secretaria Executiva do
Comunidade Solidária. Não dispondo de recursos próprios, a Secretaria
Executiva tampouco executa programas e/ou projetos. Vinculada à Casa
Civil da Presidência da República, que é a instância responsável pela
coordenação das ações de governo, a Secretaria Executiva conta com o
apoio técnico do Ministério do Planejamento e Orçamento — MPO, espe-
cialmente por meio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA.
Constitui-se em uma instância de articulação, e tem como principais
missões:

                                             

5 Agricultura, Casa Civil, Educação, Esportes, Fazenda, Justiça, Planejamento e
Orçamento, Previdência e Assistência Social, Saúde e Trabalho.

6 Ruth Cardoso (Presidente), André Roberto Spitz, Arzemiro Hoffmann, Augusto César
Franco, Denise Dourado Dora, Éfrem de Aguiar Maranhão, Gilberto Gil, Hélio de Souza
Santos, Hebert José de Souza, Joaquim de Arruda Falcão Neto, Jorge Eduardo Saavedra
Durão, Dom Luciano Mendes de Almeida, Maria do Carmo Brandt de Carvalho, Miguel Darcy
de Oliveira, Ney Bittencourt de Araújo, Pedro Moreira Salles, Regina Duarte, Renato Aragão,
Romeu Padilha de Figueiredo, Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça e Sonia Mirian Draibe.
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• encaminhar as recomendações do Conselho aos ministros de Estado;

• coordenar e articular as ações de governo no âmbito do Comunidade
Solidária; e

• secretariar o Conselho do Comunidade Solidária.

3.3 Os Ministérios Setoriais

A responsabilidade pela alocação dos recursos e a viabilização de cada
uma das ações prioritárias é dos respectivos ministérios. Esta é a razão
pela qual os ministérios das áreas mais diretamente envolvidas no com-
bate à fome e à miséria têm assento no Conselho do Comunidade Soli-
dária. Tendo em vista a articulação das ações do governo federal, identi-
ficaram-se nos ministérios equipes responsáveis pelo gerenciamento
das atividades em sua órbita de atuação — aprovação dos pleitos, esta-
belecimento dos convênios, repasse de recursos, acompanhamento, etc.
— que trabalham sob a supervisão do ministro e em parceria com a
Secretaria Executiva e com os interlocutores estaduais. Dessa forma,
torna-se desnecessário centralizar a administração do Comunidade
Solidária em um único órgão, adotando-se um sistema articulado e sis-
têmico de gestão, que opera segundo critérios uniformes, preocupados
com a rapidez decisória e a flexibilização dos procedimentos administra-
tivos.

3.4 Os Interlocutores Estaduais do Comunidade Solidária

Os governos estaduais desempenham um papel essencial no Comuni-
dade Solidária: são agentes fundamentais que expressam a preservação
dos princípios federativos e a estratégia baseada na descentralização,
na integração e na parceria. Assim, coube aos governos estaduais indi-
car, dentre seu secretariado, um titular de pasta para interlocutor oficial
do Comunidade Solidária. Com isso, buscou-se evitar a fragmentação do
diálogo com o governo federal e possibilitar um canal único de comuni-
cação com os municípios. A grande maioria dos interlocutores estaduais
do Comunidade Solidária é secretário de Planejamento ou de Trabalho e
Ação Social. Com efeito, não existe um modelo único para o país, tam-
pouco um estímulo à reprodução do arcabouço institucional federal do
Comunidade Solidária. Os estados vêm conformando suas estratégias



O COMUNIDADE
SOLIDÁRIA: UMA
ESTRATÉGIA DE
COMBATE À FOME E À
POBREZA

27

segundo suas especificidades institucionais, financeiras, políticas e cul-
turais.

Entretanto, existem algumas funções que são comuns a todos os interlo-
cutores:

• a articulação com a Secretaria Executiva do Comunidade Solidária,
com vistas à troca de informações sobre o andamento dos programas:
em consonância com as instituições estaduais, com os órgãos federais
envolvidos no Comunidade Solidária; com as prefeituras beneficiadas
pela ação convergente e integrada; e com a sociedade civil, para garan-
tir maior efetividade na implementação dos programas, bem como pos-
sibilitar seu controle social;

• a coordenação e a articulação das secretarias estaduais envolvidas no
Comunidade Solidária;

• a identificação de necessidades de apoio técnico a esses municípios e
encaminhamento de alternativas de ação;

• a procura de recursos financeiros necessários para o encaminhamento
das ações governamentais, inclusive buscando a agilização da liberação
desses recursos; e

• o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação das ações em nível
estadual e municipal.

4 As Três Frentes de Atuação da Secretaria Executiva

A Secretaria Executiva atua em três frentes interligadas:

1. Selo de Prioridade — O Comunidade Solidária confere um selo de
prioridade a programas em execução, ou a serem executados, no âmbito
de sua área de atuação. Os programas selados pelo Comunidade Soli-
dária têm a interferência direta da Secretaria Executiva para otimizar, em
nível federal, seus respectivos gerenciamentos, buscando a garantia dos
recursos orçamentários e o cumprimento dos respectivos cronogramas
de desembolso. Tendo em vista que os principais gargalos dos progra-
mas sociais têm sido a sua baixa execução financeira, a longa história
de entraves burocráticos, a ausência de critérios definidos e transpa-
rentes, e a falta de prioridade política, esta frente de atuação da Secreta-
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ria Executiva se caracteriza pela expectativa de resultados de médio e
longo prazos.7

2. Integração e Convergência das Ações nos Municípios mais Pobres —
Tem por objetivo promover a integração e a convergência das ações nos
municípios de maior concentração de pobreza. Essa linha de atuação da
Secretaria Executiva surge por dois motivos: a) a escassez de recursos
para algumas ações federais requer a identificação de critérios que sub-
sidiam o estabelecimento de prioridades para a concentração de esfor-
ços no âmbito da União; e b) dar início a um processo de combate à
fome e à pobreza, baseado na parceria — intra e intergoverno e com a
sociedade civil organizada — e na compreensão de que o impacto global
da implementação simultânea e convergente das ações é muito mais
potente que o somatório dos efeitos isolados dessas mesmas ações.
Assim, foi levantado um conjunto de municípios (1 072) identificados
como os mais pobres de todo o país, com base em indicadores de po-
breza produzidos em função de dados oficiais, segundo consta do do-
cumento Identificação de Áreas de Pobreza no Brasil — IBGE/95, elabo-
rado com o apoio da Secretaria Executiva. Coube aos governos estadu-
ais selecionar, dentro desse universo listado pelo Comunidade Solidária,
os municípios que são alvo da ação integrada e convergente. Nesse
sentido, por meio da articulação da Secretaria Executiva, foram selecio-
nados, em 1995, 285 municípios em todo o país e 24 assentamentos no
Mato Grosso do Sul,8 incluindo as capitais e algumas regiões metropoli-
tanas. Cumpre salientar, ainda, que nas capitais a atuação do Comuni-
dade Solidária está concentrada em um único bolsão de pobreza, identi-
ficado pelo governo municipal, no qual são desenvolvidas ações de
saneamento, habitação, geração de emprego e renda, reforço da ali-
mentação escolar e saúde do escolar, dentre outros. Os municípios
selecionados pelo Comunidade Solidária (excluindo as capitais) reúnem
em torno de 700 mil famílias indigentes, o que representa aproximada-
mente 30% do total de famílias daqueles municípios ou 7% do total de
famílias indigentes do Brasil, ou ainda 53% das famílias indigentes dos 1
072 municípios mais pobres do país. Ressalta-se, também, que, em
1995, os recursos federais envolvidos na ação convergente e integrada,
ou seja, especificamente voltados para os 285 municípios e 24 assenta-
                                             

7 Vale lembrar que uma das preocupações do atual governo é voltar a pensar
prioritariamente o longo prazo.

8 O Mato Grosso do Sul concluiu pela conveniência de concentrar seus esforços em
assentamentos, ao invés de municípios.
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mentos do Mato Grosso do Sul, são da ordem de R$ 800 milhões, o que
representa menos de 20% do total de recursos que levam o selo de
prioridade do Comunidade Solidária (R$ 5 bilhões).9 Essa segunda
frente de atuação implica um trabalho intensivo e constante de articula-
ção entre ministérios setoriais, estados e municípios na identificação de
entraves e na busca de alternativas e soluções para a efetiva imple-
mentação de programas que, na história do país, dificilmente beneficia-
ram as populações residentes dessas localidades. Esses municípios
integram o Comunidade Solidária por serem justamente os mais pobres,
os mais despreparados técnica e administrativamente, com menor re-
presentatividade política e, portanto, os que têm maior dificuldade de
acesso aos recursos do governo federal.

3. Parceria com a Sociedade Civil — Finalmente, a terceira frente de
atuação da Secretaria Executiva do Comunidade Solidária tem por finali-
dade o desenvolvimento de parcerias com diversas expressões da soci-
edade civil, de duas maneiras diferentes: a) na mobilização de recursos
humanos, materiais e financeiros voltados para o apoio a demandas não
atendidas por recursos federais, como, por exemplo, a Associação Bra-
sileira da Indústria Farmacêutica - ABIFARMA e a Sul América Seguros,
apoiando o Programa de Agentes Comunitários de Saúde; a Associação
Brasileira da Indústria de Brinquedos — ABRINQ, financiando ações direci-
onadas para meninos carentes; e a Associação Brasileira de Armazéns
— ABRACEN, lançando uma Campanha Nacional de Desperdício Zero; e b)
no estímulo à conformação de instâncias estaduais de articulação com a
sociedade civil. A flexibilidade das formas de atuação é condição funda-
mental para que o Comunidade Solidária atenda às diversidades regio-
nais e locais. Valoriza-se, assim, a sistematização de novas experiências
de gerenciamento dos programas de combate à fome e à pobreza, bus-
cando-se garantir as condições para que o Comunidade Solidária amplie
seu alcance e abrangência.

                                             

9 Esse valor engloba recursos orçamentários da ordem de R$ 2,7 bilhões, além de R$ 1,3
bilhão do Fundo de Amparo ao Trabalhador — FAT, para geração de emprego e renda e
capacitação profissional (PROGER Urbano e Rural) e R$ 1,1 bilhão do FGTS (PROMORADIA E

PROSANEAMENTO), sendo esses dois últimos (FAT e FGTS) recursos para financiamento.
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5  Mobilização de Recursos em 199510

O montante de recursos federais que levam o selo de prioridade do
Comunidade Solidária foi aumentado progressivamente ao longo de
1995, por meio da incorporação de novas ações consideradas prioritári-
as pelo seu impacto no combate à fome e à miséria, e atualmente se
eleva a R$ 5 bilhões, incluindo recursos do orçamento da União, do
Fundo de Amparo dos Trabalhadores — FAT e do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço — FGTS. A distribuição de recursos pelas sete áreas
de atuação do Comunidade Solidária é apresentada no quadro a seguir.

Coerente com o princípio de responsabilidade e parceria, este aporte de
recursos pelo governo federal é complementado por contrapartidas for-
necidas pelos estados e municípios. O Comunidade Solidária estimula a
captação de recursos adicionais, financeiros ou não, junto aos mais
diversos setores da sociedade, como empresas, sindicatos, associa-
ções, universidades, igrejas e cidadãos, bem como junto a agências
nacionais e internacionais de financiamento e cooperação.

Quadro-Resumo
Alocação de Recursos Segundo Áreas Prioritárias — 1995

Áreas
Recursos

Financeiros
(em R$ milhões)

1. Redução da Mortalidade na Infância 273

2. Alimentação 805

3. Saneamento e Habitação* 1 159

4. Desenvolvimento Rural 211

5. Geração de Emprego e Renda** 1 520

6. Apoio à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental 680

7. Defesa dos Direitos e Promoção Social de Crianças e
Adolescentes

426

Total 5 074

Notas: * Inclui R$ 1,3 bilhão do FAT já aprovado pelo CODEFAT.

**Inclui R$ 1,1 bilhão do FGTS já aprovado pelo Conselho Curador do Fundo para be-
neficiamento de famílias com renda até 3 SM.

                                             

10 Posição de outubro de 1995.
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6 O Sistema Bancos do Povo: Uma Proposta

Em cumprimento de seu papel institucional de apoio técnico ao Comuni-
dade Solidária, o IPEA, em conjunto com a Secretaria Executiva, criou um
Grupo de Trabalho, objetivando elaborar proposta técnica e operacional
de uma estratégia de geração de ocupação e renda para as camadas
mais pobres da população, via sistema de crédito orientado.

No intuito de dar ao pobre acesso ao crédito — gerador de ocupação e
renda —, e reconhecendo a falta de perfil do sistema bancário tradicional
para operar com tal clientela, surgiram, nos últimos anos, alguns esque-
mas alternativos de aval, diversos dos praticados ordinariamente (repu-
tação do tomador, e bens que garantam efetivamente o pagamento).
Analisadas as experiências nacionais e internacionais nessa área, foram
tomados como balizas da proposta os seguintes componentes básicos:
a) os elevados custos operacionais dos mecanismos tradicionais de
crédito terminam por inviabilizar os financiamentos de pequena monta;
b) o processo de estabilização econômica recente do país abre espaço
para a criação de um sistema de crédito direcionado para os cidadãos
de baixa renda, com subsídios necessários apenas para sua alavanca-
gem, desenvolvendo-se, no médio e longo prazos, para a auto-
sustentabilidade;11 c) o fortalecimento e a multiplicação das iniciativas
exitosas, ainda que dispersas em nível nacional, já em curso; d) a ne-
cessidade de uma estrutura sistêmica, que permita aos agentes envolvi-
dos atuar de forma integrada para a meta comum, i.e., a oferta de crédito
à camada mais pobre da população, como meio de apoiar a geração de
ocupação e renda; e e) a concepção de que tal oferta de crédito não é
um elemento isolado para que se alcancem os objetivos visados, mas
sim integrante de um conjunto de ações articuladas entre si, com um
mesmo propósito.

Considerados esses componentes, elaborou-se a proposta a seguir
resumidamente descrita,12 valendo ressaltar que se trata de um progra-
ma experimental e, assim, que poderá vir a sofrer correções durante a
sua implementação.

                                             

11 O Sistema Bancos do Povo não se propõe a constituir-se em instrumento de política
compensatória.

12 Maior detalhamento sobre a proposta em pauta pode ser encontrado no documento
intitulado Sistema Bancos do Povo: uma Proposta, elaborado pelo IPEA e pela Secretaria
Executiva do Comunidade Solidária — não publicado.



PLANEJAMENTO E
POLÍTICAS PÚBLICAS
Nº 12 - JAN/JUN
DE 1995

32

O Sistema diferencia-se do crédito bancário tradicional a partir de um
ponto básico: ao invés de o público-alvo (população de menor renda e
nível educacional) ir à instituição financeira, é a instituição, por meio de
agentes de crédito, que vai à população. O agente possui uma carteira
de aproximadamente 100 a 150 clientes/ano, e acompanha a evolução
do empreendimento — empresas produtivas “fundo-de-quintal” ou ativi-
dades comerciais de pequeno porte — passo a passo, liberando o cré-
dito (capital fixo e de giro) de acordo com as necessidades efetivas do
cliente.

A individualização de cada operação de crédito (o agente de crédito
conhece o seu cliente) faz com que os níveis de inadimplência sejam
mínimos (2% a 4%, segundo a experiência internacional), mesmo sem a
exigência de garantias formais. Os mecanismos de aval utilizados são o
solidário (grupos de cinco a sete empreendedores que se auto-
avalizam);13 fiança simples (um outro indivíduo da comunidade assume
o compromisso de arcar com o financiamento caso o beneficiário não
arque com suas obrigações); e a alienação fiduciária, no caso da aquisi-
ção de bens e maquinário.14

O Sistema, se por um lado inova em nível de formulação de políticas
públicas, por outro é de simples concepção, nada mais sendo que um
arcabouço institucional que permite às diversas entidades que operam
na oferta de crédito popular atuar em um ambiente comum. O governo
federal funciona apenas como elemento catalisador dos recursos técni-
cos e financeiros necessários para a execução descentralizada de pro-
gramas e projetos, por parte de organizações não-governamentais, ou-
tras instituições sem fins lucrativos, governos municipais e/ou estaduais.
Objetiva, assim, obter maior conhecimento dos instrumentos operacio-
nais de tais projetos e programas, seu custo efetivo e, também, apoiar
sua multiplicação nacional. É papel do governo federal, além do desen-
volvimento da proposta, negociar o apoio financeiro ao Sistema; coorde-
nar o monitoramento (via terceiros) das entidades que aderirem ao Sis-
tema; avaliar o resultado final da fase experimental (análises de impacto

                                             

13 O aval solidário transfere o risco de inadimplência para o próprio tomador, ou seja, este
utiliza-se de seus conhecimentos locais para minimizar seu próprio risco, envolvendo, em
última análise, um compromisso “moral” do tomador para com seu grupo.

14 Há ainda outros mecanismos que poderiam vir a substituir as exigências formais de
garantia, como o seguro de crédito (cobrança de um spread sobre a taxa de juros como
forma de cobrir eventuais inadimplências) e o fundo de aval.



O COMUNIDADE
SOLIDÁRIA: UMA
ESTRATÉGIA DE
COMBATE À FOME E À
POBREZA

33

no público-alvo e de viabilidade econômico-financeira dos programas e
projetos); e apoiar a capacitação dos agentes de crédito, de forma a
permitir a multiplicação da metodologia utilizada (crédito orientado), até o
momento pouco difundida no país.

Contando com o apoio financeiro do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social — BNDES, o Sistema prevê um comitê técnico
que, entre outras atividades, deliberará sobre as propostas de adesão
dos agentes executores, locais e recursos financeiros, e sobre os resul-
tados das avaliações dos mesmos agentes. Ao IPEA caberá a função de
Secretaria Executiva do Sistema Bancos do Povo, prestando o apoio
técnico e administrativo necessário ao funcionamento eficaz do Comitê
Técnico,15 e sendo responsável pela articulação dos diversos atores
envolvidos no processo.

Os critérios de habilitação dos agentes executores incluem, entre outros,
apresentação de garantias formais; disponibilidade de estrutura mínima
compatível com a execução das atividades; condições para a realização
de, no mínimo, três contatos por cliente cadastrado (avaliação, acompa-
nhamento com visita local, e conclusão); comprovação de capacidade
técnica (acesso à parceria para avaliação técnica); e familiaridade com a
comunidade e o mercado locais.

Um convênio-padrão estabelece os termos de compromisso entre o
BNDES e os agentes executores, assim como um contrato-padrão, entre
os agentes executores e os clientes, não se confundindo aí padronização
com não-flexibilidade, vez que uma das características do Sistema é
justamente a adequação regional e local de suas operações.16

São os seguintes os valores, taxas e prazos propostos:17

                                             

15 O Comitê Técnico deverá ser composto, em princípio, por representantes oriundos das
seguintes instituições: BNDES, Secretaria Executiva do Comunidade Solidária, IPEA, Ministério
da Fazenda, Banco Central, Ministério do Trabalho e Agência Brasileira de Cooperação,
além de entidades que venham a aportar novos recursos financeiros. Poderão ser
convocados, ainda, representantes das instituições executoras e dos clientes.

16 As informações sobre a operacionalização do Sistema estão detalhadas no documento
Sistemas Bancos do Povo: uma Proposta, tais como os critérios para delimitação do público-
alvo e seleção dos beneficiários, e a forma de treinamento das equipes que trabalharão no
Sistema.

17 Os custos operacionais serão analisados no encaminhamento de cada proposta do
agente executor e poderão ser negociados com cooperação técnica internacional ou
orçamentos públicos.
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Valor
máximo

Valor
mínimo

Taxa de
juro

Prazo
(inclusive
carência)

Capital fixo R$ 5 000,00 R$ 200,00 Real 12 a 36 meses

Capital de giro R$ 2 500,00 R$ 200,00 Real 3 a 6 meses

Os mecanismos operacionais podem ser assim resumidos:

• garantia de retorno ao cliente (aval solidário, aval simples, fundo de
aval, etc.);

• empréstimos para até 100% para capital de giro e de até 80% para
capital fixo, sendo admitida a possibilidade de mix entre ambos; e

• empréstimos direcionados para aquisição de mercadorias, matérias-
primas, ferramentas, máquinas novas e usadas, recuperação de maqui-
nários, melhoria e expansão das instalações e modernização tecnológica
dos sistemas de produção e comercialização.

A existência de sistemas eficientes de monitoramento e avaliação é
considerada da maior relevância para o sucesso da proposta, motivo
pelo qual prevê-se o desenvolvimento de dois sistemas de monitora-
mento (de execução financeira e de impacto regional), bem como de
avaliação e de controle (relatórios mensais e visitas).

Por último, cumpre assinalar que o Sistema, como proposto, não vincula
de forma explícita o aporte de crédito a alguma modalidade de capacita-
ção técnico-gerencial. Entretanto, reconhece que a simples oferta de
crédito, sem qualquer esforço de capacitação, reduz consideravelmente
as possibilidades de esta vir a gerar mudanças efetivas na qualidade de
vida da população mais pobre. Nesse sentido, articulações com diversos
órgãos vêm sendo promovidas para que se viabilize tal processo de
capacitação técnico-gerencial, ainda que vinculado ao sistema de manei-
ra “informal”.
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7 Considerações Finais

Verifica-se, assim, que o Comunidade Solidária é uma estratégia de
ação para o combate à fome e à miséria que surge como um avanço de
uma experiência inédita que vinha sendo desenvolvida recentemente no
Brasil, no âmbito do referido CONSEA. Não cria nenhuma estrutura paralela
nem desenvolve programas próprios, promovendo a parceria e a articu-
lação com a sociedade civil no sentido de colaboração, e não de coopta-
ção. A articulação e a parceria são componentes fundamentais do Co-
munidade Solidária, e não encontra similar em outros países da América
Latina, embora seja recorrente sua comparação, por exemplo, com o
Programa Nacional de Solidariedade — PRONASOL, do México.18

Avanços foram obtidos ao longo desses primeiros meses de implanta-
ção; citando apenas alguns:

• em 1995, os programas selecionados como prioritários não sofreram
diminuição de recursos orçamentários apesar do corte de aproximada-
mente R$ 3 bilhões efetuado no início do ano pelo Ministério do Plane-
jamento e Orçamento;

• na proposta orçamentária para 1996, encaminhada pelo Executivo ao
Legislativo, os programas que levam o selo do Comunidade Solidária
foram beneficiados com um aumento médio global da ordem de 56%;

• em 1994, o Programa de Combate à Desnutrição Materno-Infantil, coorde-
nado pelo INAN, repassou para os municípios em torno de R$ 40 milhões; este
ano, o programa dispõe de R$ 162 milhões e, até o momento, já foram con-
templados 430 municípios, atendendo a 1,1 milhão de novos beneficiários,
entre crianças e gestantes;

• em 1994, os recursos da merenda escolar começaram a ser transferi-
dos praticamente em meados do ano, tendo sido liberado para estados e
municípios um total de R$ 415 milhões, o que permitiu oferecer, em
média, pouco mais de 100 dias de alimentação escolar; em 1995, a
                                             

18 O PRONASOL concentrou todas as ações em um ministério específico, constituindo uma
estrutura paralela que se reproduz no âmbito estadual e municipal, onde se dá a articulação
com a sociedade civil. Ou seja, no México criou-se um vínculo direto do governo federal com
as organizações de base, como, aliás, já foi experimentado no Brasil por meio da extinta
Secretaria Especial de Ação Comunitária — SEAC. De forma distinta, no Comunidade Solidária
a articulação com a sociedade civil se dá, predominantemente, na esfera dos estados e
municípios.
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partir dos recursos repassados, já foi garantido o atendimento de 155
dias, estimando-se chegar a 175 dias até o final de 1995. Este é o me-
lhor desempenho do programa, desde sua criação;

• ainda no campo da alimentação, por meio do Programa de Distribui-
ção Emergencial de Alimentos — PRODEA, executado pela CONAB, já foram
distribuídas 1,9 milhão de cestas, contendo 30 kg de alimentos. O pro-
grama está beneficiando em todo o país — 930 mil famílias, em 525
municípios, e 158 acampamentos dos sem-terra;

• em 1995, após três anos, finalmente foram reativados financiamentos
da Caixa Econômica Federal, com recursos oriundos do FGTS, no valor de
R$ 1,1 bilhão, destinado aos programas PROMORADIA e PROSANEAMENTO,
voltados para o atendimento à população com renda mensal de até três
salários-mínimos. No momento, os estados e municípios estão elabo-
rando seus projetos e submetendo-os aos colegiados estaduais, para
seleção das prioridades. A Caixa Econômica Federal, por sua vez, está
concluindo os primeiros contratos de empréstimo;

• com relação ao Programa de Geração de Emprego e Renda — PROGER

— que visa à abertura de linhas de crédito para pequenos e microem-
preendimentos, cooperativas e setor informal, a atuação da Secretaria
Executiva do Comunidade Solidária foi fundamental no sentido de facili-
tar as condições de acesso dos clientes ao recurso; na negociação com
os bancos oficiais que executam o programa (Banco do Brasil e Banco
do Nordeste) e com o Banco Central, conseguiu: alargamento dos pra-
zos de financiamento, isenção de depósito compulsório, e isenção de IOF;

• na área rural, além do crédito para os pequenos produtores, nos nove
primeiros meses do atual governo, a média mensal de desapropriação
foi de 120 mil hectares de terras, superando largamente os três últimos
governos, que desapropriaram, respectivamente, 86 mil, 639 e 78 450
hectares/mês. Da mesma forma, já foram assentadas, nesse exercício,
pouco mais de 27 mil famílias de trabalhadores rurais, das 40 mil que
deverão ser assentadas em 1995. Considerando-se que os três últimos
governos assentaram, anualmente, 9 485, 12 802 e 15 677 famílias, é
evidente a prioridade que o atual governo vem conferindo ao programa;

• nas ações de apoio ao ensino fundamental, destaca-se o programa de
educação a distância. Até o momento, foram assinados convênios com
todos os estados (exceto Roraima) para o atendimento de 36 mil esco-
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las, que estão sendo equipadas com aparelhos de televisão, vídeo e
antenas parabólicas para a recepção do programa. Um conjunto especí-
fico de ações, tais como: fornecimento de material suplementar para
escolas, professores e alunos; transporte escolar; saúde escolar; refor-
mas de escola e construção de um módulo de pré-escola, estão sendo
direcionadas pelo Ministério da Educação para aqueles municípios ob-
jeto da ação integrada do Comunidade Solidária;

• o Conselho Consultivo do Comunidade Solidária aprovou a estratégia
do governo federal no combate à fome e à miséria e identificou quatro
áreas de atuação especial: crianças, jovens, geração de ocupação e
renda, e segurança alimentar;

• o referido colegiado implementou campanha, veiculada pelos meios de
comunicação, de sensibilização da sociedade com relação às ações de
combate à fome e à miséria no país, com a participação direta, inclusive,
de alguns conselheiros;

• o Conselho detectou ainda ações que podem ser apoiadas por empre-
sários em prol de crianças e adolescentes, como, por exemplo, o já
mencionado engajamento com a Fundação ABRINQ;

• desenvolvimento e negociação, com instituições nacionais e internaci-
onais, do Sistema Bancos do Povo, objetivando prover à população de
menor renda acesso ao crédito.

Esses são apenas alguns exemplos de conquistas obtidas pelo Comuni-
dade Solidária em poucos meses de atuação. Entretanto, uma listagem
mais extensa de sucessos — que de fato existem — não mascara nem
ilude sobre a enorme quantidade de dificuldades que retardam o proces-
so de implementação de uma estratégia eficiente e eficaz de combate à
fome e à miséria no país. Porém, acredita-se que uma vontade de mu-
dança permeia, ainda que de forma latente, toda a sociedade. Os velhos
modelos mostraram sua incapacidade em resolver os problemas sociais
do país. Então, por que não apostar na união de esforços em prol dos
mais necessitados? Afinal, o que deveria interessar a qualquer cidadão
(independentemente de cor, sexo, partido, ideologias ou credo) é o re-
sultado concreto das ações empreendidas para melhorar a vida das
pessoas que estão vivas hoje.
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Resumo

O artigo traz reflexões acerca do principal instrumento de
organização das políticas sociais proposto pelo atual
governo — o Programa Comunidade Solidária. De acordo
com as diretrizes de trabalho estabelecidas para o con-
selho consultivo do Comunidade Solidária, sua atuação
não está voltada para a proposição e implantação de
novos programas de ataque à fome e à miséria, mas para
a alteração da forma de gerenciamento dos programas já
existentes por meio da participação mais intensa da soci-
edade civil e da maior integração operacional entre os
diversos órgãos do governo federal, dos estados e dos
municípios. A análise procura responder a uma questão-
chave: é possível reduzir substancialmente a miséria por
meio de ganhos marginais de eficiência nos programas já
existentes? Para responder a esta pergunta, o artigo
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procura avaliar as características políticas do atual gover-
no e sua capacidade de interferir significativamente nas
áreas sociais sem alterar as diretrizes da política econô-
mica.

Alternativamente, o artigo propõe a discussão mais pro-
funda do Programa de Garantia de Renda Mínima, em
tramitação no Congresso Nacional. Na forma já aprovada
pelo Senado, as pessoas de 25 anos ou mais cuja renda
for abaixo de R$ 200,00 (em maio de 1995) terão direito a
um complemento de renda, na forma de um imposto de
renda negativo, de 30% a 50% da diferença entre R$
200,00 e a renda da pessoa. São revisadas as bases
teóricas encontradas na teoria econômica e descritas as
principais experiências internacionais de implantação de
programas de renda mínima, bem como os programas
implantados desde o início de 1995 em diversos estados
e municípios brasileiros. Por fim, o artigo expõe os princi-
pais questionamentos apresentados nas discussões que
têm ocorrido junto à sociedade e as alternativas ao pro-
jeto.
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governo federal divulgou, em janeiro de 1995, um documento,
revisado em março passado, que expressa as suas diretrizes
de atuação na área social, definida como prioritária pelo presi-
dente da República em todos os discursos por ele proferidos,

como candidato ou depois de empossado. A situação de miséria de
larga faixa da população justifica a ênfase dada a ações que visem eli-
minar esta chaga social.

A tarefa não é de fácil execução, mas todos os esforços têm que ser
empregados para que possamos, o quanto antes, erradicar a miséria e
alcançar o ideal de uma sociedade mais justa e fraterna. Preocupa-nos o
fato de as medidas anunciadas talvez não serem as mais eficazes para
atingir os objetivos a que se propõem.

1 O Programa Comunidade Solidária

Este programa, proposto pelo governo Fernando Henrique Cardoso, no
início de sua gestão, tem como alvo os segmentos mais pobres do país,
inseridos em patamares inferiores a condições dignas de vida. Para
administrar este programa, foi criada uma Secretaria Executiva e um
Conselho Consultivo vinculado à Casa Civil, composto pelos ministros
das áreas sociais e econômicas e 21 membros da sociedade civil. Não
possui prerrogativas executivas, e suas finalidades estão mais voltadas
à mobilização da sociedade civil, de entidades governamentais e não-
governamentais, e à integração entre os níveis federal, estadual e muni-
cipal, visando a ações conjuntas no ataque aos problemas da fome e da
pobreza. Nesse sentido, o Programa Comunidade Solidária não se dis-
tingue substancialmente do CONSEA, criado no governo Itamar Franco por
sugestão do presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que teve em
Betinho e D. Mauro Morelli as referências necessárias para galvanizar as
iniciativas da sociedade civil. D. Mauro Moreli, após dois anos de experi-
ência como secretário executivo do CONSEA, acabou não sendo convidado
para participar do Conselho Consultivo do Programa Comunidade Soli-
dária.

A inovação se deu por meio de um elenco de programas já existentes no
orçamento da União e que passam a obedecer a outra lógica adminis-
trativa. Esses programas continuam a ser priorizados e executados pelos
respectivos ministérios setoriais, por equipes supervisionadas direta-
mente pelo ministro e atuando em consonância com a secretaria execu-
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tiva do conselho. No entanto, quem elabora as prioridades locais, ou
seja, se ao município, é mais necessário a distribuição de cestas básicas
ou o financiamento para microempresas, por exemplo, é o próprio muni-
cípio, por intermédio da prefeitura em parceria com entidades da socie-
dade civil e governo do estado.

Pode esse novo desenho administrativo conferir maior grau de eficiência a
esses programas em comparação com o ocorrido até o momento, em que
o Congresso Nacional define as prioridades em função da força política de
cada parlamentar e "carimba" os recursos dos programas pelas emendas
à lei orçamentária? E, se a resposta for positiva, é viável politicamente a
manutenção dos programas existentes e, portanto, já marcados pelo fisiolo-
gismo, e impedir que o Congresso apresente emendas estabelecendo que
parte da verba para o Programa de Apoio a Micro e Pequenas Empresas,
por exemplo, seja alocada em determinado município, a despeito das
prioridades do conselho? Ou não seria melhor empenhar esse esforço na
construção de um novo modelo de atuação do Estado no combate à misé-
ria, baseado no direito do cidadão a condições mínimas de vida? Final-
mente, é possível reduzir substancialmente a miséria por meio de ganhos
marginais de eficiência nos programas já existentes? As respostas a essas
perguntas não são imediatas como pode parecer, e seus resultados de-
penderão de diversos fatores.

A primeira base de sustentação do programa é a organização da socie-
dade civil, o que por si é um aspecto positivo para a democratização do
poder e para a defesa de interesses comuns. Um dos requisitos a serem
observados na elaboração da proposta é a participação da sociedade
civil e da comunidade no controle e no gerenciamento das ações. Por-
tanto, as regiões mais pobres poderão receber menor grau de prioridade
pelas dificuldades que a própria miséria cria, como o menor acesso a
informações e a maior submissão a uma estrutura política adversa a
seus interesses, devido, em geral, à ignorância promovida pela inexis-
tência de um sistema educacional realmente democrático.

Para atenuar esse problema, o conselho prevê a atuação concentrada
nos municípios com maiores índices de pobreza em cada estado, identi-
ficando, em conjunto com o estado e o município, as prioridades e as
estratégias de intervenção, o que gera dois tipos de problemas. O pri-
meiro é que esta forma de atuação não é impermeável às configurações
políticas locais, que, em geral, são refratárias aos objetivos anunciados.
O outro é a incapacidade da máquina administrativa federal de intervir
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pontualmente na solução desses problemas, a não ser em um número
reduzido de regiões. O coronelismo e a opressão poderão continuar
superando a capacidade de resposta do governo. Somente a dinâmica
social e o esforço coletivo poderão responder a essas dúvidas.

O documento salienta que a erradicação da miséria somente poderá ser
obtida mediante a retomada do crescimento sustentável da economia e
da determinação política em definir estratégias de desenvolvimento
nacional que induzam este crescimento. Limita-se, portanto, a atuação
do programa a ações emergenciais, sem apontar as diretrizes para a
intervenção mais ampla do Estado que permitiriam a reversão do cenário
atual, principalmente em seu aspecto regional. Os últimos trinta anos de
política de desenvolvimento não proporcionaram tal êxito, agravando os
índices de concentração de renda no país e, o que é pior, no interior das
regiões mais pobres, como o Nordeste, mesmo depois de anos de políti-
cas exclusivamente voltadas para estas regiões. A experiência acumula-
da permite-nos dizer que será necessário algo além da simples melhoria
na gerência dessas políticas, e que alterações mais profundas de diretri-
zes poderiam ser ao menos delineadas pelo principal órgão criado pelo
governo para pensar formas de intervenção na área social.

O documento inicial previa a formação de conselhos do Programa Co-
munidade Solidária ao nível estadual e municipal, o que foi retirado do
texto revisado. Vemos nesta alteração algo positivo, pois o longo cami-
nho a ser percorrido entre a elaboração do projeto pela própria comuni-
dade-alvo, a análise de todas as demandas geradas no país pelos con-
selhos estaduais, a tramitação interna nos ministérios de competência
de cada pleito e a liberação de verbas poderia oferecer adversidades
imprevisíveis. Por outro lado, o programa ainda não conseguiu tornar
mais claros os canais com que a sociedade conta para comunicar-se de
maneira mais ágil com o conselho sem passar pelo filtro dos arranjos
políticos locais, com todas as suas distorções e ruídos.

Os projetos contemplados foram divididos em cinco áreas de ação: ali-
mentação, saúde e nutrição, com recursos de R$ 1,26 bilhão; serviços
urbanos, com previsão inicial de R$ 1,9 bilhão, alterado para R$ 422
milhões devido à retirada de diversos projetos do âmbito do programa;
desenvolvimento rural, com R$ 237 milhões; defesa e direitos, com R$
371 milhões; geração de emprego e renda, agora restrito ao Programa
de Apoio à Micro e Pequena Empresa,com R$ 327 milhões, ao invés dos
R$ 3,9 bilhões antes alocados, devido à correta exclusão do seguro-
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desemprego, pois trata-se de um direito do cidadão legalmente instituí-
do. Com estas alterações, o total de recursos destinados aos programas
de interesse do conselho, reduziu-se de R$ 8,4 bilhões para R$ 2,6
bilhões, que, se estão mais coerentes com a realidade orçamentária e a
capacidade real de intervenção do Programa Comunidade Solidária,
demonstram, por outro lado, a precariedade do governo federal em sua
iniciativa de amenizar a fome e a miséria no país.

O projeto de assentamento para fins de reforma agrária contava com
recursos bem menores que o necessário, da ordem de R$ 36 milhões,
considerando a sua importância na transformação da realidade das
regiões mais carentes. No documento revisado foram alocados R$ 237
milhões, adequando a disponibilidade de recursos com o compromisso
do presidente Fernando Henrique de assentar 40 mil famílias neste ano.
Outros programas anteriormente presentes não foram relacionados na
área de desenvolvimento rural, tais como: programas de industrialização
rural, assistência técnica a produtores familiares, apoio ao associativis-
mo, financiamento de safras, para melhor utilização das microbacias
hidrográficas, energização rural, armazenagem e comercialização de
alimentos, transporte e comunicações, educação, saúde, saneamento e
habitação rural. Isto pode indicar a intenção de se realizar alterações na
lei orçamentária, que serão analisadas pelo Congresso.

Alguns programas que permanecem no Comunidade Solidária contêm
características pouco adequadas à interferência do conselho, como o
Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT, de iniciativa exclusiva
das empresas, com isenção fiscal para os gastos com a complementa-
ção alimentar de seus empregados, por meio de tíquetes, refeições ou
cestas de alimentos. Outros, como o Programa de Combate à Desnutri-
ção Materno-Infantil, atendido pelo SUS, e o Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar são citados no documento como programas caracteri-
zados pela continuidade e universalização do atendimento, prevendo
uma atuação bastante restrita na promoção da participação da socieda-
de no controle da execução, tarefa a ser divida com os conselhos de
Alimentação Escolar e de Saúde, já previstos em lei.

Dois outros projetos envolvem a transferência de bens aos indivíduos
em situação de carência, como a distribuição de alimentos e cestas
básicas de construção. O Programa de Distribuição Emergencial de
Alimentos pode ser um recurso a ser empregado em casos de calamida-
des públicas, mas dificilmente pode ser entendido como uma ação
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constante para resolver um problema endêmico de fome, já que exigiria
o transporte permanente de toneladas de alimentos dos armazéns da
COBAL até as regiões atendidas. Não é preciso uma análise mais demora-
da para perceber a ineficácia do sistema.

Ao propor que a sociedade se organize para pleitear acesso a bens e
serviços do governo federal, obtém-se um avanço, mas mantém-se a
relação de dependência e centralização de recursos no nível federal,
com o poder discricionário de atender este ou aquele pleito. Sempre
haverá o problema da subjetividade — se este poder está sendo bem
exercido ou não. No caso da distribuição de alimentos, por exemplo,
atende-se à carência por determinado período, e isso não gera efeito
multiplicador na região, pois as compras são centralizadas na União. Se
os recursos fossem transferidos para que o indivíduo tivesse a liberdade
de escolher os bens de que necessita e os adquirisse no próprio local,
geraria uma demanda e, conseqüentemente, emprego e renda local, que
se consubstanciaria em impostos arrecadados pela própria prefeitura e,
portanto, na redução do grau de dependência financeira com relação ao
orçamento da União, permitindo investimentos em creches, saneamento,
construção e outros projetos que fazem parte do próprio Programa Co-
munidade Solidária.

Temos ainda programas de financiamento que utilizam verbas do FGTS,
como é o caso do incentivo à melhoria das condições de moradia e do
investimento em saneamento básico. Esses programas têm sido carac-
terizados pelo seu uso político, e o estabelecimento de critérios objetivos
pode trazer um ganho substantivo na redução da carência desse tipo de
serviço. Excetuando-se o estrangulamento de recursos ocorrido no ano
passado, sempre tem sido destinado um montante significativo de ver-
bas a esses programas, que se traduziram em desperdício e manipula-
ção. Se o Executivo adotasse procedimentos mais transparentes de
divulgação dos financiamentos realizados, disponibilizando essas infor-
mações on-line no seu sistema de informações orçamentárias, ou divul-
gando-as pelo Diário Oficial, por exemplo, os desvios existentes já teriam
sido minimizados. Os programas de apoio à micro e pequena empresa
também podem ser vistos sob a mesma ótica, já que o crédito público no
Brasil sempre foi direcionado principalmente às grandes empresas,
inclusive no período em que o atual presidente foi ministro da Fazenda,
responsável pela política creditícia dos bancos oficiais. Esta alteração de



PLANEJAMENTO E
POLÍTICAS PÚBLICAS
Nº 12 - JUN/DEZ
DE 1995

46

rumo é bem vinda para aumentar a capacidade do Estado na geração de
empregos.

No entanto, as limitações da intervenção pontual do Estado na questão
social podem ser observadas no México, que instituiu o Programa Soli-
dariedade há alguns anos, durante o governo Salinas de Gotari. Ali es-
tão reunidos alguns elementos que guardam similaridade com a situação
brasileira, como o grave desequilíbrio regional, a existência de crise
econômica durante a década de 80 e um sistema político marcado por
um partido que domina o poder há mais de quarenta anos, de forma
fisiológica e populista. O Programa Solidariedade mexicano também
estava baseado na organização da sociedade como premissa para a
obtenção de recursos para investimento em setores básicos, tais como o
saneamento e o financiamento de atividades produtivas por meio da
formação de cooperativas. Entretanto, o programa se organizava de
forma subjacente à estrutura política dominante, gerando certa manipu-
lação da comunidade beneficiada. Este é apenas um exemplo para que
o Comunidade Solidária não incorra nos mesmos erros ali observados,
como a tentativa de cooptação dos movimentos populares pelo sistema
político hegemônico, desvirtuando a necessária independência daqueles
em relação à esfera oficial. Adicionalmente, a persistência e o agrava-
mento das condições sociais no sul do México, que resultou no levante
de três estados mexicanos contra a miséria, pode nos dar a dimensão
das restrições da atuação pontual do governo federal, principalmente em
um país com as dimensões do Brasil.

2 O Programa de Garantia de Renda Mínima

A alternativa proposta à atuação reativa do Estado é uma restruturação
mais profunda nos programas sociais de desenvolvimento regional e
setorial hoje existentes, que se traduzem, principalmente, em vincula-
ções de receitas e renúncias fiscais, gerando inúmeras distorções. A
alternativa que se propõe é a instituição de uma renda mínima como um
direito básico de cidadania, eliminando-se qualquer relação de depen-
dência e preservando a liberdade de escolha. A experiência internacio-
nal na adoção de diferentes formas de garantia de renda mínima e/ou
imposto de renda negativo é vasta. Um trabalhador norte-americano que
tem família e ganha em torno de um salário-mínimo, de US$ 4,25 por
hora, recebe, como um direito à cidadania, 40% a mais de rendimento.
Isto ocorre por intermédio de um instrumento que se denomina Earned
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Income Tax Credit ou EITC. Trata-se de um crédito fiscal por remuneração
recebida que só existe para as pessoas casadas que trabalham e têm
uma renda que não alcança um patamar suficiente para assegurar sua
sobrevivência.

Durante os anos 60, muito se debateu nos EUA a respeito da introdução
de um imposto de renda negativo que garantiria uma renda mínima a
cada família ou cidadão. Em 1969, o presidente Richard Nixon apresen-
tou o Plano de Assistência Familiar, arquitetado por Daniel Patrick
Moynihan, que proveria cada família, cuja renda anual não atingisse US$
3 900 anuais, com 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de
sua renda. Alguns mecanismos garantiriam a toda família nestas condi-
ções pelo menos US$ 1 600 de renda anual. Moynihan (1973) e
Lenkowsky (1983) relatam que a proposta foi aprovada pela Câmara dos
Deputados, mas derrotada pelo Senado, por duas vezes, no período
1969-1972. Os motivos da derrota foram sobretudo o pedido de algumas
correntes políticas de uma renda mínima demasiadamente alta, de US$
5 500 anuais. Outros votaram contra porque temiam o corte de alguns
programas como os de Cupons de Alimentação ou de Assistência para
Famílias com Crianças Dependentes.

Havia também os que não aceitavam a proposta de uma pessoa ou
família ter o direito a receber uma renda mesmo não trabalhando, entre
os quais o senador democrata já falecido, Russell B. Long, de Louisiana.
Ele foi um dos principais propugnadores do EITC, que acabou se tornando
lei em março de 1975. Primeiramente, tratava-se de um complemento de
renda que serviria para pagar aos trabalhadores de baixa renda o que
lhes era descontado de seguridade social, de modo a ajudá-los nas
despesas com as suas crianças. Posteriormente ganhou importância
maior, particularmente a partir de 1993, quando o governo Bill Clinton
colocou como uma de suas principais metas que toda pessoa que tra-
balhasse e tivesse uma família passaria a ter direito a uma renda pelo
menos suficiente para que estivesse acima do patamar de pobreza.
Hoje, nos EUA, quando se discute o emprego e a remuneração dos tra-
balhadores de renda mais baixa, pensa-se na combinação de dois ins-
trumentos: o salário-mínimo e o EITC, com peso gradativamente maior
para o EITC, como relatam Shapiro e Greenstein (1993).

Assim, desde 1994, um homem com mulher e duas crianças, com renda
na faixa de zero até US$ 8 425 por ano, tem direito a 40% a mais de
rendimento na forma do EITC. Se receber US$ 8 425, tem direito a mais
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US$ 3 370 de EITC. Este é o crédito máximo que recebem os cidadãos
que estão na faixa de US$ 8 425 a US$ 11 000 anuais. A partir de US$
11 000, o EITC vai diminuindo à taxa de 21% por dólar adicional além
deste valor, até que, aos US$ 27 000, o EITC desaparece e a pessoa
passa a pagar imposto de renda.

O EITC tornou-se o maior programa social do orçamento do governo dos
EUA, beneficiando 15 milhões de famílias. O General Accounting Office,
que assessora o Congresso dos EUA, tem feito análises e proposto aper-
feiçoamentos para o EITC, entre os quais um feito especialmente para o
senador Bill Bradley, em 1993. O EITC tem tido positiva aceitação no meio
sindical, empresarial e nos dois principais partidos políticos dos EUA. O
professor Albert Hirschman, da Universidade de Princeton, avalia que a
expansão do EITC foi a maior realização do presidente Bill Clinton, pela
qual não obteve ainda o devido crédito.

O EITC difere dos programas de Renda Mínima de Inserção — RMI, vigen-
tes na França e na Espanha. Na França, toda pessoa de 25 anos ou
mais, cuja renda mensal não alcançar 2 200 francos, tem direito a um
complemento até aquele montante, com mais 1 000 francos para o côn-
juge e mais 600 francos por dependente, por três meses, prorrogáveis
por doze meses durante os quais a pessoa deve procurar se inserir no
mercado de trabalho. A RMI, com valor 20% mais baixo, está em vigor na
Güiana, vizinha do Brasil, e demais territórios ultramarinos da França.
Uma proposta que cada vez ganha mais corpo é a de se instituir uma
renda mínima incondicional a todos os cidadãos, independente de sua
condição de sexo, emprego, raça ou qualquer outra qualificação. Isto já
se constitui realidade em um dos estados dos EUA, o Alaska, cujo Fundo
Permanente, decorrente dos rendimentos advindos do petróleo, tem
distribuído anualmente, desde o final dos anos 70, um dividendo anual a
cada um de seus 600 mil habitantes que, em 1994, foi da ordem de US$
1 000.

3 As Bases Teóricas da Garantia de Renda Mínima

Programas como esses já faziam parte da literatura econômica há algum
tempo. Após ter convivido com John Maynard Keynes, Joan Robinson e
tantos membros dos círculos intelectuais de Cambridge e Oxford, e ter
assistido a todas as transformações importantes deste século, James
Edward Meade, laureado com o Prêmio Nobel de Economia de 1977,
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resolveu fazer uma viagem com o propósito de visitar a ilha de Utopia
que, segundo lhe contaram, se constituía num lugar perfeito para se
viver. Após muito navegar, não conseguiu encontrar aquela ilha em lugar
algum. No caminho de volta, entretanto, teve a oportunidade de conhe-
cer uma ilha denominada Agathotopia. Seus habitantes lhe afirmaram
que os arranjos sociais ali existentes não eram perfeitos, mas que se
tratava de um bom lugar para se viver. Após estudar as suas institui-
ções, Meade (1989) chegou à conclusão de que, enquanto os utopianos
têm a tarefa de produzir instituições perfeitas para seres humanos per-
feitos, os agathotopianos apenas têm tentado produzir boas instituições
para seres humanos imperfeitos. Resolveu voltar para casa com a firme
determinação de recomendar os arranjos institucionais de Agathotopia
para o seu próprio país, a Grã-Bretanha.

Meade (1993) mostra que as instituições e os instrumentos de política
econômica de Agathotopia podem fazer frente aos conflitos inevitáveis
que normalmente surgem quando se procura atingir três objetivos eco-
nômicos importantes: a liberdade, no sentido de garantir para cada cida-
dão a livre escolha do emprego e da forma de satisfazer às suas neces-
sidades; a igualdade, ou seja, evitar qualquer contraste intolerável entre
a pobreza e as grandes riquezas; e a eficiência, ou o melhor uso dos
recursos disponíveis de modo a produzir o maior padrão de vida tecni-
camente possível.

 Assim, para assegurar simultaneamente a estabilidade de preços, o
pleno emprego, maior eqüidade e a erradicação da miséria, James Mea-
de propõe, baseado na experiência de Agathotopia, a introdução de
instituições que promovam a maior flexibilidade de preços e salários,
incluindo a formação de sociedades de participação entre o capital e o
trabalho, e a introdução de um dividendo social ou de uma renda garan-
tida para cada cidadão.

Nascido em 1907, conhecedor das rupturas causadas pelas transforma-
ções abruptas, James Meade recomenda que os passos dados para se
construir as instituições agathotopianas sejam graduais. Assim, as soci-
edades de participação entre o capital e o trabalho podem ser desenvol-
vidas paulatinamente ao nível da empresa. As reformas que envolvem
tributação sobre a renda e as transferências de riqueza podem ser intro-
duzidas passo a passo para se encorajar a maior expansão e democrati-
zação da propriedade. O dividendo social pode ser iniciado em escala
bastante moderada, financiado, por exemplo, pela abolição dos abati-
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mentos do imposto de renda, pela redução de outros tipos de benefícios
sociais menos eficientes e por alguns aumentos moderados das alíquo-
tas de imposto de renda sobre a parte obtida além do dividendo social.

Meade vem propondo a introdução de um dividendo social ou de uma
renda mínima desde 1935, quando escreveu Outline of an Economic
Policy for a Labour Government, posterior às contribuições na mesma
direção de Mabel E. e Milner D. (1918), Russel B. (1918) e de Cole
G.D.H. (1929). Como assinalou Philippe Van Parijs, em seu artigo na
Folha de São Paulo, em 6/10/1994, a proposição de uma renda mínima
como um direito à cidadania foi fundamentada pelo ideólogo da Revolu-
ção Americana, Thomas Paine, ao escrever o ensaio Justiça Agrária
para o Diretório Francês, em 1796. Seria esta uma expressão do direito
que todos temos em relação à riqueza comum da terra: "Todo indivíduo
nasce no mundo com um legítimo direito a uma certa forma de proprie-
dade, ou sua equivalente" [Paine apud Van Parijs (6.10.1994)].

Ainda antes, Thomas More (1516) justificou a necessidade de uma renda
mínima no diálogo entre o cardeal-arcebispo e o viajante português
Rafael sobre a pena de morte, no qual argumentava que "seria preferível
assegurar a subsistência de cada um, de maneira que ninguém se en-
contrasse na necessidade de roubar para ser, em seguida, executado".
Baseado nesta argumentação, um amigo de More, Juan Luis Vives, em
De Subventione Pauperum (1526), fez a primeira proposta de provisão
pública de renda mínima para a cidade flamenga de Bruges, a qual foi
parcialmente implementada.

Entre os economistas que conviveram com James Meade e que também
propuseram a introdução de uma renda mínima está Joan Robinson
(1937) que sugeriu fosse pago a cada cidadão uma libra a cada sábado,
pelo correio, o que poderia ser feito até por emissão de moeda, se ne-
cessário para estimular a procura agregada. Juliet Rhys Williams (1942)
recomendou que um pagamento na forma de dinheiro devesse ser feito
a todo homem, mulher ou criança no país, podendo o pagamento às
crianças ser menor do que aos adultos, de forma a substituir todo o
esquema de seguridade social que então existia. Economistas que parti-
ciparam intensamente do debate nos anos 40 sobre o socialismo de
mercado também consideraram formas de garantir um mínimo de rendi-
mento, como Lange (1936) e Abba Lerner (1944), que expõem a respon-
sabilidade do governo: "Uma política consciente do governo para evitar
os males da inflação e da deflação será por nós chamada de finança
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funcional" e terá por mandamento "o pagamento de um dividendo social
que, para que isto se realize, precisa ser independente do trabalho feito
por seus beneficiários" [Lerner (1944)]. Lerner explica que se os resulta-
dos almejados não fossem obtidos por outras políticas, então impostos
negativos poderiam ser introduzidos, o que significaria o governo dar
dinheiro às pessoas. Também participou deste debate Cole (1935), que
advoga "ser necessário que toda pessoa tenha pelo menos uma renda
mínima que possa ser destinada a comprar bens e serviços...". Assim,
"as rendas serão distribuídas, parte como uma retribuição ao trabalho, e
parte como um pagamento direto do Estado a todos como dividendos
sociais — um reconhecimento ao direito de cada cidadão de participar
da herança comum do poder produtivo”.

A evolução da idéia foi pesquisada por Van Trier (1993) e Van Parijs
(1992). A contribuição de James Meade foi objeto de homenagem no V
Congresso da Basic Income European Network — BIEN, realizado na
Universidade de Londres, no Goldsmith Colledge, de 8 a 10 de setembro
de 1994. Este fórum tem debatido todas as experiências relevantes na
direção de se assegurar a todo cidadão o direito inalienável, indepen-
dentemente de sua idade, raça, credo, situação no mercado de trabalho
ou matrimonial, a uma renda pequena, porém garantida e incondicional.
Cerca de cem economistas, cientistas sociais e políticos debateram a
evolução e as limitações dos mecanismos já vigentes no complexo sis-
tema de seguridade social nos diversos países da Europa. Assim, foram
considerados os benefícios em dinheiro, pagos a todos os nascidos,
como um direito à cidadania, até completarem seus estudos; a Renda
Mínima de Inserção, introduzida na França e na Espanha, em 1988; o
Crédito Fiscal por Remuneração Recebida, uma forma de imposto de
renda negativo que foi introduzido nos EUA em 1975; e ainda o que está
ocorrendo na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá e no Alaska, des-
de o final dos anos 70, por meio do Fundo de Petróleo. Pela primeira
vez, na BIEN, foi discutida a reflexão feita no Brasil sobre o Programa de
Garantia de Renda Mínima, desde que o projeto foi aprovado pelo Sena-
do Federal, sem qualquer voto contrário, em 1991.

No Brasil, Furtado (1968) expôs a necessidade de um processo de re-
distribuição da renda para se obter um perfil mais saudável de desenvol-
vimento. Foi Antonio Maria da Silveira (1975) um dos primeiros a propor
o imposto de renda negativo como forma de erradicar a pobreza, relaci-
onando-o à emissão da moeda. Bacha e Unger (1978) propuseram um
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programa de garantia de renda mínima por meio de um imposto de ren-
da negativo, ao lado da reforma agrária, como instrumento importante de
distribuição de renda.

O recém-eleito senador pelo PT do DF, Lauro Campos, diagnosticou o
PGRM como sendo o instrumento que seria capaz de superar a crise de
sobreacumulação que tem dificultado o crescimento mais saudável da
economia brasileira. Em reuniões de economistas e da direção do PT,
quando se preparava o programa de governo de Lula, a também recém-
eleita deputada federal Maria da Conceição Tavares enfatizou a impor-
tância de apoiar o PGRM. Um painel mais amplo de manifestações de
economistas brasileiros sobre o PGRM pode ser encontrado em Suplicy
(1992).

Há os que têm resistido à proposição de se assegurar uma renda míni-
ma ou um imposto de renda negativo devido ao fato de ter sido defendi-
da por economistas liberais — também laureados pelo Prêmio Nobel —
como Friedrick Von Hayek (1944), George Stigler (1946) e Milton Fri-
edman (1962). Em artigos em O Estado de São Paulo (22/3/1992) e na
revista Exame (31/3/1993), Roberto de Oliveira Campos e Mário Henri-
que Simonsen ressaltam que as mais ousadas propostas para a erradi-
cação da miséria seriam provenientes destes economistas. A verdade é
que essas proposições foram antes formuladas por aqueles que procura-
ram compatibilizar os anseios de maior liberdade e eficiência com maior
igualdade e justiça. Justamente os que muito interagiram com Meade e
foram ganhando respaldo de um espectro tão grande que, em 1968,
Paul Samuelson, James Tobin, John Kenneth Galbraith e mais 1 200
economistas encaminharam um manifesto ao Congresso norte-
americano solicitando que fosse adotado um sistema de suplementação
e de garantia de renda. Tem razão, portanto, o deputado Antonio Delfim
Netto (PPR-SP) quando, ao comentar o Programa de Garantia de Renda
Mínima, observou que “não há como ser contra o projeto, pois ele é uma
antiga aspiração dos economistas”, recomendando que se averiguasse o
porquê das dificuldades de sua implementação em outros países. Em
sendo tão positivo, por que Campos, Simonsen e Delfim não o propuse-
ram enquanto responsáveis pela condução da política econômica?

Em artigo publicado em 6/12/1994 na Folha de São Paulo, Roberto
Campos, depois de assinalar os aspectos positivos da renda mínima,
coloca o seu receio de que ela seria instituída por cima de todo o cipoal
de programas dito "sociais" vigentes e tão caracterizados por desvios.
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Propõe, por isto, que se adote uma renda mínima apenas para os idosos
como complemento à introdução de um sistema previdenciário privado,
mas considera que o país não esteja preparado para essa discussão. É
perfeitamente possível convencer a sociedade a substituir programas
menos eficientes — obviamente garantindo os gastos em educação,
saúde, saneamento — para se colocar no lugar a renda mínima, como
está previsto no projeto de lei. Adiar a sua adoção com base nos temo-
res citados por Campos faz lembrar os que apresentavam argumentos
para se adiar a abolição da escravatura. Exemplo disto são as palavras
do marquês de Olinda em seu voto por escrito na primeira sessão, de 2
de abril de 1867, do Conselho de Estado:

"Quando deve ter logar a abolição? Minha resposta: quando fôr possível
decretal-a para todos os escravos indistinctamente e para todos ao
mesmo tempo. E quando será isto possivel? Respondo: quando o núme-
ro de escravos se achar tão reduzido em consequencia das alforrias e
do curso natural das mortes que se possa executar este acto sem maior
abalo na agricultura e sem maior estremecimento dos senhores... A não
se seguir o plano que acabo de indicar, não vejo providencia que não
ponha o Estado em convulsão..." (Nabuco, 1936).

4 As Experiências Concretas em Estados e Municípios

O governo do Distrito Federal implementou uma das alternativas criadas
desde que foi apresentado o PGRM. Trata-se da proposta do governador
Cristovam Buarque, do PT, e do economista José Márcio Camargo, que
garante um salário-mínimo mensal a cada família carente, residente no DF

há pelo menos cinco anos, com criança(s) de sete a 14 anos freqüentando
a escola pública. Na cidade de Campinas, o prefeito José Roberto Maga-
lhães Teixeira instituiu o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima
para famílias residentes na cidade há pelo menos dois anos e com renda
mensal per capita inferior a
R$ 35,00. O benefício monetário mensal é equivalente à diferença entre o
conjunto de rendimentos da família e o montante da multiplicação do nú-
mero de membros da família (pai, mãe e filhos ou dependentes menores
de 14 anos) pelo valor de R$ 35,00.

Ambos os programas foram instituídos desde o início deste ano (1995),
e sua viabilidade e resultados repercutiram em outros estados e municí-
pios que têm encaminhado esforços significativos para a sua adoção.
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Ribeirão Preto, Sertãozinho, Campo Grande, Salvador e Santos já con-
tam com projetos em fase de implantação, e outros municípios estão
realizando estudos de viabilidade técnico-financeira de implantação de
programas similares, como as prefeituras de Angra dos Reis, São José
dos Campos, Volta Redonda, Contagem, Betim, Goiânia e Campos.
Alguns estados e municípios consideram a necessidade de aprovação
de lei específica para a instituição do programa de garantia de renda
mínima, cujos projetos de lei já tramitam nas respectivas câmaras ou
assembléias, como são os casos de Recife, do estado de São Paulo, de
Jundiaí, São Joaquim da Barra, Pitangueiras, Piracicaba, estado do Rio
Grande do Norte, estado e município do Rio de Janeiro, Paraná, Curiti-
ba, entre outros. O prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, vetou integral-
mente o projeto do vereador Arselino Tato,1 para, em seguida, encami-
nhar outro à Câmara Municipal. Apesar do programa do Executivo propor
benefícios menores e restrições maiores de acesso ao benefício, é si-
gnificativo o fato de ele ter apresentado proposta no mesmo sentido e
ter-se comprometido a dialogar com os vereadores sobre o assunto.

Deve-se observar que todos os programas municipais condicionam a
obtenção do benefício a certo tempo de residência da família na cidade,
devido à possível atração de novos demandantes de benefícios. Todos
os prefeitos, veredores e deputados consideram urgente a aprovação de
um programa similar ao nível federal, como forma de eliminar o proble-
ma da migração da pobreza.

5 A Proposta Apresentada no Congresso e Suas
Alternativas

Na forma já aprovada pelo Senado Federal, a pessoa de 25 anos ou
mais cuja renda estiver abaixo de 200 reais (em maio de 1995) terão
direito a um complemento de renda, na forma de um imposto de renda
negativo, de 30% a 50% da diferença entre R$ 200 e a renda da pessoa.
Algumas outras propostas foram apresentadas em diversos debates e
seminários realizados, como contribuições ao projeto original. O econo-
mista Luiz Guilherme Schymura de Oliveira propôs a adoção de uma
renda básica universal, destinando um benefício no valor de R$ 20,00 a

                                             

1 Este projeto propõe a criação de um programa de renda mínima familiar para núcleos
familiares com crianças em idade escolar e rendimento mensal inferior a
R$ 50,00 per capita.
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R$ 30,00 a todos os brasileiros com idade maior ou igual a 25 anos,
como um direito à cidadania.

A proposta contempla duas preocupações relativas ao projeto: maior
facilidade administrativa para a implantação, já que, desta forma, não
haveria necessidade de fiscalizar a renda obtida por beneficiário; e a
eliminação do incentivo à informalidade nas relações de trabalho, pre-
sente no projeto original, pois uma pessoa que recebe algum rendimento
de trabalho, mas não possui registro desta remuneração em carteira,
obterá um benefício maior do programa se deixar de declarar o seu
rendimento. Um valor de benefício fixo, independente da renda mensal
recebida, eliminaria o incentivo à omissão da renda do beneficiário e,
portanto, ao estabelecimento de relações informais de trabalho.

No Brasil, porém, é preciso levar em conta que possuímos uma das
maiores disparidades sociais, de oportunidades de educação, de riqueza
e de renda do mundo, o que imprime um caráter de urgência à melhoria
da distribuição de renda. Assim sendo, seria mais acertado contemplar
inicialmente os mais pobres para, então, com uma sociedade mais pró-
xima da igualdade social, adotar um direito básico à cidadania para to-
dos.

Preocupado, também, com os possíveis efeitos negativos sobre o mer-
cado de trabalho informal, José Márcio Camargo acrescentou ainda
outro objetivo ao programa: o incentivo à educação por meio da Renda
Mínima Escolar, na forma implantada no Distrito Federal. A vinculação
do recebimento do benefício à manutenção de todos os filhos na escola
é consistente com a meta de retirar as crianças do mercado de trabalho,
no qual procuram obter uma complementação à renda familiar. Porém, a
restrição do benefício às famílias que possuam filhos em idade escolar
pode trazer alguns problemas adicionais, como a exclusão de parte
significativa da população realmente pobre, ou porque não possui filhos
em idade escolar, ou porque estes não têm acesso à escola por falta de
vagas ou pela distância a que estas se encontram de suas casas. Caso
particularmente preocupante é a família que possui filho(s) menor(es)
que cinco anos, pois esta família não teria direito ao benefício, e a crian-
ça estaria sujeita às seqüelas decorrentes da desnutrição nos primeiros
anos de vida. Outras restrições deste formato foram detectadas pelo
governo do Distrito Federal, que complementou o Programa de Bolsa
Escolar com uma série de programas voltados para crianças e adoles-
centes de rua que necessitam de uma forma de atendimento do Estado
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alternativa à educação pública formal, ao menos até que possam refazer
os seus laços sociais destruídos pelos anos de abandono ou de auto-
exclusão.

Outra alternativa é a adoção do Imposto de Renda Negativo, procurando
aproveitar os aspectos positivos das reflexões ocorridas e dos progra-
mas já implantados em outros países, como nos Estados Unidos. O
benefício seria pago a todos os brasileiros com 25 anos ou mais, com
renda bruta mensal inferior a R$ 300,00, na seguinte forma: pessoa com
renda mensal igual a zero terá direito ao valor de R$ 20,00; aqueles com
renda mensal maior que zero, porém inferior a R$ 100,00, terão direito a
R$ 20,00 mais 40% de sua renda; os com renda mensal entre R$ 100,00
e R$ 150,00 terão direito a R$ 60,00; e aqueles com renda maior que R$
150,00 terão direito a R$ 60,00, menos 40% de sua renda que ultrapas-
sar R$ 150,00.

 A sugestão alternativa visa justamente estimular a formalização do
trabalho e evitar a subdeclaração de rendimento, pois quanto maior o
salário até R$ 100,00, maior o valor do benefício. Daí haveria uma faixa
de benefício máximo, até R$ 150,00, que depois diminuiria gradativa-
mente. O valor do benefício mínimo, de R$ 20,00, para aqueles que não
percebem renda alguma coincide com o valor proposto para a Renda
Básica Universal.

O gráfico a seguir mostra-nos o valor do benefício segundo a proposta
aprovada no Senado Federal (PGRM 1) e a proposta agora apresentada
(PGRM 2).
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Para estimular o ingresso no mercado formal de trabalho, pode-se exigir
que o beneficiário do programa seja contribuinte ou venha a contribuir
com a Previdência Social, para efeito de comprovação de seus rendi-
mentos mensais. Pode ser ainda acrescentada a necessidade de com-
provação de matrícula e freqüência escolar, quando o beneficiário deti-
ver o pátrio poder sobre crianças em idade escolar.

Quando da primeira dicussão da medida provisória que introduziu a URV,
no Congresso Nacional, Edmar Bacha chegou a aceitar que se introdu-
zisse o Programa de Garantia de Renda Mínima a partir de 1995, o que
depois acabou não prevalecendo. Entretanto, no âmbito do Executivo,
estudos sobre o projeto continuaram a ser realizados, reforçados por
determinação dos ministros Beni Veras e Rubens Ricupero em abril de
1994, para que os ministérios com assento no Conselho de Segurança
Alimentar estudassem a sua viabilidade operacional.

O ex-ministro Ciro Gomes, em 30 de novembro de 1994, designou uma
comissão para que estes estudos fossem concluídos de forma coorde-
nada, de maneira a prover a Câmara dos Deputados das informações
necessárias para a votação do projeto com parecer favorável do deputa-
do Germano Rigotto (PMDB-RS). Esses estudos estão em andamento, mas
recomendações para que sejam adotados no curto prazo foram feitas
por Herbert de Souza, secretário executivo da Ação de Cidadania contra
a Fome e a Miséria e pela Vida, em carta aberta ao sociólogo Fernando
Henrique, publicada pela Folha de São Paulo, em 10/10/94, e pelo Con-
selho Nacional de Saúde. As centrais sindicais como a CUT e a CGT, por
seu turno, resolveram colocar o PGRM na pauta de suas próximas discus-
sões com o governo federal.

Verificamos, portanto, que o debate tem-se intensificado em diversos
setores da sociedade e tem recebido contribuições relevantes quanto à
melhor adequação possível a seus objetivos e formas de implementa-
ção. O Brasil vem ocupando há duas décadas uma posição muito des-
confortável, ao se caracterizar pela mais desigual distribuição de renda
entre seus cidadãos, em comparação com qualquer outro país no mun-
do, de acordo com relatórios anuais do Banco Mundial. Durante o perío-
do do chamado "milagre brasileiro", especialmente de 1968 a 1980,
autoridades econômicas, ao argumentarem a favor de políticas econô-
micas governamentais, costumavam dizer que, apesar do acelerado
enriquecimento dos mais ricos, os mais pobres também estavam de
alguma forma melhorando sua condição.
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Durante os anos 80 e até meados de 1993, após um longo período de
recessão, o número de pessoas pobres no Brasil tem crescido dramati-
camente. Esse número de pessoas vivendo com uma renda familiar per
capita de até um quarto do salário-mínimo atingiu 39,2 milhões em 1990.
Portanto, o debate a respeito da forma mais eficiente de erradicar a
pobreza no Brasil está na ordem do dia. Esses fatos não eliminam as
dificuldades que também cercam o Programa de Garantia de Renda
Mínima. Cremos que é necessário iniciar o caminho a ser percorrido por
soluções que contemplem o problema de maneira mais ampla. Os as-
pectos operacionais e orçamentários, alguns deles já comentados, pode-
rão ser melhor adequados com a introdução gradual do programa, que
levará necessariamente a uma saudável reforma organizacional do Es-
tado e dos programas atuais, de maneira a garantir maior dignidade aos
brasileiros excluídos dos valores da cidadania.

A instituição do PGRM significará a adoção, pela sociedade brasileira, de
um programa que atenderá aos princípios básicos de uma democracia
solidária. Significará que teremos tomado a firme decisão de que todos
os brasileiros têm direito a uma parcela da riqueza do país.
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MODELOS DE DESENVOLVIMENTO E
POLÍTICAS SOCIAIS NA AMÉRICA LATINA
EM UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA*

Vinícius C. Pinheiro**

Resumo

Este artigo analisa a articulação entre a evolução dos
modelos de desenvolvimento e das políticas sociais na
América Latina desde a formação dos Estados indepen-
dentes  até o presente. O argumento central é que, histo-
ricamente, as políticas sociais foram concebidas como
parte integrante do funcionamento dos sistemas econô-
micos. No modelo primário-exportador, o Estado intervi-
nha na sociedade com o objetivo de assegurar condições
de trabalho para viabilizar as empresas monocultoras e
de criar um espaço-nação nos limites das atividades
produtivas. No modelo de substituição de importações,
sob a égide do populismo, as políticas sociais foram
direcionadas para fortalecer a classe média, em busca do
apoio ao regime autoritário e  de modo  a favorecer a
consolidação do mercado interno. Com o esgotamento da
estratégia industrializante, a transição para um novo
padrão de desenvolvimento foi permeada por orientações
de agências internacionais que atuam na região, enfati-
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zando o caráter compensatório e focalizado  das políticas
sociais. Tais prognósticos induzem, mais uma vez, à idéia
de operacionalidade das políticas sociais em relação ao
modelo econômico, dado que sugerem o direcionamento
daquelas  para amortecer os impactos no tecido social,
causados pela reorganização do sistema produtivo, asse-
gurando a estabilidade do regime de transição.
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ste texto tem como objetivo discutir a articulação entre a evolu-
ção histórica dos modelos de desenvolvimento econômico e as
políticas sociais  na América Latina. Argumenta-se que desde o
modelo primário-exportador até o presente, as políticas sociais

têm sido conduzidas como parte integrante da operacionalização das
engrenagens econômicas e como instrumento de sustentação política
do Estado.

Na América Latina, ao contrário do que ocorreu nas nações desenvolvi-
das, o Estado foi  concebido pelo poder oligárquico e imposto ao resto
da sociedade. Em um primeiro momento, sob a égide do poder da elite
primário-exportadora, o Estado utiliza as políticas sociais com o intuito
de afirmar a identidade nacional e propiciar condições mínimas de tra-
balho para os contingentes  de imigrantes que chegavam para viabilizar
as empresas exportadoras de bens primários.

À medida que avança o desenvolvimento econômico e se estrutura a
organização social, o Estado ganha feições industrialistas e populistas,
procurando, por meio das políticas sociais,  cooptar os trabalhadores
urbanos. O modelo de substituição de importações consubstanciou-se
com o apoio político desses atores, que sustentam o autoritarismo esta-
tal, e com o fortalecimento da classe média, como precondição para a
consolidação do mercado interno.

O esgotamento do projeto desenvolvimentista, caracterizado pela estag-
nação econômica, inflação crônica e crise fiscal, traz consigo o Estado
reformador. Tal Estado tem o papel de implementar os ajustes econômi-
cos necessários para a estabilização monetária, a transformação produ-
tiva e o redirecionamento das economias da região para um modelo
voltado para o mercado externo. Nesse contexto, as políticas sociais
ganham caráter compensatório para amortecer os impactos no tecido
social, causados pela reorganização do sistema produtivo, assegurando
a estabilidade do regime de transição.

O texto apresenta duas limitações que orientam seus contornos analíti-
cos. A primeira diz respeito ao caráter generalista da análise referente à
América Latina. À parte as semelhanças nos processos de desenvolvi-
mento, a região foi palco de uma grande diversidade de particularidades
históricas que não serão abordadas. Há países que aprofundaram mais
o processo de substituição de importações entre os anos 30 e 70, como
o Brasil, a Argentina e o México. Há outros que até hoje são primário-

E
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exportadores, como os outros países da América Central e Caribe.
Cuba, por sua vez, começou a industrializar-se durante a década de 60
com o regime socialista. O Chile, sob a égide autoritária, abandonou
precocemente o processo de industrialização substitutiva para embarcar
na vanguarda do neoliberalismo na década de 70.

Da mesma forma, a densidade da mobilização política de segmentos
sociais organizados visando interferir na condução da política social foi
heterogênea nos países latino-americanos. Assim, em alguns casos, a
relação entre o modelo econômico e as políticas sociais deve ser ponde-
rada pelas condições políticas particularistas que permitiram a vocaliza-
ção e viabilização das demandas sociais nos diferentes países.

Nesse sentido, não é pretensão deste estudo atribuir, de maneira rígida
e absoluta, as relações estruturais identificadas na articulação entre os
modelos de desenvolvimento e as políticas sociais a todos os países da
região. Contrariamente, pretende-se caracterizar os movimentos e ten-
dências estruturais inerentes às lógicas internas dos modelos, com base
na experiência histórica do continente. A compreensão das realidades
nacionais, em exercícios posteriores, sugere a necessidade de relativi-
zação do marco analítico geral desenvolvido neste texto, conforme as
especificidades socioeconômicas e políticas do processo de desenvol-
vimento de cada país.

A segunda  limitação refere-se ao fato de que não é objetivo deste texto
a análise do mérito ou exeqüibilidade de determinadas orientações de
políticas sociais em detrimento de outras, principalmente no que se
refere à fase atual de esgotamento do modelo de substituição de impor-
tações e de transição para um novo modelo. O texto limita-se a analisar
como as mudanças nos paradigmas de ação do Estado na área social
surgem em função da emergência da nova ordem econômica e política,
sem, contudo, entrar na discussão sobre as vantagens e desvantagens
destes paradigmas.1

Dessa forma, primeiramente analisaremos os primórdios da relação
entre Estado, modelo de desenvolvimento e políticas sociais, enfocando
o modelo primário-exportador. Em um segundo momento, estudaremos
o caso das políticas sociais no modelo de substituição de importações,

                                             

1 Para a discussão sobre os paradigmas das políticas sociais, consultar CEPAL - División de
Desarollo Social (1995).
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caracterizando-as a partir do marco de consolidação e erosão do popu-
lismo como legitimação do Estado na América Latina. Neste capítulo,
também discorreremos sobre os legados da interação entre política
econômica e social deixados pelo modelo substitutivo. Finalmente,
apontaremos as mudanças nas orientações para a política social, advin-
das da necessidade de implementação dos ajustes econômicos na regi-
ão.

1 O Modelo Primário-Exportador e as Políticas Sociais

No modelo primário-exportador, a inserção da economia latino-
americana no sistema global de comércio ocorreu mediante uma clara
divisão internacional do trabalho. Em um primeiro momento, aos países
da região coube o papel de fornecimento de matérias-primas, riquezas
minerais e alimentos para o fortalecimento dos Estados nacionais euro-
peus e a expansão do mercantilismo. A partir do século XVIII, a América
Latina contribuiu para a acumulação primitiva do capital que iria financiar
a Revolução Industrial na Inglaterra.

Nos séculos XVIII e XIX, sob a influência das idéias liberais de Adam
Smith, cada país procurava seu espaço no comércio internacional com
base na especialização na produção de mercadorias para as quais ti-
vesse maiores vantagens competitivas, determinadas por fatores natu-
rais, culturais, sociais e históricos. Desta forma, do Chile exportavam o
salitre; do Brasil,  o café, o açúcar e os metais preciosos; da América
Central, as bananas; da região andina do Peru e Bolívia, os metais pre-
ciosos; da Argentina e Uruguai, a carne.

O liberalismo econômico fazia parte da estratégia política internacional
inglesa, que o empregava com o intuito de conseguir acesso direto aos
fornecedores de matérias-primas e aos mercados consumidores mundi-
ais, rompendo com a ordem mercantilista.2 É interessante ressaltar que,
no mesmo período, EUA e Alemanha adotavam políticas protecionistas.
                                             

2  O monopólio do comércio das colônias pelas metrópoles representava um ônus enorme
sobre a expansão da economia inglesa, dado que estas tinham que arcar com os custos do
entreposto, ou seja, de não terem acesso direto às colônias. Desta forma, o liberalismo era
funcional aos interesses de expansão da Inglaterra, impulsionados pela Revolução Industrial.

Contudo, é interesante ressaltar o caráter pragmático da utilização do liberalismo pela
Inglaterra. No século XIX, apesar de o Brasil haver reduzido a alíquota de importação de
tecidos, o açúcar brasileiro continuava sendo sobretaxado no mercado internacional. O
argumento utilizado para a aplicação deste liberalismo unilateral era o fato de a produção
brasileira ser baseada em trabalho escravo, o que provocava distorções no preço do produto
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O eixo dinâmico das economias primário-exportadoras reside no setor
externo. As exportações são a variável exógena responsável pela maior
parte da renda nacional, e via importações adquire-se a maior parte dos
produtos manufaturados consumidos no país. Tais economias são bas-
tante vulneráveis às crises no mercado externo, dado que as oscilações
do preço dos produtos repercutem de maneira avassaladora sobre a
renda nacional e, conseqüentemente, sobre a atividade econômica in-
terna.

A natureza monocultora ou monoextrativista e latifundiária do sistema
primário-exportador é concentradora de poder econômico e de poder
político. Cria-se uma oligarquia nacional responsável pelo controle do
sistema de produção, sendo a comercialização dos produtos e a distri-
buição da riqueza gerada de forma dependente das orientações da me-
trópole. Essas mesmas oligarquias constituem o poder político local. À
medida que se consolidam os processos de independência, as elites
locais ganham mais espaço no controle do sistema econômico, influen-
ciando a  política econômica  de acordo com seus interesses, que pas-
sam a ser chamados de nacionais.

A decomposição dos Estados coloniais traz consigo o fenômeno do
caudilhismo. Como nos ensina Rouquié (1994, p. 260-273), os caudilhos
são elementos provenientes das oligarquias regionais que se consolidam
como novos líderes, em substituição ao poder da metrópole, oferecendo
proteção àqueles que se colocam sobre a sua tutela. Esses oligarcas
são a pedra fundamental dos nascentes Estados latino-americanos, que,
como primeira função, recebem a tarefa de garantir a independência
política e as fronteiras delimitadoras dos territórios recém-libertados
contra as oligarquias vizinhas.

O perfil das oligarquias é modelado conforme a estrutura econômica das
atividades exploratórias, o que define um caráter heterogêneo do tipo de
caudilho que surge em cada região, acirrando cada vez mais as disputas
locais e esfacelando o sonho da unidade americana de Simón Bolívar.

A consolidação dos territórios nacionais de acordo com o atual desenho
do mapa do continente foi resultado de grandes disputas entre elites

                                                                                                                     
no mercado internacional, prejudicando ex-colônias inglesas  que utilizavam o trabalho
assalariado. Dessa forma, o “liberalismo de resultados” inglês consistia em utilizar um
argumento semelhante ao que hoje conhecemos como dumping social para beneficiar suas
ex-colônias.
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criollas que, em alguns casos, avançaram até o século XX. No México,
por exemplo, durante toda a primeira metade do século XIX até o gover-
no de Porfírio Diaz, as oligarquias locais não entraram em acordo sobre
a divisão política do Estado, e este país mergulhou em uma guerra civil
interna, mediada por intervenções francesas e norte-americanas, que lhe
valeram a perda de mais da metade do seu território.3

Os Estados latino-americanos surgem, portanto, como braço armado
das oligarquias primário-exportadoras, que o utilizam para consolidar
seu poder em escala nacional. No Brasil, durante o século XIX, explodi-
ram revoltas por todo o país, que só puderam ser controladas devido à
utilização de recursos provenientes do setor cafeeiro. Cientes do poder
que detinham, os cafeicultores influenciavam a política econômica esta-
tal para patrocinar seu produto no mercado exterior via instrumentos de
desvalorização cambial, abertura de linhas de crédito e formação de
estoques para controlar a oferta de café.

As políticas sociais também se associavam à lógica dos interesses da
oligarquia regional e, portanto, à operacionalização do modelo primário-
exportador. A intervenção do Estado direcionava-se para a construção da
identidade nacional e a garantia das condições de trabalho tanto dos imi-
grantes como do restante da população, que vinham sendo mobilizados
para fazer prosperar o sistema econômico.

Em toda a América Latina no século XIX, o Estado, preocupado com o
grande fluxo migratório internacional e com as tênues fronteiras deixadas
pelo processo de independência, orientava suas ações com base na
homogeneização de símbolos. Por meio de políticas de educação bási-
ca, patrocinava o idioma comum e a formação de valores nacionais.

Além disso, as políticas sociais tratavam de estabelecer condições mí-
nimas para assegurar a capacidade de trabalho, principalmente nos

                                             

3 Em trinta anos (1821-1850), passaram pelo poder cinqüenta governantes, sendo a
maioria deles proveniente dos quartéis. Em 1838, tropas francesas invadem a cidade de
Veracruz sob o pretexto  de recuperar dívidas de cidadãos franceses lesados pelo governo
mexicano. Em 1836, o estado do Texas, depois de defrontar-se com as tropas republicanas,
adquire sua independência, que se prolonga até 1845. Neste ano, ele é admitido pelo
Congresso norte-americano como integrante dos Estados Unidos da América.  Isto foi motivo
de declaração de uma guerra de dois anos,  quando a  Cidade do México foi invadida e a
bandeira norte-americana tremulou no pátio do Palácio Nacional, sede do governo mexicano.
A derrota implicou não só a perda do Texas, como também a perda do estado da Nova
Califórnia e do Novo México, somando um total de 2 milhões 400 mil quilômetros quadrados,
ou seja, mais da metade do então território mexicano.
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ambientes insalubres, como foi o caso do início da exploração da borra-
cha na Amazônia, das minas de cobre na Bolívia e das minas de salitre
no deserto do Chile.

Os Estados nacionais, portanto, funcionavam como veículos da consoli-
dação de nações formadas a partir dos interesses das oligarquias regio-
nais e da extensão dos sistemas econômicos. As políticas sociais trata-
vam de incorporar em um espaço-nação a população dispersa nos sis-
temas produtivos regionais, além de garantir o trabalho da mão-de-obra
imigrante e do restante da população que era demandado pelo modelo
agroexportador.

2 Populismo e Substituição de Importações

2.1 Urbano versus Rural

No final do século XIX e começo do XX, o modelo primário-exportador na
América Latina apresenta o seu esgotamento condicionado por sucessi-
vas crises econômicas e guerras mundiais, e por modificações na es-
trutura produtiva interna dos países da região. A Primeira Guerra Mundi-
al e, posteriormente, a crise da década de 30 repercutiram no continente
por meio do encarecimento das importações e da diminuição do valor e
quantidade das exportações, impossibilitando a viabilidade de tal mode-
lo.

Concomitantemente, durante o fim do século XIX, ocorre a proliferação
de núcleos urbanos, trazendo ao cenário político novos atores proveni-
entes de uma base econômica e social distinta da que vigorava até en-
tão. Nas cidades, ocorre o desenvolvimento de uma cultura vinculada
aos centros europeus que, com a assimilação de idéias libertárias soci-
ais e políticas, configurava as bases de um novo eixo de poder.

A dicotomia  entre o urbano e o rural manifesta-se, portanto, em contra-
dições provenientes do processo de diferenciação da estrutura econômi-
co-social do continente. Ianni (1987, p. 13-50) analisa a natureza das
contradições da segunda metade do século XIX no Brasil, assinalando
os pólos de tensão entre liberdade versus escravidão, mercadoria versus
escravo, indústria versus agricultura e  protecionismo versus livre-
cambismo.  A cultura urbana caracterizava-se por um caráter protecio-
nista subjacente à indústria nascente, além de ser o centro de dissemi-
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nação do abolicionismo, pois o trabalho assalariado dinamizaria o mer-
cado interno.

Enquanto isso, as elites escravistas rurais seguiam a cartilha liberal, já
que isso significava a eliminação do ônus do entreposto comercial da
metrópole e o acesso direto aos mercados externos e aos produtos
manufaturados importados. O liberalismo simbolizava para a elite agro-
exportadora o rompimento com o mercantilismo e o ingresso em uma
nova ordem mundial, sob a hegemonia inglesa. Nesse contexto, como
assinalado no capítulo I, cada país se inseriria conforme suas vantagens
competitivas, exploradas, no caso latino-americano, pela referida elite.

É interessante ressaltar o paradoxo assinalado por Bosi (1994, p. 195-
216), no sentido da contraposição entre os interesses urbanos e rurais
no que diz respeito ao liberalismo no plano político e econômico. As
classes urbanas eram avessas ao liberalismo econômico, pois a exposi-
ção à concorrência estrangeira inviabilizava as  indústrias nascentes;
todavia, eram simpáticas ao abolicionismo por causa da influência euro-
péia e pela possibilidade do desenvolvimento do mercado interno a partir
da inserção do trabalho assalariado. Já os agroexportadores exaltavam
o liberalismo econômico e eram escravistas, dado que o trabalho forçado
era a base da empresa espoliatória. Tais contradições caracterizam a
deformação que sofrem as ideologias importadas, quando assimiladas e
dispostas segundo os interesses das elites nacionais.

2.2  O Modelo de Substituição de Importações

A conjugação do recrudescimento do conflito urbano versus rural com as
sucessivas crises do comércio internacional produziu uma série de mu-
danças no modelo político-econômico vigente. Do lado econômico, as
políticas de sustentação financeira do setor exportador incentivaram o
processo de substituição de importações, de acordo com um fenômeno
que Furtado (1959, p. 74-81) qualificou como keynesianismo inconscien-
te. Tais políticas permitiram manter o dinamismo das economias nacio-
nais latino-americanas em uma época em que o mundo inteiro sofria os
efeitos da crise de 1929, antes mesmo que Keynes  teorizasse sobre as
políticas de incentivo à demanda agregada para a salvação do capita-
lismo mundial. A dificuldade de importar, devido à recessão mundial,
estimulou a produção nacional que, utilizando a capacidade anterior-
mente instalada, passou a satisfazer a demanda interna não afetada
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pela crise. Dessa forma, a indústria substitutiva de importações ganhou
espaço em relação à atividade exportadora,4 e as variáveis dinâmicas da
economia passam a ser endógenas, com o crescimento voltado para o
mercado interno.

Do ponto de vista político, as elites urbanas, em conjugação com alguns
setores rurais que estavam marginalizados da configuração anterior de
poder,  substituem ou fazem pactos com as elites agroexportadoras
produzindo alterações no papel do Estado. O Estado assume as rédeas
do processo de desenvolvimento interno, protegendo a atividade eco-
nômica nacional, promovendo a acumulação inicial de capital, fornecen-
do a infra-estrutura e planejando o modelo substitutivo. Surge o Estado
desenvolvimentista trazendo consigo o centralismo, o autoritarismo, o
nacionalismo e o populismo. Tal movimento apresenta como casos pa-
radigmáticos os  governos de Vargas no Brasil, de Perón na Argentina e,
em alguma escala, de Cárdenas no México.

No Brasil, o desenvolvimentismo, o centralismo e o autoritarismo surgem
como um fenômeno conjugado de repressão às forças desarticuladoras
regionais e de desencanto com a democracia representativa e o merca-
do. Depois da crise de 30, o mercado aparecia como uma imagem-
objetivo idealizada, mas que na prática se traduzia em monstruosidade
operacional. Havia a necessidade de um Estado interventor, investidor e
planejador, capaz de conferir alguma racionalidade às disfunções da
mão invisível e conduzir a economia em prol do bem-estar da população.

Tal Estado deveria ser central e autoritário, capaz de impor a racionali-
dade planificadora a todos os segmentos regionais e setoriais da eco-
nomia nacional. A democracia e a descentralização eram percebidas
como comprometedoras do processo de desenvolvimento, porque a
pulverização do poder entre as regiões e os setores da sociedade atra-
                                             

4 Warren Dean tem  uma posição polêmica sobre o início da industrialização no Brasil ao
defender  que as crises externas e as interferências governamentais atrapalharam o
processo de surgimento de indústrias, que estava ocorrendo naturalmente em função do
desenvolvimento do setor exportador, pois nas épocas de prosperidade seria mais fácil
importar bens de capital [Dean (1971)]. Esta abordagem difere da tradicional, que privilegia o
papel dos choques adversos  no setor externo (guerras e crises internacionais) como
elemento propulsor para que o país adquira condições para produzir o que antes importava.
Versiani e Versiani expõem um posição sintética ao tratar o início da industrialização
brasileira como uma sucessão de ciclos de investimento e de produção. Os primeiros
ocorrem favorecidos pela prosperidade do setor externo e facilidade de acesso à importação
de bens de capital. Os segundos acontecem a partir  das dificuldades de importar, o que leva
à utilização da capacidade instalada adquirida no período anterior [Versiani e Versiani
(1977)].
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vancava a formação de consensos sobre a política econômica e com-
prometia a alocação ótima dos fatores produtivos. Segundo a cultura
autoritária que se formava na época, a democracia constituía um jogo
em que cada ator estaria disposto a intervir somente de acordo com seu
próprio interesse, impedindo a consolidação de um projeto nacional
integrado.

O nacionalismo surge como um eixo ideológico de elaboração de um
conceito único de cultura brasileira e de projeto nacional. A centralização
autoritária necessitava de um conjunto uniforme de valores e símbolos
para homogeneizar e padronizar as diferenças regionais acentuadas
pela divisão social do trabalho. Afirmava-se o interesse nacional que
deveria ser protegido e estimulado, em contraposição ao interesse es-
trangeiro espoliador, que deveria ser rechaçado. Castañeda (1994, p.
249-271) afirma que todo nacionalismo se desenvolve contra algum
inimigo imaginário ou real; no nosso caso, a divisão internacional do
trabalho.

Além disso, o projeto nacional devia estabelecer um grande pacto entre
os setores industriais e os trabalhadores urbanos, que constituíam a
mola mestra do sistema produtivo e da formação do mercado interno,
definindo o caráter populista do Estado desenvolvimentista.

2.3 Populismo e Políticas Sociais

As políticas sociais configuraram-se como expressão instrumental do
populismo. Tinham dois objetivos: proteger o trabalhador assalariado,
cooptando-o para conferir sustentação ao regime autoritário, e apoiar a
consolidação de grupos sociais com capacidade de demandar os novos
bens manufaturados nacionais. O espírito de colaboração de classes, de
inspiração fascista, implantou uma estrutura sindical verticalizada inte-
grante do aparelho estatal, na qual a figura do pelego5 amortecia os
conflitos entre trabalhadores e empresários, unidos no projeto nacional
desenvolvimentista coordenado pelo Estado.

                                             

5 O termo pelego surgiu nesta época para designar os líderes sindicais. No hipismo,
pelego é uma espécie de manta  colocada sob a sela para amortecer os impactos entre o
animal e o cavaleiro. No caso, o líder sindical, indicado pelo Estado, amortecia os conflitos
entre o capital e o trabalho, estimulando a cooperação para o projeto desenvolvimentista.
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Na década de 40 no Brasil, a política social confundia-se com os benefí-
cios trabalhistas estendidos somente aos trabalhadores urbanos. Estabi-
lidade no emprego, férias remuneradas, indenização por demissões,
salário-mínimo, jornada de trabalho de 48 horas, equivalência de traba-
lho entre mulheres e homens, desenvolvimento do sistema previdenciá-
rio e de saúde faziam parte do rol de benefícios oferecidos pelo Estado
para embarcar a classe média urbana no projeto de desenvolvimento.

Da mesma forma, durante as décadas de 60 e 70, produziram-se políti-
cas deliberadas de concentração de renda, objetivando fortalecer uma
classe média capaz de oferecer dinamismo ao mercado interno. Segun-
do os teóricos do modelo, a concentração inicial criaria uma demanda
poderosa que estimularia a consolidação e o desenvolvimento das in-
dústrias de bens de consumo duráveis, que, por sua vez, teriam um
grande efeito multiplicador sobre o restante da economia, incrementando
o nível de emprego e de atividade dos outros setores produtivos [Tava-
res (1973)]. Esse era o esboço inicial da chamada “teoria do bolo”, ou
seja, uma política econômica cujo pressuposto apóia-se na idéia de que,
primeiro, deve haver crescimento da riqueza, para posterior repartição
entre os diferentes segmentos sociais.

Como podemos observar, a inserção das classes médias colocava-se
como uma questão operacional para a viabilidade do modelo econômico
baseado no mercado interno e para a sustentação do modelo político
autoritário. As políticas sociais operavam como instrumentos utilizados
pelo Estado para promover essa inserção. As contradições desse mo-
delo começam a aparecer, de um lado, a partir do esgotamento da es-
tratégia industrializante, discutido no próximo capítulo, e, do outro, com a
penetração dos interesses privados corporativos no Estado.

O engrandecimento da máquina estatal nos anos 70 e 80, de acordo
com uma perspectiva burocrático-autoritária, faz com que, na mesma
medida em que o Estado penetra as relações sociais e econômicas, ele
se torne permeável aos grupos sociais organizados. Assim, o gigante
autoritário torna-se fraco, controlado pelo que Cardoso (1979) chamou
de anéis burocráticos, formado por ilhas de poder do setor privado dentro
do aparelho estatal. Esses grupos corporativos de origem empresarial ou
da classe trabalhadora encrustram-se na estrutura burocrática e dese-
nham políticas públicas e econômicas em prol de seus interesses.



MODELOS DE
DESENVOLVIMENTO
NA AMÉRICA LATINA
EM UMA
PERSPECTIVA
HISTÓRICA

75

Isso contribuiu para a falência fiscal do Estado, que não consegue nem
controlar seus gastos, nem fazer uma reforma tributária, e para a criação
de enormes distorções nas políticas sociais no que se refere à eqüidade
do sistema. Uma primeira distorção refere-se ao acesso segmentado
aos benefícios públicos. Diferentes grupos corporativos foram obtendo
acesso privilegiado às políticas públicas conforme a sua capacidade de
pressão política. Analisando o exemplo da seguridade social, como nos
sugere Mesa-Lago (1985), o acesso aos benefícios previdenciários na
América Latina foi progressivo: primeiro foram os funcionários públicos,
depois os professores e empregados do comércio, posteriormente os
operários sindicalizados dos setores economicamente mais relevantes e,
finalmente, em alguns países, os camponeses e trabalhadores informais.

Na década de 80, em alguns países latino-americanos, o avanço demo-
crático traduziu-se na extensão dos benefícios das políticas sociais a
toda a sociedade, por meio da adoção do princípio da universalização do
atendimento, principalmente no que se refere às políticas de educação,
saúde e previdência social.

Todavia, o aumento da demanda de beneficiários não encontrou um
respectivo incremento na oferta de infra-estrutura de distribuição de
benefícios, devido aos problemas fiscais que atingiram os Estados lati-
no-americanos na década de 80. O envolvimento  com os problemas de
dívida externa e interna, que canalizavam grande parte dos recursos
disponíveis, provocou o estrangulamento da capacidade de financia-
mento das políticas sociais.

Esse desequilíbrio estrutural entre demanda, definida politicamente, e
oferta de benefícios, determinada pela capacidade de financiamento
estatal, repercutiu na queda da qualidade dos serviços prestados e no
desenvolvimento de mecanismos espúrios de seletividade que vão des-
de as influências políticas até o pagamento de propinas, passando pela
disponibilidade para enfrentar as grandes filas.

Nesse sentido, aumentou a regressividade do sistema, já que as políti-
cas sociais, a princípio direcionadas para toda a sociedade, acabaram
beneficiando os setores de classe média, que têm maior poder de inter-
ferência no processo alocativo de recursos. Um exemplo clássico no
Brasil e no México são as políticas educacional e de habitação.
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A implementação das políticas padece também, por um lado, da  inércia
administrativa, que impede a alteração de  programas não efetivos, e, de
outro, da descontinuidade no que se refere a programas sociais de longa
maturação. Esse movimento coincide com a proliferação de instâncias
burocráticas, que surgem não a partir das necessidades da população, e
sim de acordo com a lógica política da disputa de recursos e a maximi-
zação de poder nas burocracias. É comum nas instituições de políticas
sociais latino-americanas a sobreposição e a duplicação de ações.

Conclui-se, portanto, que  o Estado desenvolvimentista gerou um mo-
delo frankenstein de políticas sociais. Isso ocorreu em função de sua
progressiva necessidade de legitimação e pela penetração do setor
privado em seu seio.

3 O Estado Ajustador e a Focalização

Nos últimos 20 anos, a América Latina foi palco de um processo estrutu-
ral de redirecionamento dos modelos de desenvolvimento. Já na década
de 70, alguns países, como o Chile, abandonaram a estratégia de subs-
tituição de importações e embarcaram de maneira vanguardista em um
modelo orientado para o mercado externo. Outros países, como o Méxi-
co e a Bolívia, no começo dos anos 80, promoveram modificações es-
truturais em direção à liberalização da economia e à reforma do Estado.
E, finalmente, na década de 90, países como o Brasil e o Peru imple-
mentam os processos de ajustes, juntando-se ao coro continental da
reorientação econômica.

3.1 Restrições Externas e Condicionantes Internos

O processo de ajuste estrutural traz consigo dois condicionantes, um de
ordem interna e outro de ordem externa. No plano interno, o novo mo-
delo recebe a tarefa de administração do legado deixado pelo modelo
anterior. A substituição de importações criou um estrutura produtiva
interna oligopolizada e não-competitiva. Herdou uma elevada dívida
externa e interna, alto desemprego combinado com estagnação da pro-
dução e um processo inflacionário crônico.

Do ponto de vista social, ocorreu o aumento da pobreza e o acirramento
da concentração de renda. A crise do modelo substitutivo concentrou-se
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sobre o Estado, incapaz de transferir ao setor empresarial o ônus do
ajuste. O Estado operou como mecanismo de socialização de perdas
sobre toda a sociedade, principalmente as camadas menos organizadas.
O comprometimento com o financiamento da dívida interna e externa,
aliado aos custos do regime de inflação alta, pressionou os cofres públi-
cos, penalizando o financiamento das políticas sociais.

No plano externo, no transcorrer da década de 80 e começo dos anos
90, uma série de mudanças acontecem no cenário internacional, em
função do colapso da ordem bipolar marcada pela disputa  Leste-Oeste
e das transformações na base produtiva e nos fluxos econômicos mun-
diais. Redefine-se a divisão do poder econômico mundial, com a pre-
ponderância dos blocos continentais — Europa, América do Norte e
Sudeste Asiático.  Tal dinâmica da economia mundial sugere a ocorrên-
cia paralela dos fenômenos da globalização e da regionalização.6

Tais fenômenos repercutem na perda de graus de autonomia dos Esta-
dos nacionais em relação à condução da política econômica e ao con-
trole do sistema financeiro e produtivo. O novo Estado já não dispõe da
mesma flexibilidade da utilização das políticas fiscal, monetária e cambi-
al que tinham os Estados desenvolvimentistas.

Com a globalização, aumenta a volatilidade do capital financeiro interna-
cional, e os investimentos externos são extremamente vulneráveis à
instabilidade macroeconômica, fazendo com que os Estados que não
seguem uma linha ortodoxa de política econômica sejam penalizados
pela fuga de capitais necessários para financiar o período de transição
dos modelos. Da mesma maneira, a evolução da formação dos blocos
regionais demanda a coordenação e a sintonia de políticas macroeco-
nômicas, restringindo a liberdade de ação de cada Estado no seu espa-
ço nacional, em prol do fortalecimento da capacidade de atuação do
bloco econômico no cenário mundial.

                                             

6 Por globalização entendemos a crescente interdependência entre países e regiões,
gerada em virtude do aumento do fluxo de bens, serviços e capitais, do processo de
inovações tecnológicas, assim como do aumento da importância das empresas
transnacionais na alocação de recursos produtivos e comercialização em escala global.
Trata-se, portanto, de um processo que tem origem no nível microeconômico nas novas
organizações da produção industrial, erodindo o modelo fordista de produção e de relação de
trabalho, e reduzindo a vantagem comparativa da disponibilidade de  recursos naturais e
mão-de-obra barata. Por sua vez, a regionalização é um fenômeno macropolítico e
macroeconômico,  visando ao fortalecimento da presença regional no cenário multilateral
internacional, além do reforço coletivo da capacidade de regulação da esfera pública, em
face das novas realidades emergentes.



PLANEJAMENTO E
POLÍTICAS PÚBLICAS
Nº 12 - JUN/DEZ
DE 1995

78

Na América Latina, tais constrangimentos externos aliaram-se a dois
processos complexos que atuaram em direções opostas. De um lado,
como assinalado, houve a crônica afirmação da crise econômica, mani-
festando-se como sinal do esgotamento do modelo de substituição de
importações. De outro, assistiu-se à progressiva redemocratização e
abertura política do continente, pulverizando-se o poder autoritário cen-
tral dos anos 70.

Novos atores passaram a ter influência no processo decisório, vocali-
zando demandas antes reprimidas. Nesse sentido, o político e o econô-
mico inauguram a década de 80 na América Latina em rota de colisão.
De um lado, segmentos até então marginalizados do processo político
invadem as arenas de disputa por espaço nas políticas públicas. Por
outro lado, as finanças públicas do Estado desenvolvimentista sucum-
bem junto com o modelo substitutivo, mostrando-se incapaz de atender
às demandas.

No Brasil, esses dois movimentos caracterizaram o que alguns autores
denominaram de crise de governabilidade. Segundo Fiori (1994, p. 41),
"o esgotamento da coalizão autoritária (...) não logrou produzir nem uma
pactuação social, nem um comando nítido que conseguisse deter o
avanço da ingovernabilidade...". O processo de distensão do regime
autoritário, depois denominado de abertura democrática, veio acompa-
nhado da progressiva fragilização financeira do Estado.

A mudança de padrão de representação de interesses não teve como
contrapartida a articulação de uma administração das contas públicas
ajustada à nova realidade, provocando a incapacidade do poder central
de conduzir uma política econômica sustentada pelo tempo mínimo que
a sua eficiência exigiria.7 Apesar disso, desde o final do governo Sarney,

                                             

7 No Brasil, a  Constituição de 1988 configura-se como um reflexo da confrontação entre o
falido Estado do modelo de substituição de importações e o avanço das novas demandas
políticas. Nos capítulos constitucionais referentes ao regime de proteção social, garantiu-se a
universalidade, integralidade e eqüidade do atendimento à saúde, além da universalização
da previdência, prevendo fontes de receitas específicas para o financiamento destas
atividades, consolidadas no Orçamento da Seguridade Social. Com respeito à educação,
ampliou-se a vinculação de receitas fiscais federais e estaduais. Avançou-se também em
direção à descentralização, aumentando-se a participação de estados e municípios no total
dos tributos. Entretanto, relegou-se para momento posterior uma reforma fiscal que ajustasse
o orçamento federal ao financiamento destas novas demandas.  Como resultado, registra-se
a pressão por gastos superiores à arrecadação tributária, obrigando o Tesouro Nacional a
incorrer em aumento do déficit público com impactos inflacionários.
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o país vem passando por uma verdadeira restruturação produtiva com
gradual liberalização da economia e reforma do Estado.

Outros países da América Latina, como Argentina, Bolívia, Peru e Co-
lômbia, após mergulharem no processo hiperinflacionário, optaram por
radicais mudanças em suas estruturas econômicas, adotando medidas
de  desregulamentação, liberalização comercial, privatização, equilíbrio
fiscal, dolarização da economia, abertura ao capital estrangeiro e redu-
ção da intervenção estatal. É interessante ressaltar que tais medidas de
caráter recessivo8 só foram possíveis nos governos democráticos, em
função da memória da catástrofe hiperinflacionária entre os eleitores.
Sendo que, em alguns países, houve a eclosão de movimentos popula-
res em protesto contra a situação de miséria provocada pelo ajuste,
como por exemplo as rebeliões no norte da Argentina e na Venezuela,
em 1993, e em Chiapas, no México, em 1994.

Após esses resultados desfavoráveis da adoção abrupta do neolibera-
lismo, observou-se uma progressiva sensibilização para duas questões
básicas: a sustentação da democracia e o resgate da dívida social. O
advento da democratização em conjunto com a crise econômica poderia
comprometer a viabilidade da transição entre os modelos econômicos
sob o véu da democracia. Em tal ambiente, tornar-se-ia extremamente
factível a associação do autoritarismo com o desenvolvimento econômi-
co, como ocorreu no Chile, enquanto a democracia estaria conectada ao
caos produtivo e ao catastrofismo inflacionário. Da mesma forma, o
aumento da miséria poderia provocar a deslegitimação do regime.

O respeito ao timing da formação dos blocos políticos de sustentação
das reformas e o combate à pobreza tornam-se, portanto, condições
operacionais para a eficácia do ajuste estrutural. Nesse sentido, os ele-
mentos relacionados às condições políticas de implementação e sus-
tentação das políticas de estabilização econômica e ajuste estrutural, e a
ênfase nas políticas sociais compensatórias, começam a ganhar rele-
vância, principalmente nas orientações das instituições financeiras inter-

                                             

8 O caráter recessivo das políticas de ajuste deve ser relativizado conforme as políticas de
estabilização efetivadas em cada país. Nos países onde o componente inercial tem grande
peso na explicação do processo inflacionário, em um primeiro momento, a estabilização
provoca um aumento real da renda da parcela da população que não tinha acesso aos
mecanismo de indexação. Isso contribui para o aumento da demanda agregada, provocando
novas pressões inflacionárias. Para equacionar esse problema, em um segundo momento,
vem a fase recessiva da estabilização com políticas monetária e fiscal de contenção da
demanda.
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nacionais, em que o estilo tecnocrático do FMI dos anos 80 cede espaço
ao estilo social e negociador do Banco Mundial da década de 90.9 As
políticas sociais são, segundo as orientações dessas agências, direcio-
nadas para a compensação das políticas econômicas, permitindo que o
novo Estado ajustador implemente o emergente modelo de desenvolvi-
mento.

3.2 O Estado e os Novos Paradigmas da Política Social

O fato de as experiências de ajustamento econômico e de redireciona-
mento das políticas sociais serem muito recentes e incompletas faz com
que análises precoces sobre a articulação entre modelos de desenvol-
vimento e paradigmas da política social adquiram caráter eminente-
mente conjectural nessa fase. Dessa forma, nesta seção, analisaremos
tendências e prognósticos para as políticas sociais, observados princi-
palmente com base nas orientações de agências internacionais de fo-
mento que atuam na região.

Para os países latino-americanos adequarem-se ao novo cenário inter-
nacional de globalização e regionalização, e superarem o esgotamento
dos modelos de substituição de importações no âmbito de um marco
democrático, torna-se necessário a criação de condições políticas para a
efetivação da transformação produtiva com ênfase na eqüidade e o
resgate da dívida social. Nesta perspectiva, o Estado deve ser o princi-
pal veículo dessa mudança.

Desse modo, o debate entre liberais e desenvolvimentistas sobre o ta-
manho ótimo do Estado cede espaço ao debate sobre governabilidade.
Ao invés do Estado mínimo ou do Estado desenvolvimentista, temos o
Estado capaz. Como nos sugere Pzeworski [Pzeworski, Bresser e Mara-
vall (1993)], o Estado capaz é aquele que reúne as condições de gover-
nabilidade para promover os ajustes requeridos na estrutura produtiva,
redirecionando a economia para um novo modelo de desenvolvimento.

A conjugação de forças políticas que viabiliza o novo modelo envolve
tanto elementos novos provenientes dos setores organizados como
atores políticos ancestrais, que sobrevivem no poder um modelo após o

                                             

9 Um indicador desta mudança são os relatórios sobre o desenvovimento mundial,
elaborados pelo Banco Mundial, que, na década de 90, deixaram de enfocar somente o tema
desenvolvimento, passando a tratar questões como pobreza, meio-ambiente e saúde.
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outro. Sob este espectro de organização política e em função das novas
necessidades de operacionalização da transição para o modelo de des-
envolvimento emergente, as políticas sociais ganham um novo sentido,
modificando claramente seus paradigmas. No quadro a seguir, apre-
sentamos de forma sucinta a comparação entre os paradigmas vigentes
do modelo antigo e as novas perspectivas que se podem observar como
tendências ou orientações das agências financeiras internacionais, como
o Banco Mundial e o BID, e em instituições de pesquisa e apoio técnico,
como a CEPAL.

Orientações para a Política Social

Vigente Proposto

Critério Alocativo • Universalização com ampli-
ação progressiva de cima
para baixo

• Focalização

 

População-objetivo • Classe média / Grupos
organizados

• Pobres

 

Financiamento • Estatal

• Subsídio à oferta

• Cofinanciamento

• Subsídio à demanda

Institucionalidade • Monopólio ou semimonopó-
lio estatal (financiamento,
desenho, implementação e
controle)

• Centralismo

• Pluralidade: Estado
em interação com
setor privado, filantrópico
(ONGs), informal (famíli-
as)

• Descentralização

Lógica de Decisão • Burocrática • Projetos

Enfoque • Nos meios (infra-estrutura
social, gasto corrente)

• Nos fins (impacto sobre
a população-
objetivo)

Indicador • Gasto Público Social • Relação
custo-impacto

Obs.: Adaptado de CEPAL (1995).
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É importante ressaltar, novamente, que não é objetivo deste trabalho
discutir a exeqüibilidade ou o mérito  destas tendências e orientações
em detrimento das anteriores,  e sim apontar os condicionantes estrutu-
rais que as relacionam com a emergência do novo modelo de desenvol-
vimento.

A distinção fundamental entre os dois modelos trata da contraposição
entre universalização e focalização. Em se tratando do critério alocativo e
da população-objetivo, o modelo tradicional define uma ampliação pro-
gressiva da prestação de serviços e distribuição de benefícios, com
financiamento público para todo o universo de beneficiários. Entretanto,
como a cobertura se expande de cima para baixo, dos setores mais
organizados e corporativos para a massa nebulosa e desorganizada, o
Estado acaba por concentrar seus esforços nas classes médias. O mo-
delo proposto sugere que o Estado deveria focalizar a sua ação nos
mais carentes e estimular mecanismos, como o cofinanciamento, para
os que têm capacidade contributiva, direcionando o gasto social para a
população-objetivo dos mais necessitados.

Da mesma forma, o modelo emergente inverte a direção do subsídio. Ao
invés de subsidiar a oferta por meio do pagamento de prestadores de
serviços de saúde ou da promoção do ensino gratuito, o Estado financia-
ria a demanda por meio do fornecimento de cupons ou bolsas aos mais
carentes.

Enquanto o modelo vigente se baseia em um Estado fortemente centra-
lizado,  responsável direto pelo desenho, formulação, implementação e
financiamento das políticas sociais, a nova perspectiva privilegia a des-
concentração e a descentralização. Transfere-se o poder de decisão
sobre a alocação de recursos a esferas subestatais, que podem atuar de
maneira mais informada, em conjunto com atores não-governamentais, e
sujeitos ao controle social dos agentes envolvidos no processo.

A lógica de decisão sobre a alocação dos recursos deixa, portanto, de
ser centralizada, baseada em um Estado munido de um corpo burocráti-
co racional-legal, e passa a operar segundo a lógica dos projetos e con-
vênios. Com isso, busca-se a participação de outros atores, como ONGs,
instituições de pesquisa e universidades, competindo na formulação de
alternativas para os problemas sociais.
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O enfoque da política social deixa de ser nos meios, ou seja, na amplia-
ção da oferta de serviços e da cobertura, por meio do aumento da infra-
estrutura social, que se reflete no indicador Gasto Público Social. O novo
paradigma preocupa-se mais com a meta  de produzir impacto na popu-
lação-objetivo, privilegiando o indicador custo-impacto. Tal redireciona-
mento da política social está relacionado com o papel do Estado na
transição dos modelos de desenvolvimento. Assim como o Estado
desenvolvimentista sustentava-se politicamente com o apoio das classes
organizadas, direcionando para estas a política social, o novo Estado
direciona o gasto social para os grupos mais necessitados, de forma a
amortecer a implementação das políticas de ajuste, operacionalizando o
novo modelo econômico por meio da preservação do tecido social e,
portanto, da capacidade de governo; da consolidação de uma imagem
externa favorável e otimista para a atração de capitais estrangeiros; e da
compatibilização com estruturas clientelísticas de manutenção do poder.

Em relação ao primeiro ponto, observa-se que os custos dos ajustes são
extremamente altos para as classes mais baixas, o que gera situações
de convulsão social, dado o aumento progressivo da pobreza, condicio-
nando as políticas sociais a adquirirem status de compensação em rela-
ção à política econômica. Assim, o objetivo das políticas sociais passa a
ser a manutenção da governabilidade, eliminando os focos de pobreza e
de possível desestruturação do sistema social e político.

A lição de Chiapas foi muito clara. O Exército Zapatista de Libertação
Nacional (EZLN) canalizou para o movimento guerrilheiro as demandas
provenientes da deterioração das condições de vida dos camponeses do
estado historicamente mais pobre do México. Os líderes, entretanto, não
são milagreiros, e tampouco estão bradando com cartilhas socialistas
nas mãos. Eles estão pedindo nada mais que justiça social e democra-
cia com instituições sólidas e limpas. É o próprio ideal social-democrata
fazendo guerra de guerrilhas nas selvas chiapanecas, e que perdura há
mais de dois anos enfileirando  indígenas  em combate contra o exército
mexicano.

Mais danosos que os estragos feitos nos municípios e estradas de Chia-
pas é a repercussão do evento na opinião pública e nos centros financei-
ros internacionais. A modernidade coloca à disposição da insurgência
revolucionária vários instrumentos, que vão desde as mensagens ele-
trônicas nas grandes redes de computadores até os discursos do sub-
comandante Marcos, publicados em várias línguas nos maiores jornais
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do mundo. Trata-se de uma guerrilha pós-moderna, que utiliza as armas
para criar um fato internacional,  chamando atenção para a sua causa.

Do ponto de vista econômico, a deterioração e o rompimento do tecido
social repercutem sobre a imagem externa dos países latino-
americanos, condicionando a fuga dos capitais financeiros especulativos
internacionais, base do equilíbrio do balanço de pagamentos e das expe-
riências de ajustamento. A liberalização comercial ocorre mediante um
grande aumento de importações que não tem contrapartida no lado das
exportações, provocando crônicos déficits na balança comercial, agra-
vados mais ainda pela sobrevalorização cambial. Estes déficits são fi-
nanciados por uma política de elevação da taxa de juros para a atração
dos capitais especulativos internacionais de curto prazo, para equilibrar
o balanço de pagamentos.

Entretanto, a volatilidade desses capitais é muito grande e quaisquer
distúrbios de natureza econômica, social e política podem influir sobre a
expectativa de rentabilidade, condicionando a imigração destes para
outros mercados mais atraentes no mundo. Nesse sentido, o Estado
encontra-se diante da necessidade de direcionar as suas políticas soci-
ais para os bolsões de miséria, de forma a impedir que estes compro-
metam o ajustamento, e o combate à pobreza passa a ser a  principal
linha de intervenção do Estado na vida social.

A focalização das políticas sociais também pode ser entendida como
uma forma de focalização eleitoral. Os novos paradigmas sociais direci-
onados para populações específicas atendem a um velho paradigma da
prática política latino-americana — o clientelismo assistencialista. Dessa
forma, o velho se articula com o novo, coerentemente com a constituição
do novo Estado ajustador, fruto de um pacto conservador gerado a partir
das elites do modelo anterior.

As mudanças observadas nas políticas sociais da América Latina pare-
cem ser resultado da necessidade de operacionalização do novo Estado
e do novo modelo econômico. Elas compatibilizam as necessidades de
mudança na ordem econômica com a estrutura arcaica e conservadora
das práticas políticas históricas das elites latino-americanas, pois, ao
mesmo tempo em que racionalizam a alocação dos recursos, direcionam
estes para os currais eleitorais.
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Um exemplo clássico da utilização eleitoral das políticas sociais segundo
o novo modelo é o Programa Nacional de Solidariedade (PRONASOL) mexi-
cano em 1994. Às vésperas das eleições, o próprio Carlos Salinas se
apresentava às instâncias locais trazendo consigo um cheque assinado
para descentralizar a política social em uma cerimônia em praça pública.
Os recursos deveriam ser utilizados em prol dos mais necessitados em
troca do apoio político. Desta forma, descentralização, focalização e
eleição combinavam-se no novo (ou velho?) modelo.

4 Conclusões

As políticas sociais na América Latina, historicamente, foram concebidas
e implementadas de maneira a operacionalizar os modelos econômicos
vigentes. Na época do modelo primário-exportador, elas foram efetiva-
das em função da necessidade que as oligarquias agroexportadoras
tinham de consolidar um espaço-nação próprio para desenvolvimento
dos seus interesses. Nesse sentido, o Estado utilizava as políticas soci-
ais para promover os símbolos da nação para os imigrantes e para os
antigos elementos  remanescentes do desestruturado sistema colonial,
além de propiciar condições de trabalho para a viabilização do sistema
produtivo.

Com a passagem para o modelo de substituição de importações, o Es-
tado, sob a égide populista e nacional-desenvolvimentista, direciona as
políticas sociais para a classe média urbana, de forma a cooptá-la para o
processo de desenvolvimento. O modelo econômico demandava uma
classe média forte que pudesse comprar os produtos no mercado inter-
no, e o modelo político autoritário necessitava da legitimação via mani-
festação das massas organizadas.

Com o esgotamento do modelo substitutivo, a transição para um novo
modelo de desenvolvimento sugere modificações estruturais no Estado e
na economia que, no entanto, preservam elementos do período anterior.
Os novos paradigmas propostos para as políticas sociais são  coerentes
com essas mudanças e com o movimento de legitimação do novo mo-
delo.

De um lado, a orientação é no sentido de as políticas sociais passarem a
ter caráter compensatório, pois dessa forma amortecem os impactos
destrutivos das políticas de ajuste econômico, preservando o tecido
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social e, portanto, a governabilidade do período de transição e a credibi-
lidade junto ao capital financeiro internacional. Por outro lado, o caráter
focalizado da ação social coincide com o assistencialismo eleitoreiro,
necessário para manter o poder das elites conservadoras.
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Resumo

O artigo visa discutir as políticas de emprego no país,
tendo como referência as principais tendências internaci-
onais. Em um primeiro momento, faz-se uma qualificação
das políticas de emprego normalmente utilizadas. Dado
esse referencial, parte-se para uma exposição das expe-
riências observadas nas economias desenvolvidas du-
rante os anos 80. A seguir são analisadas as principais
características da visão do emprego implícita no modelo
desenvolvimentista e o marco institucional da época. Por
último, centra-se a atenção nas mudanças ocorridas nos
anos 80 no Brasil, suas principais limitações e avanços e
são, ainda, indicadas algumas mudanças institucionais e
de gerenciamento, capazes de viabilizar uma política de
emprego eficaz.
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o alvorecer do próximo milênio, o desemprego impõe ao mun-
do desafios similares aos enfrentados nas primeiras décadas
deste século. A falta de oportunidades de emprego e/ou de
emprego de boa qualidade1 está diretamente associada à

crescente exclusão social e à elevação dos níveis de pobreza, uma
característica que, em graus diversos, vem se manifestando tanto nas
sociedades centrais quanto nas periféricas a partir da segunda metade
dos anos 70.

Os crescentes desafios em matéria de emprego e políticas públicas para
reduzir a dualização levaram a relativizar todo automatismo. Uma satis-
fatória oferta de empregos já não pode ser mais considerada um sub-
produto natural ou automático do crescimento econômico. A experiência
dos países da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento
Econômico (OCDE) durante o ciclo de crescimento 83/89, e os dados
referentes ao Brasil no período recente, parecem outorgar um certo
crédito ao "pessimismo das elasticidades."2 Por outra parte, esse auto-
matismo deve ser observado também criticamente quando as propostas
de política se deslocam do crescimento para pôr ênfase na desregula-
mentação do mercado de trabalho. Uma oferta e uma demanda de mão-
de-obra atuando em um contexto concorrencial podem até reduzir drasti-
camente os níveis de desemprego, mas têm muito pouco a oferecer em
termos de redução das desigualdades e oferta de postos de trabalho de
qualidade. Nos países anglo-saxões, a desregulamentação ocorrida nos
anos 80 foi acompanhada de uma notável elevação da demanda de
trabalho, mas também de uma dualização social e de um crescimento da
pobreza que induziu questionamento sobre a qualidade dos postos de
trabalho oferecidos.

                                             

1 No texto, com base em um amplo consenso na literatura, definimos como empregos de
qualidade aqueles cujas principais características são uma produtividade elevada, um certo
nível de qualificação do trabalhador, perspectivas de promoção, baixa taxa de rotatividade e
cobertura social (dada pelo Estado ou pela própria firma).  Contrariamente, os empregos
precários são definidos a partir de uma taxa de rotatividade elevada, baixa produtividade e
qualificação do trabalhador, poucas perspectivas de carreira, e nenhuma ou escassa
cobertura social.

2 Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED — (Lei
no 4 923/65), por exemplo, no Brasil foram criados quase 1 milhão de empregos por ano
durante 1985/86. Em 1993/94 essa quantidade foi reduzida a uma média levemente superior
a 200 mil. Obviamente, esse tipo de comparação deve ser relativizado devido à incerteza e a
seus impactos sobre a demanda de trabalho formal, novas formas de organização
(terceirização), etc. Porém, não seria ousado concluir que a elasticidade emprego-produto
observou uma drástica redução entre os dois períodos.

A
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Esses resultados levaram a redesenhar toda a atuação pública em ter-
mos de emprego. A necessidade de uma política governamental que
atue diretamente sobre o mercado de trabalho, visando maximizar a
oferta de emprego, dada a restrição macroeconômica e o contexto insti-
tucional (salário-mínimo, relações capital-trabalho, etc.), foi uma tendên-
cia em todo o mundo desenvolvido a partir da década passada, e nos
países periféricos nos anos 90. Essa política estruturou-se no que se
convencionou denominar de Sistema Público de Emprego, que associa
assistência ao desempregado, intermediação, formação e reciclagem
profissional.

No Brasil, esse sistema, ainda que sem uma estratégia definida, começa a
delinear-se a partir de 1990, tendo como eixo os recursos do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FAT). Esses primeiros passos, dada essa ausência de
estratégia, foram pouco coordenados, e faltaram instituições públicas que
garantissem sua implementação, além de, não poucas vezes, os recursos
terem sido direcionados segundo a capacidade de pressão dos lobbies. Um
fato curioso no Brasil é uma certa folga em termos de recursos financeiros,
paralelamente à ausência de uma estratégia estruturante.3

Nesse contexto, o objetivo do presente artigo é analisar e, na medida do
possível, avaliar as políticas seguidas nos últimos anos com os recursos
do FAT e, com base nesse diagnóstico, subsidiar a futura implementação
de um Sistema Público de Emprego. Dado esse objetivo, o artigo está
estruturado da seguinte forma. No próximo capítulo serão definidas as
alternativas de política de promoção de emprego. A experiência interna-
cional (tanto dos países centrais como da América Latina) será o tema
do capítulo 3. Os antecedentes no Brasil no tocante às políticas de em-
prego durante o período desenvolvimentista serão mencionados no
capítulo 4. A experiência nacional recente será analisada no capítulo 5.
Por último, o artigo é finalizado com um capítulo cujo objetivo é, com
base nas análises realizadas no texto, subsidiar as futuras definições de
políticas públicas em matéria de emprego.

                                             

3 Em realidade, essa folga foi reduzida a partir da implementação do Fundo Social de
Emergência (FSE), que toma 26% dos recursos da arrecadação do PIS-PASEP que alimentam o
FAT (algo em torno de 1,5 bilhão de reais). Este ponto será aprofundado no capítulo 5.
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1 Caracterização das Políticas de Emprego

O poder público possui inúmeras formas de intervenção que afetam o
nível de emprego. Essas formas vão desde a fixação do salário-mínimo,
o contexto institucional que regula as relações capital-trabalho e os cus-
tos fiscais e parafiscais nos encargos trabalhistas até a formação profis-
sional. Não obstante a importância que variáveis como as citadas pos-
suem sobre a oferta de oportunidades de trabalho (tanto no curto como
no longo prazo), quando se analisam as políticas de emprego, o univer-
so é bem mais restrito. Em termos da literatura internacional, são incluí-
dos nas políticas de emprego dois tipos de instrumentos ou medidas: as
passivas e as ativas.

As políticas passivas consideram o nível de emprego (ou desemprego)
como dado, e o objetivo é assistir financeiramente ao trabalhador de-
sempregado ou reduzir o "excesso de oferta de trabalho". Os instru-
mentos clássicos destas políticas são: seguro-desemprego e/ou indeni-
zação aos desligados, adiantamento da aposentadoria, expulsão de
população,4 redução da jornada de trabalho, etc. O instrumento mais
importante nessas alternativas foi, historicamente, o seguro-
desemprego. Em realidade, a denominação seguro-desemprego é um
termo suscetível a críticas. Caracterizar um sistema de assistência ao
desempregado como "seguro" implica que: a) o financiamento (tanto do
empregador como do empregado) seja sobre o salário; b) as condições
de acesso têm como restrição um número mínimo de cotizações; c) o
valor do benefício ao desempregado é determinado pelo salário sobre o
qual foram feitas as cotizações e, em certos casos, pelo número de
cotizações; e d) a duração do benefício é função da duração das cotiza-
ções.

Na prática, essas condições dificilmente são preenchidas e os sistemas
de "seguro-desemprego" possuem, mundialmente, uma certa lógica de
"assistência" (existe uma contribuição financeira que provém de fundos
públicos ou parafiscais, o mínimo a ser recebido não depende sempre
do número de cotizações ou do salário sobre o qual incidia a contribui-
ção, etc.).

                                             

4 Esta "política" foi utilizada em certos países da Europa Ocidental no que concerne à
migração. A expulsão direta dos imigrantes ilegais ou a "ajuda" financeira para o retorno dos
imigrantes legais a seus países de origem foram (e são) medidas relativamente corriqueiras.
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Diferentes desse tipo de instrumento, as políticas ativas visam exercer
um efeito positivo sobre a demanda de trabalho. Os instrumentos clássi-
cos desse tipo de política são: a criação de empregos públicos, a forma-
ção e reciclagem profissional, a intermediação de mão-de-obra, a sub-
venção ao emprego e, em geral, as medidas que elevem a elasticidade
emprego-produto.5

A partir da crise dos anos 70, os governos de todos os países centrais
(independentemente de seu discurso ideológico) utilizaram toda ou parte
dessa parafernália de medidas (e outras não mencionadas, como o
subsídio ao emprego de jovens e desempregados de longa duração, a
flexibilização da legislação para possibilitar os contratos de tempo parcial
e temporários, etc.) para combater o desemprego crescente.6 Os siste-
mas públicos de emprego, que floresceram em quase todos os países
nesse período, combinaram certas medidas de política tipicamente pas-
sivas (assistência financeira ao desempregado) com instrumentos ativos
(formação e reciclagem profissional e intermediação).

2 Uma Breve Referência à Experiência Internacional

Nos anos 80, a crise do emprego coincide, talvez não por acaso, com a
ascensão do liberalismo e o questionamento de certas proteções conti-
das no Welfare-State. O seguro-desemprego foi, assim, uma das áreas
em que se travou o debate. Não seria ousado afirmar que o seguro-
desemprego e a aposentadoria são as medidas que melhor caracterizam
o "Estado de Bem-Estar" que foi forjado nos países centrais no período
1945/75. O seguro-desemprego, nesse contexto, foi idealizado tendo
como referência uma situação de pleno emprego, sendo o desemprego
uma situação de desajuste temporário ou friccional.

Quando eclodiu a primeira elevação nos preços do petróleo (1973), a
conseguinte crise foi imaginada como um fenômeno passageiro a ser
enfrentado pelas então tradicionais ferramentas keynesianas. Observou-
se uma tendência geral a ampliar os benefícios do seguro-desemprego
                                             

5 A mais popular destas últimas medidas é o apoio à micro e pequena empresa.

6 As posições ideológicas e a história concreta de cada país determinavam a ênfase dada a
uma ou outra medida.  Reagan, por exemplo, desativou toda a política de emprego do
governo Carter, cujo eixo era o emprego público e as subvenções ao emprego por um
sistema de formação profissional não remunerado. Este ponto será mais aprofundado no
próximo capítulo.
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para proteger a crescente população desempregada. Porém, a persis-
tência do desemprego e a sua extensão tornaram extremamente frágil o
equilíbrio financeiro dos sistemas de ajuda ao desempregado. Durante
os anos 80, outra causa estrutural soma-se a essas duas mencionadas:
a multiplicação de formas “atípicas” de emprego (trabalho a tempo parci-
al, por tempo determinado e autônomo). Esta tendência reduz a cobertu-
ra do sistema, dado que reduz os direitos e, por outra parte, diminui a
base de contribuição, uma vez que grande parte dessas formas atípicas
não são contribuintes.7

Com o transcorrer dos anos 80, a esse desequilíbrio financeiro somou-
se uma disputa tanto teórica como política: o seguro-desemprego estaria
contribuindo para manter taxas de desemprego elevadas.  Em termos
teóricos, o argumento, no qual a referência seria a teoria do job-search,
seria o seguinte: dada uma situação de informação imperfeita, os deso-
cupados, seguindo uma racionalidade otimizadora, acumulam informa-
ção até que, na margem, os benefícios de mais procura (ganhos de
informação) seriam iguais ao custos da procura (perda de rendimentos
devido ao desemprego, custos de procura, etc.). O seguro-desemprego
diminui o custo da procura ou aumenta a duração do desemprego.

Com base nessa "justificativa" teórica,8 e tendo como pano de fundo a
crise financeira dos sistemas de seguridade e a ofensiva política do
liberalismo, a proteção ao desempregado, tanto em termos financeiros
como de espaço no tempo, começa a restringir-se. Esta tendência geral,
logicamente, possui uma extrema variabilidade segundo o país. Os paí-
ses que mais reduziram seus gastos com o seguro foram (em termos de
porcentagem do PIB): Suíça: 0,28% (1985) para 0,14% (1990); Inglaterra:
2,01% (1985/86), 0,90% (1990/91); Luxemburgo: 0,31% (1985), 0,18%
(1990); Holanda: 3,24% (1985), 2,3% (1990);  Itália: 0,75% (1985),
0,40% (1988). Outros países, apresentaram um comportamento contrá-
rio a essa tendência geral (Noruega, França e Dinamarca) [OCDE (1993)].

                                             

7 Sobre o ponto, ver "Principes de L'Indemnisation du Chômage et Politique du Marché du

Travail", in OCDE (1991).
8 Essa "justificativa" pode ser contestada com base nos seguintes pontos: a) as estatísticas
mostram que as probabilidades de encontrar emprego diminuem com o tempo de
desemprego; b) essa teoria seria certa se a oferta de vagas não preenchidas se tivesse
elevado durante os anos 80, fato que não tem suporte nas estatísticas; e c) a duração do
desemprego deveria ter sido afetada (diminuída), sempre na teoria do job search, pela crise,
já que diminui as probabilidades de emprego futuro. As estatísticas mostram que, ao
contrário, a duração do desemprego aumentou.  Sobre o ponto ver Reyssimet (1991).
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Paralelamente à crescente perda de importância dessa política passiva,
começam a ocupar um lugar central, na maioria dos países, duas políti-
cas ativas: a formação e reciclagem profissional e a intermediação.

A crescente importância da formação e qualificação surge da revolução
tecnológica em curso, que requer um trabalhador mais qualificado e
polivalente, se comparado com o demandado no paradigma taylorista-
fordista, e uma formação contínua, dada a rapidez das mudanças tec-
nológicas. Ambos os fatores determinam uma inadaptabilidade entre as
antigas formações e as novas exigências. Os sistemas públicos de em-
prego, ao associar assistência ao desempregado com formação e reci-
clagem, elevam a probabilidade de o empregado ocupar uma vaga ou,
em outros termos, tornam o desempregado "empregável". Por outra
parte, devido à rapidez nas inovações tecnológicas, o desempregado vai
perdendo sua "empregabilidade" à medida que permanece nessa situa-
ção. Desta forma, a reciclagem deve ser contínua durante todo o tempo
de desemprego. Observemos que este tipo de política não tem capaci-
dade de elevar as oportunidades de emprego para a economia como um
todo. Em outros termos: as vagas oferecidas são o resultado de um
processo que tem lugar fora do mercado de trabalho.9 Uma política de
formação e reciclagem dos desempregados democratiza as chances de
encontrar um emprego e, segundo a qualidade da formação e recicla-
gem, abre a possibilidade do trabalhador ser empregado em postos de
trabalho de qualidade.

Entre os países da OCDE observa-se uma grande variabilidade em termos
dos recursos públicos destinados à formação profissional. As maiores
alocações (em percentuais do PIB) encontram-se na Suécia (4,6% em
1991/92) e na Dinamarca (6,6% em 1991). Os menores percentuais
encontram-se nos EUA (0,7% em 1991/92), Luxemburgo (0,02% em 1991)
e Espanha (0,08% em 1992). Deve-se chamar a atenção para que esses
percentuais correspondem aos gastos públicos em formação profissio-
nal. Baixos percentuais de gastos públicos não significam necessaria-
mente uma força de trabalho pouco treinada ou formada, dado que essa
                                             

9 Esta hipótese poderia ser contestada com base no seguinte argumento. Uma mão-de-obra
mais qualificada eleva a produtividade e, por meio da conseqüente elevação da
competividade nos mercados mundiais,  eleva o nível de crescimento, tendo como resultado
indireto um efeito positivo sobre a demanda de trabalho.  Observemos que este argumento
não é verdadeiro quando o fenômeno mais importante nas últimas duas décadas é o
desemprego na quase totalidade das economias. A melhor qualificação dos recursos
humanos pode explicar as diferenças entre as taxas de desemprego dentre os diferentes
países, mas não pode explicar o desemprego como tendência global.
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formação pode-se obter na firma.  Esse é o caso do Japão, que possui
recursos humanos com uma polivalência que é referência no mundo,
não obstante os gastos públicos em formação representarem apenas
0,03% (1990/91) do PIB devido, justamente, à importância dada pela
firma ao treinamento. Na Alemanha, os gastos públicos são reduzidos
(0,59% em 1992), se comparados com a formação e produtividade de
seus recursos humanos. Devemos notar, porém, que a firma sempre
tenderá a dar a seus trabalhadores a formação mais específica possível,
visando reter os recursos humanos formados. Contrariamente, a forma-
ção pública deve ser a mais universal e polivalente possível, para elevar
o grau de empregabilidade do trabalhador [OCDE (1993)].

A intermediação da mão-de-obra também constituiu um outro eixo das
políticas ativas implementadas no âmbito dos sistemas públicos de em-
prego. Dois fatores justificavam essa difusão da informação disponível
entre a oferta e a demanda de trabalho e o contato entre empregadores
e potenciais empregados. Um primeiro aspecto está associado ao de-
semprego de longa duração. Este cria um círculo vicioso, dado que a
duração do emprego é vista pelos empregadores como um "mau sinal".
Um Sistema Público de Emprego que possua qualidade e prestígio,
tendo formado ou reciclado esse trabalhador, além de tê-lo apoiado
financeiramente, pode servir de "garantia" em termos da empregabilida-
de do desempregado. Um segundo aspecto está relacionado com as
mudanças estruturais que vem apresentando o mercado de trabalho. Em
um contexto de mudanças dessa magnitude, a heterogeneidade dos
postos de trabalho oferecidos, as novas habilidades demandadas, a
dispersão de salários, etc. tendem a alongar a procura de emprego. Um
bom sistema de informações possibilitaria, logicamente, a redução des-
se desemprego friccional.

Os dados sobre intermediação podem ser aproximados, para os países
da OCDE, pelos dos gastos na rubrica administração e serviços públicos.
Deve-se, porém, ter em consideração que aí estão incluídos outros
gastos que não somente de intermediação (despesas administrativas,
por exemplo). Os percentuais, neste caso, pelas próprias características
da atividade, são reduzidos e variam de 0,24% do PIB na Suécia
(1992/93) a 0,02% no Japão (1990/91).

Essas políticas de emprego, tanto as ativas como as passivas, que tiveram
seu auge durante os anos 80, começam a enfrentar, no final da década, as
políticas de austeridade orçamentária, e são cobradas formas de avaliação.
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Nesse contexto, as políticas, conservando os princípios analisados em pará-
grafos anteriores, iniciam a busca de seletividade. Ou seja, como a taxa de
desemprego e as possibilidades de ser empregado variavam muito de região
para região e entre grupos populacionais do mesmo espaço geográfico (sen-
do as mulheres e os jovens os que, tradicionalmente, encontraram as maio-
res dificuldades de entrar e permanecer no mercado), uma maior eficácia e
eficiência na utilização de recursos exige uma concentração dos esforços
nas populações e regiões mais vulneráveis.10

Essa combinação de políticas ativas e passivas e o grau de focalização
entre os grupos mais vulneráveis variam de país para país. Nos EUA, por
exemplo, as políticas passivas são privilegiadas: em 1991/92, os gastos
públicos (políticas ativas mais passivas) representavam 0,84% do PIB,
sendo o percentual das políticas ativas de 0,25%. Na Suécia, contraria-
mente, além de ter um gasto público muito maior em termos do PIB

(5,99% em 1992/93), a importância das políticas ativas é mais significati-
va (3,21% do PIB).

Nos países da América Latina, a discussão acerca dos crescentes desafi-
os em matéria de emprego tem como pano de fundo um mercado de tra-
balho com um enorme grau de informalização e um grande contingente de
mão-de-obra com baixa ou nenhuma qualificação. Nessa região, no en-
tanto, a experiência com a organização de serviços públicos de emprego é,
com algumas exceções, relativamente recente. Entretanto, observa-se na
maioria dos países um crescente interesse pela questão, o que se reflete
em um processo de criação de novos instrumentos, do aperfeiçoamento
daqueles já existentes, ou mesmo de reformas profundas do sistema. Este
último é o caso do Chile, que tem, no momento, um amplo projeto no Con-
gresso de reformulação do Sistema de Capacitação Profissional.

De um modo geral, diferentemente da experiência das economias
desenvolvidas, os sistemas de proteção social nos países da região
latino-americana não oferecem programas de seguro-desemprego.
Além do Brasil, o Uruguai é um dos poucos países cujo sistema de
seguridade social outorga auxílio financeiro ao desempregado, associ-
                                             

10 Essa afirmação que identifica os jovens e as mulheres como os mais vulneráveis
fundamenta-se na média dos países da OCDE.  Em geral, nos países do norte da Europa, mais
de 50% dos desempregados de longa duração são mulheres.  Na Irlanda, porém, talvez
devido a fatores culturais, mais de 70% dos desempregados de longa duração são homens.
Poder-se-ia fazer essa mesma distinção com respeito aos jovens.  Na Itália, por exemplo,
mais da metade dos desempregados de longa duração têm entre 15 e 24 anos. Na
Dinamarca, esse percentual cai para menos de 15%.
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ado à oferta de capacitação profissional. Este benefício, porém, atinge
apenas uma parcela diminuta dos trabalhadores desempregados.

Contrariamente ao seguro-desemprego, os serviços públicos de intermedi-
ação e reciclagem da mão-de-obra estão presentes em todos os países,
embora assumam formas bastante diferenciadas. Na Colômbia, por exem-
plo, o órgão responsável por estas tarefas é o Serviço Nacional de Apren-
dizagem (SENA), instituição autônoma, vinculada ao Ministério do Trabalho,
e financiada pelas contribuições dos empregadores incidentes sobre a
folha de salários. O Sistema Nacional de Capacitação do Peru, por sua
vez, integra o sistema educacional e conta com uma contribuição do setor
industrial. Já a experiência do Chile aponta para um sistema que envolve
uma multiplicidade de instituições privadas, organizações não-
governamentais e entidades religiosas, além das universidades.

As ações voltadas para a promoção das micro e pequenas empresas
estão presentes na maior parte desses países. Em geral, os diversos
programas contemplam a concessão de crédito associado à assistência
técnica e gerencial, o apoio à formalização e o estímulo à formação de
cooperativas. Outro traço comum entre os países é a existência de con-
selhos tripartites na gestão dos diversos fundos e programas integrantes
dos serviços públicos de emprego.

O Brasil destaca-se neste conjunto, em primeiro lugar, devido à existên-
cia de um Programa de Seguro-Desemprego bastante abrangente e,
para os trabalhadores de níveis salariais mais baixos, com um grau de
reposição de renda significativo. Outra diferença em relação aos demais
países da região origina-se no volume de recursos públicos direcionados
aos chamados serviços de emprego e, em particular, na forma de finan-
ciamento do seguro-desemprego por um fundo específico, com aplica-
ções em um banco de desenvolvimento. A experiência brasileira de
organização dos serviços públicos de emprego, com ênfase nas mudan-
ças promovidas a partir de meados dos anos 80, será objeto dos capí-
tulos seguintes.

3 Antecedentes no Brasil

A formação de recursos humanos no Brasil remonta ao auge do período
desenvolvimentista. Supunha-se que a passagem de uma sociedade
tradicional-agrária para uma industrial-urbana encontraria, na falta de
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capacitação da mão-de-obra migrante, um dos seus principais garga-
los.11

Na década de 40, foram criados o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC), instituições que contam com recursos públicos provenientes da
contribuição dos empregadores sobre a folha de salários. Durante os
anos 60 e o início da década de 70, foi definido e regulamentado o ensi-
no profissionalizante. O Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-
Obra (PIPMO) foi instituído em 1963.

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado por um decreto, em
outubro de 1975, tendo como funções: a) a intermediação de mão-de-
obra; b) a implementação de um seguro-desemprego; c) a reciclagem e
formação profissional; d) a geração e análise de informações sobre o
mercado de trabalho; e e) a promoção de projetos de emprego e renda.
Este sistema, sob a coordenação do Ministério do Trabalho, deveria
abranger os serviços e agências públicas de emprego, federais e regio-
nais, bem como os serviços privados de emprego. O Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) foi criado em 1976. Nos mesmos pressu-
postos desenvolvimentistas, também em 1976, foi criado o Sistema
Nacional de Formação de Mão-de-obra (SNFMO), que pretendia agrupar e
coordenar todos os órgãos de formação profissional.

Todo esse sistema, que pretendia formar os recursos humanos necessá-
rios à "modernização" da sociedade, entra em crise com o próprio mo-
delo desenvolvimentista. O SINE perde suas referências e entra em pro-
cesso de desagregação. Hoje, o SINE existe de fato só em alguns estados
e, mesmo assim, de forma muito precária. O PIPMO foi extinto em 1982. O
SENAI, o SENAC e o SENAR, financiados com recursos parafiscais, não pos-
suem uma política global que atenda ao conjunto dos trabalhadores
(especialmente aos desempregados), restringindo suas atividades às
demandas das firmas do setor moderno da economia.

Dentro do arcabouço institucional do período desenvolvimentista, foram
instituídos, no início da década de 70, o Programa de Integração Social
(PIS) e o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público

                                             

11 Este capítulo tem como referência Ammann (1987).
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(PASEP). Seus objetivos eram formar um patrimônio individual do traba-
lhador, estimular a poupança e corrigir distorções na distribuição de
renda. A principal justificativa utilizada para a instituição destes progra-
mas sustentava-se na necessidade de assegurar o cumprimento do
dispositivo da Constituição, vigente à época, que tratava da integração
do trabalhador na vida e no desenvolvimento da empresa, incluindo a
sua participação nos lucros e, excepcionalmente, na gestão das empre-
sas.

Os objetivos do PIS-PASEP, no que diz respeito ao trabalhador, não chega-
ram a ser cumpridos. Um balanço realizado em 1987 por Azeredo mos-
tra que o patrimônio individual acumulado, após 15 anos de existência
do fundo, era insignificante para o assalariado, independente de seu
nível de renda. O único benefício significativo oferecido era uma peque-
na complementação de renda aos trabalhadores com salários até cinco
mínimos, por meio do pagamento do abono salarial, no valor de um
salário-mínimo anual.12 Por outro lado, o PIS-PASEP cumpriu o seu papel
de fundo de desenvolvimento, ao constituir-se em uma fonte importante
de recursos para o BNDES.

No que se refere, especificamente, à assistência aos desempregados,
este objetivo já estava presente na Constituição de 1966, constando
como um dos direitos básicos dos trabalhadores. No entanto, a despeito
de alguns mecanismos criados a partir da década de 60, somente nos
anos 80 é que o país pôde contar com um programa de seguro-
desemprego. Em 1965, a Lei no 4 923, que criou um cadastro perma-
nente de admissões e dispensas de empregados, estabelecia também
medidas de assistência aos desempregados, por meio do Fundo de
Assistência ao Desempregado (FAD). Este fundo estava composto por
recursos provenientes da contribuição do empregador (1% sobre a folha
de salários) e por parcela das receitas da contribuição sindical destina-
das ao governo federal. Essa lei previa, ainda, a formação de uma co-
missão tripartite e paritária para apresentar, no prazo de 120 dias, um
anteprojeto de lei de seguro-desemprego.

                                             

12 Porém, ainda dentro desses potenciais beneficiados, só uma pequena parte recebeu
efetivamente o benefício, apesar do crédito automático.  Essa diferença entre os
trabalhadores com direito e os benefícios pagos acentuou-se a partir do exercício 1989/90,
quando foi modificada a legislação.  Em 1993, por exemplo, só 51% dos trabalhadores com
direito ao abono apresentaram-se para receber o benefício.



POLÍTICAS PÚBLICAS
DE EMPREGO:
EXPERIÊNCIAS E
DESAFIOS

103

O desdobramento desta lei, no entanto, não resultou em nenhum avanço
em termos da proteção social ao trabalhador desempregado. O ante-
projeto de lei do seguro-desemprego não chegou a ser elaborado, e as
modificações legais posteriores limitaram bastante a concessão do auxí-
lio-desemprego, que ficou restrito apenas aos trabalhadores desempre-
gados por motivo de fechamento total ou parcial da empresa. Em linhas
gerais, o auxílio-desemprego só era outorgado em casos de dispensa
em massa de mais de 50 trabalhadores, após apuração da Delegacia
Regional do Trabalho.13

A criação do FGTS, em 1966, acarretou a eliminação da contribuição so-
bre a folha de salários que integrava o FAD, reduzindo bastante as dispo-
nibilidades financeiras deste fundo e limitando, ainda mais, as melhorias
no auxílio-desemprego.

Além dessa perda de recursos, a criação do FGTS trouxe profundas modi-
ficações para o financiamento do mercado de trabalho. Por um lado,
com o FGTS, o trabalhador passou a contar com um fundo de indeniza-
ções de acesso imediato no momento da demissão, além de dispor de
maior mobilidade no mercado de trabalho. No entanto, a criação deste
instrumento permitiu (ou induziu para alguns analistas) uma maior rotati-
vidade do assalariado. Para estes trabalhadores, os saques permanen-
tes ao fundo impedem a formação de um patrimônio individual, ao mes-
mo tempo em que torna reduzida a proteção financeira no momento do
desemprego. Esses resultados da instituição do FGTS vieram a agravar a
precariedade dos mecanismos de proteção social ao trabalhador de-
sempregado.

4 A Experiência Nacional Recente

Em fevereiro de 1986, por ocasião do lançamento do Plano Cruzado, foi
instituído um Programa de Seguro-Desemprego. Tratava-se de medida
há muito reclamada, em face da extrema precariedade do auxílio-
desemprego vigente e da necessidade de complementar o sistema de
proteção social do país com um mecanismo de proteção financeira ao
trabalhador no momento do desemprego.

                                             

13 Para maiores detalhes deste benefício ver Chahad (1987).
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Esse benefício, no entanto, não chegou a representar um efetivo pro-
grama de seguro-desemprego, pelos valores dos benefícios, extrema-
mente baixos quando comparados ao último salário do trabalhador, e,
principalmente, pela sua reduzida abrangência, face aos critérios de
acesso ao programa, que resultavam em uma cobertura de cerca de
17% dos desempregados do mercado formal. Além disso, o programa
não contava com uma fonte própria de recursos, o que significava, na
prática, uma dependência das disponibilidades de caixa do Tesouro, fato
que limitava, ademais, qualquer melhoria no benefício e na sua cobertu-
ra.

No ano seguinte, a Assembléia Nacional Constituinte propiciou um in-
tenso debate acerca da política social e de suas fontes de financiamen-
to. Nesse contexto, foi possível criar condições para a consolidação de
um efetivo programa de amparo ao trabalhador desempregado. O artigo
239 da Constituição de 1988 redefiniu as regras de direito dos trabalha-
dores sobre o PIS e o PASEP, cujos recursos deixaram de alimentar contas
individuais dos trabalhadores e passaram a ser destinados ao custeio do
seguro-desemprego. Os patrimônios individuais acumulados anterior-
mente foram preservados, garantindo-se os direitos de saque nas situa-
ções anteriormente previstas na legislação, com exceção da do saque
por ocasião do casamento. O abono salarial, anteriormente pago para os
que recebiam até cinco salários-mínimos, foi mantido, mas agora restrito
aos trabalhadores com até dois salários-mínimos. O novo dispositivo
constitucional garantiu, ainda, a manutenção do fluxo de recursos para o
BNDES, por meio da destinação de, no mínimo, 40% da arrecadação do
PIS-PASEP para o custeio de programas de desenvolvimento. Por fim, pre-
viu-se que o financiamento do seguro-desemprego receberia uma con-
tribuição adicional das empresas com rotatividade da mão-de-obra supe-
rior à média de seu setor. A lei que regulamentava esse dispositivo
constitucional definiu que o Poder Executivo apresentaria projeto de lei
dispondo sobre essa contribuição no prazo de 180 dias.  No entanto, até
o momento este dispositivo permanece sem regulamentação.

O artigo 239 da Constituição, portanto, ao mesmo tempo em que corrigiu
as notórias limitações do PIS-PASEP, assegurou recursos para a consolida-
ção de um direito social básico do trabalhador, que é a proteção finan-
ceira no momento do desemprego, sem que fosse necessário um au-
mento na carga tributária do país. A destinação de 40% da arrecadação
das contribuições ao PIS e ao PASEP, por sua vez, preservou os recursos
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públicos para investimentos produtivos. Além disso, esta dupla destina-
ção dos recursos abriu a possibilidade de se estabelecer um mecanismo
de financiamento do seguro-desemprego que financiaria a instalação
produtiva das empresas, permitindo a criação de novos empregos.

A regulamentação desse dispositivo constitucional resultou de um tra-
balho conjunto entre o Legislativo e o Executivo, envolvendo a Câmara
dos Deputados, o Ministério do Trabalho e o BNDES, enquanto principal
aplicador dos recursos. A Lei no 7 998, de janeiro de 1990, saudada
como a primeira regulamentação importante da nova Constituição no
campo dos direitos sociais, representou um avanço significativo em
relação ao antigo programa de seguro-desemprego. Os novos critérios
de acesso ao benefício permitiram um significativo aumento da cobertura
do programa, que passou de 16% para 43% dos desligados no mercado
de trabalho formal. As mudanças efetuadas no valor dos benefícios, por
sua vez, tiveram por objetivo principal favorecer os trabalhadores de
mais baixa renda, que são aqueles, tradicionalmente, com maior instabi-
lidade no mercado de trabalho e os primeiros a serem atingidos nas
fases de recessão. Enquanto o antigo programa pagava, para os que
recebiam até três salários-mínimos, apenas a metade do último salário,
as novas regras possibilitaram um benefício de cerca de 80% do último
salário. Já aqueles que recebiam entre três e cinco salários-mínimos,
cujo benefício era de 1,5 salário-mínimo, passaram a ter direito a um
seguro de, pelo menos, 68% do seu salário.

A nova lei do seguro-desemprego, porém, não se limitou a melhorar a
assistência financeira ao trabalhador desempregado. Foram incluídas
também, como funções do programa, a ajuda na recolocação do traba-
lhador no mercado de trabalho e a sua reciclagem profissional. Dessa
forma, o seguro revestiu-se de um caráter mais amplo, possibilitando um
avanço na direção de um sistema público de emprego, nos moldes das
experiências dos países desenvolvidos, nos quais conjugam-se políticas
ativas e passivas voltadas para o mercado de trabalho.

Quanto à forma de financiamento, a lei do seguro-desemprego inovou ao
criar o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), integrado, principalmente,
pela arrecadação do PIS-PASEP. De acordo com a Constituição, 40% dos
recursos são transferidos ao BNDES, que pode aplicar, também, os recur-
sos que não são utilizados de imediato no custeio do seguro-
desemprego e do abono salarial. O BNDES, por sua vez, tem por obrigação
a garantia da remuneração mínima prevista em lei, a transferência ao FAT
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dos rendimentos das aplicações dos recursos, bem como, em caso de
necessidade para o custeio do programa de seguro-desemprego e do
abono salarial, a devolução de parcelas dos saldos de recursos transfe-
ridos ao banco.

Essa forma de financiamento representa uma clara distinção em relação
aos países desenvolvidos, cujos programas de seguro-desemprego são
tradicionalmente financiados por receitas orçamentárias, na maior parte
das vezes provenientes de contribuições sobre a folha de salários. Com
o FAT, o seguro passa a ser financiado com receitas provenientes, princi-
palmente, do faturamento das empresas, e por um instrumento clara-
mente compensatório face aos movimentos cíclicos da economia. Nos
anos de elevado nível de atividade, o fundo tende a crescer, com o au-
mento das aplicações, em virtude do incremento da arrecadação do PIS-
PASEP e da diminuição do desemprego, minimizando os desembolsos
para atender aos desempregados. Já nos anos de retração cíclica, a
maior acumulação observada nos períodos de auge permite atender aos
desempregados, cujo número cresce face ao declínio da atividade eco-
nômica. Em resumo, o seguro deixa de estar atrelado às receitas cor-
rentes do governo e pode ser ampliado e aperfeiçoado a partir do retor-
no das aplicações dos recursos.

A nova lei estabeleceu, ainda, mecanismos para uma gestão democráti-
ca dos recursos destinados ao seguro-desemprego, de acordo com um
dos princípios da seguridade social inscritos na Constituição. O Conse-
lho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), órgão de
representação tripartite e paritária, tem amplas funções relativas ao
seguro-desemprego e à destinação dos recursos, possibilitando o con-
trole social dos recursos que integram o FAT, arrecadados pelas empre-
sas, pagos por toda a população, e considerados patrimônio dos traba-
lhadores.

A evolução do Programa de Seguro-Desemprego nestes cinco anos, após
a promulgação da lei que instituiu o FAT, apresenta avanços significativos
em termos dos benefícios pagos e, principalmente, do volume de trabalha-
dores beneficiados. Neste período, foram promovidas sucessivas mudan-
ças nos critérios de acesso ao programa, permitindo um aumento de sua
cobertura, que alcançou, em 1994, cerca de 40% dos trabalhadores demi-
tidos sem justa causa. O valor médio do benefício, por sua vez, atingiu
neste período o patamar de 1,5 salário-mínimo, o que representa um ele-
vado grau de reposição da renda anterior do trabalhador para uma parcela
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significativa dos segurados.14 A última mudança que foi feita na legislação,
em julho de 1994, permitiu um aumento no número de parcelas do benefí-
cio, que pode chegar até cinco meses, em função do tempo de vinculação
anterior do trabalhador ao mercado formal de trabalho.

A despeito dessas mudanças, que efetivamente lograram um aumento
do grau de proteção oferecida ao trabalhador no momento do desem-
prego, o alcance do programa permanece bastante limitado, tendo em
vista a sua não-articulação com outras formas de assistência ao desem-
pregado. Até o momento, esse programa tem se resumido a enquadrar o
desempregado, sem qualquer critério de recolocação, pagando todas as
parcelas de benefícios como um "direito adquirido", ainda que o segura-
do não realize nenhum esforço de recolocação ou não busque a recicla-
gem quando necessária.

Em termos de recursos, a arrecadação do PIS-PASEP tem permitido, até
1994, uma relativa folga financeira ao FAT. O patamar médio do período
1990/94 situa-se em torno de 1% do PIB (5 bilhões de dólares).15 Como o
seguro-desemprego demandou, sempre no período 1990/94, algo em
torno de 1,2 bilhão de dólares, e o abono salarial, 500 milhões, apesar
da transferência de 40% da arrecadação para o BNDES, a folga financeira
permitiu ao FAT acumular um significativo patrimônio.16 Este está hoje
constituído pelas disponibilidades no BACEN (5 bilhões de reais), os em-
préstimos constitucionais ao BNDES(12 bilhões de reais) e os depósitos
especiais (3,5 bilhões de reais), parciais que dão um total de 20,5 bi-
lhões de reais (pouco mais de 3% do PIB).17 Esta situação de folga finan-
ceira tem mudado a partir de 1994 com o Fundo Social de Emergência
(FSE), ao qual são direcionados algo em torno de 26% da arrecadação do
PIS-PASEP. Hoje, dada a transferência constitucional de 40% para o BNDES

e para o FSE, o fluxo de recursos do FAT vem apresentando um frágil
                                             

14 Cerca de 42% dos segurados  encontram-se na faixa de renda de até dois salários-
mínimos, enquanto 70% recebiam até três salários-mínimos

15 O valor mínimo foi observado durante a recessão de 1992, com 3,7 bilhões de dólares.
Deve-se salientar que as cifras sobre a arrecadação do PIS-PASEP podem ter uma significativa
variabilidade conforme o deflator utilizado.

16 Dada a redução das exigências para se ter acesso ao benefício, as despesas com o
pagamento do seguro foram ampliando-se com o tempo, e, em 1994, representaram 15
bilhões de dólares, estimando-se um incremento para o ano de 1995 (2 bilhões de dólares).

17Os depósitos especiais mencionados são linhas especiais de crédito que, operadas por
bancos oficiais, se destinam a fins específicos (INAMPS, safra agrícola, setor automotivo, setor
naval, geração de emprego e renda, etc.).
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equilíbrio de caixa. Porém, esse fluxo de recursos não inclui as receitas
financeiras (remuneração dos recursos aplicados no BACEN, BNDES e de-
pósitos especiais). Levando-se em consideração essas receitas, o FAT

ainda possui um excedente em seu fluxo de caixa.

Nestes últimos cinco anos, a despeito da disponibilidade financeira do
FAT, muito pouco se avançou no desenvolvimento das outras ações inte-
grantes do programa, relativas à intermediação da mão-de-obra e à
formação profissional do trabalhador. Em 1994, por exemplo, só foram
alocados 41,8 milhões de dólares à intermediação e reciclagem. Isto se
deve em grande medida à falta de condições, tanto no nível federal
quanto no estadual, para o desenvolvimento destas ações, que, ade-
mais, tradicionalmente são relegadas ao segundo plano no âmbito das
políticas públicas. Essa ausência de estratégia, tanto para o curto como
para o longo prazo, produz uma total incerteza sobre as ações a serem
desenvolvidas. No ano de 1995, por exemplo, o CODEFAT só aprovou o
orçamento para os SINEs (atendimento do seguro-desemprego, interme-
diação de mão-de-obra, reciclagem e qualificação profissional, apoio ao
Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER), e estudos e pes-
quisas sobre emprego) no mês de julho. O orçamento aprovado foi de
R$ 160 milhões, que começaram a ser transferidos em agosto. Ou seja,
durante os sete primeiros meses desse ano, os SINEs não contaram com
nenhum apoio financeiro do FAT. Nessas circunstâncias, é difícil imaginar
uma política de emprego eficiente e eficaz, quando se desconhece o
montante de recursos a serem recebidos no ano e seu cronograma de
desembolsos. Além disso, verificou-se uma total ausência de articulação
institucional para integrar instituições já existentes e voltadas para a
formação do trabalhador, como é o caso das entidades privadas de
formação profissional, tais como o SENAI e o SENAC, que utilizam recursos
públicos.

O Sistema Nacional de Emprego (SINE), que poderia ser um elemento im-
portante neste processo, pouco colaborou para uma melhoria no atendi-
mento e apoio ao desempregado. Conforme foi assinalado anteriormente,
com raras exceções, os serviços prestados pelos SINEs são bastante precá-
rios.18 Em 1993, o CODEFAT iniciou um processo de reestruturação dos SINEs,

                                             

18 A intermediação prestada pelos SINEs, além de ser extremamente limitada, está restrita
aos trabalhadores de pouca qualificação. Este fato poderia ser aproveitado para elevar a
qualificação dessa mão-de-obra. Porém, essa estratégia tem sido marginal dentro das
atividades do SINE.
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a partir da introdução de critérios de desempenho para a elaboração dos
convênios com finalidade de repasse dos recursos do FAT. A consideração
de fatores como o número de trabalhadores habilitados ao seguro-
desemprego, o conjunto de colocações no mercado de trabalho e a quan-
tidade de cursos de qualificação efetivamente realizada buscou dar alguma
racionalidade ao processo de transferências de recursos e, simultanea-
mente, estimular o desenvolvimento das ações no nível estadual.

Não obstante as dificuldades encontradas para o pleno desenvolvimento
de serviços públicos de emprego, a legislação evoluiu neste período,
ampliando as possibilidades de utilização dos recursos do FAT. Enquanto
a lei de 1990, que reestruturou o seguro, previa serviços de reciclagem e
intermediação apenas para os trabalhadores desempregados que esti-
vessem recebendo o benefício, a última mudança na legislação permitiu
a prestação destes serviços para os trabalhadores em geral, inclusive
aqueles não vinculados ao mercado de trabalho formal. Com isto, abriu-
se a possibilidade de alavancar um vigoroso processo de estruturação
de um sistema público de emprego a partir dos recursos do FAT.

É importante registrar que a ausência de uma estratégia de articulação
institucional com vistas à estruturação de um sistema público de empre-
go, associada à relativa folga financeira do FAT, tornou o fundo, em gran-
de medida, prisioneiro dos lobbies no interior do governo federal. Isto
gerou desvios na aplicação dos recursos, como o pagamento de hospi-
tais conveniados com o INAMPS, em 1991, e as sucessivas destinações ao
Banco do Brasil para o custeio da safra agrícola. Tais aplicações foram
feitas basicamente por medidas provisórias e por uma mudança na le-
gislação que permitiu a aplicação das disponibilidades financeiras do FAT,

por meio de depósitos especiais, em instituições financeiras oficiais
federais.

Em 1993, por outra parte, o Brasil começou a politizar o problema da
fome e da miséria. Esse movimento, que iniciou uma parceria governo-
sociedade civil no tocante às medidas de combate à exclusão, esteve
restrito, em um primeiro momento, à distribuição de alimentos. Porém, à
medida que essa forma de solidariedade ganhava espaço, começaram a
ser demandadas políticas que fossem além do emergencial e compen-
satório. A geração de emprego e renda é visualizada, assim, como uma
complementação quase que natural às ações que visam mitigar a indi-
gência no curto prazo. Nessa direção, as demandas em torno de uma
política oficial de emprego vêem no FAT, em função de suas disponibili-
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dades financeiras, uma fonte natural de recursos, cujo principal benefici-
ário deveria ser o trabalhador, especialmente o de mais baixa renda.

Assim, no início de 1994, como resultado das articulações em torno da
campanha contra a fome, o CODEFAT aprovou uma linha de crédito espe-
cial para o financiamento de micros e pequenas empresas, cooperativas
e setor informal. Seriam 260 milhões de dólares (130 milhões adminis-
trados pelo Banco do Brasil e 130 milhões pelo Banco do Nordeste) para
financiar programas de geração de emprego e renda, cujas principais
características seriam: a) a descentralização (participação dos estados,
especialmente por intermédio dos SINEs); b) o controle da sociedade civil,
por meio dos conselhos estaduais e municipais de trabalho; e c) a con-
cessão do financiamento associado à capacitação, formação e recicla-
gem da mão-de-obra empregada nos projetos. Além desses recursos
destinados ao BB e BNB, o FAT aprovou uma linha de crédito de 260 mi-
lhões de dólares para a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), cujo
objetivo seria viabilizar financeiramente programas voltados ao fomento
da incorporação de conhecimentos nos processos produtivos, incluindo
a educação e reciclagem de trabalhadores.

Esta linha de crédito que, em princípio, poderia ser uma boa combinação
de políticas ativas (crédito associado à formação) com controle social
(produto da descentralização e da participação da sociedade civil) foi,
em realidade, mais um produto das circunstâncias (a popularidade da
campanha contra a fome) do que uma estratégia bem definida. Hoje, o
programa de geração de emprego e renda encontra múltiplos gargalos
para sua efetiva implementação. Mais de um ano depois de aprovados
os recursos pelo CODEFAT, só foram aplicados 31% do total aprovado, e
não existe um critério de alocação espacial dos recursos.19 O Banco do
Brasil, por sua vez, encontra dificuldades para adaptar seus critérios às
exigências feitas pelos conselhos estaduais. Por fim, os SINEs, órgãos
que deveriam ter uma participação fundamental na implementação dos
programas, estão totalmente desaparelhados.

                                             

19 Essa falta de critérios para a distribuição entre os estados leva a que sejam beneficiados
aqueles espaços com maior desenvolvimento relativo.  A região Sul, por exemplo, foi
beneficiada com 60,33% dos recursos, até hoje (agosto/95), efetivamente emprestados pelo
Banco do Brasil.
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5 Conclusões e Recomendações de Política

A leitura do texto permite concluir, com base na experiência internacio-
nal, que uma combinação de políticas ativas e passivas é indispensável
para, dadas as restrições macroeconômicas e tecnológicas, maximizar
as oportunidades de empregos de qualidade e democratizar as possibili-
dades de acesso a essas vagas.20 Por outra parte, o Brasil, apesar da
consciência generalizada da necessidade de uma política de emprego
para reduzir a precariedade da inserção no mercado de trabalho e en-
frentar os desafios do novo paradigma tecnológico e a globalização da
economia, não conta com uma estratégia definida nessa matéria.

Porém, à diferença de outras políticas sociais, que enfrentam sérias
dificuldades de financiamento, o país conta com uma fonte de recursos
sólida, inteiramente destinada a uma política de emprego. Além dos
recursos acumulados (o patrimônio do FAT), a arrecadação do PIS-PASEP

representa 1% do PIB, o que coloca o Brasil em igual ou melhor posição
que muitas economias desenvolvidas. Luxemburgo (1,04% do PIB em
1991), Grécia (1,18% em 1992), Portugal (1,05% em 1990), Suíça
(0,63% em 1991), EUA (0,84% em 1991/92) possuem recursos para polí-
ticas de emprego (ativas mais passivas), em termos do PIB, iguais ou
inferiores ao do Brasil. A organização de um Sistema Público de Empre-
go é uma passo indispensável para estruturar uma política que, de forma
eficaz e eficiente, associe o auxílio financeiro ao desempregado com a
intermediação e reciclagem. As fraudes ao seguro (o desempregado
recebendo o benefício e trabalhando no mercado informal ou negro), que
serviram de justificativa para restringir o acesso ao benefício e diminuí-lo
em vários países, devem ser combatidas com um programa que associe,
de forma obrigatória, benefício, qualificação e intermediação. Porém,
para isso é requisito um Sistema Público de Emprego eficiente.

Os SINEs representam um instrumento importante para a estruturação de
um Sistema Público de Emprego. No entanto, esse processo de restrutu-
ração em curso, com financiamento do FAT, é lento e necessariamente
desigual, face às enormes disparidades regionais. Dada essa heteroge-
neidade que caracteriza o Brasil, esse sistema público deve ser descen-
                                             

20 Em Bourdet e Persson (1991), pode-se encontrar um estudo comparativo entre as
políticas de emprego da Suécia e da França e sua influência na determinação do
desemprego de longa duração.  Os resultados não deixam margem a dúvidas:  diferentes
políticas de emprego traduzem-se em diferentes sensibilidades da taxa de desemprego,
especialmente do desemprego de longa duração, ao ciclo.
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tralizado e o Poder Federal pode induzir, mas não impor, as mudanças
necessárias. Deve existir vontade política em nível estadual para a im-
plementação de programas eficazes e eficientes de emprego, combina-
da com estruturas administrativas que permitam essa implementação.
Os recursos do FAT não devem ser vistos como uma possibilidade de
atenuar as restrições fiscais no nível dos estados. Para minimizar essa
possibilidade de considerar os recursos federais para programas de
emprego como uma fonte de financiamento de outras atividades, alguns
controles externos (ONGs, universidades, entidades da sociedade civil,
etc.) devem fiscalizar a eficácia e eficiência dos recursos alocados. Essa
eficiência passa, também, por uma focalização dos programas, que
devem ter como requisito um estudo de cada mercado de trabalho regi-
onal, a fim de identificar os grupos mais afetados pelo desemprego e as
causas dessa vulnerabilidade. A experiência internacional já demostrou
que programas massivos são ineficazes e ineficientes.

Por outra parte, a formação, a reciclagem e a intermediação não devem
estar restritas aos trabalhadores desempregados que recebem seguro. A
força de trabalho ocupada, tanto no segmento formal quanto no informal,
também deve fazer parte do público-alvo das políticas de emprego. A
aprovação da Lei no 8 900/94, que estabelece que uma das finalidades
do seguro-desemprego é a qualificação do trabalhador (independente-
mente de sua condição de empregado ou desempregado, formal ou
informal), é um passo nessa direção. Para o ano de 1995, estão progra-
mados recursos da ordem de 160 milhões de reais para os SINEs, o que
representa uma significativa elevação com respeito aos R$ 40 milhões
destinados em 1994.

O financiamento dos pequenos empreendimentos constitui hoje uma
demanda quase que generalizada na sociedade. Viabilizar o acesso ao
crédito para setores tradicionalmente marginalizados dos circuitos finan-
ceiros pode ser uma ferramenta útil na política de emprego. Porém,
deve-se evitar a associação da micro e pequena firma a uma panacéia
capaz de solucionar os problemas de emprego e redistribuir a renda. O
financiamento à pequena firma deve ser complementado por uma políti-
ca de formação de recursos humanos que permita a sua viabilização
financeira e a sua integração ao setor moderno da economia. Nesse
aspecto, deve existir uma política de cooperação entre os órgãos oficiais
de crédito e o Sistema Público de Emprego para que o financiamento e a
formação sejam partes integrantes de um mesmo programa.
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Aumentar a eficiência e a eficácia das políticas ativas passa, também,
por um controle social das entidades financiadas com recursos parafis-
cais, como SENAI, SENAC, SENAR e SENAT. Estas devem, à semelhança do
CODEFAT, ser gerenciadas por conselhos tripartites e incorporadas ao
Sistema Público de Emprego.21 Por último, ainda que esteja à margem
de uma política de emprego, o desempenho ao sistema educacional
básico, cujas deficiências em termos de serviços e nível de evasão são
notórias, determina a qualidade da mão-de-obra de um país. A baixa
escolaridade do trabalhador brasileiro, que não impediu no passado a
sua integração ao mercado de trabalho, configura hoje um sério obstá-
culo para o aumento da competitividade e produtividade do sistema
produtivo. A educação geral representa, hoje, um requisito essencial
para a qualificação profissional exigida pelas mudanças na base produti-
va.

                                             

21 Nos dados incluídos neste artigo não foi mencionado o montante de recursos destinados
à formação que são gerenciados pelas entidades acima referidas. O motivo dessa exclusão
é a diversidade de dados atingindo diferenciais de até 100%, o que demonstra a total falta de
controle social sobre essas instituições.
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Resumo

Este texto é resultado de uma iniciativa coordenada pelos
autores durante a gestão do ministro Walter Barelli no
Ministério do Trabalho, que decorreu da compreensão da
falta de atualidade e efetividade da maioria das ações de
qualificação profissional que estavam sendo executadas,
tanto pelo governo quanto pelas tradicionais instituições
criadas para este objetivo.

O esforço desenvolvido procurou encontrar novos cami-
nhos para a preparação plena do trabalhador, no âmbito
de um novo paradigma de produção econômica que,
persistindo o enfoque até então vigente de formação,
tenderia a ampliar o desemprego, excluindo do mercado
de trabalho contingentes cada vez maiores de trabalhado-
res. Esse esforço envolveu a participação da então equi-
pe da Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profis-
sional e de diversos outros atores (sindicalistas, empresá-
rios, acadêmicos, educadores, técnicos governamentais e
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de instituições de formação profissional, dentre outros)
envolvidos nas questões do trabalho, nos níveis nacional
e internacional, que por meio de debates, leituras as mais
diversas, análise e avaliação de outras experiências
inovadoras, ajudaram os autores a construir o arcabouço
de idéias que permitiu formular uma proposta organizada
de princípios, diretrizes e conteúdos para ações de for-
mação profissional.

O registro dessa rica experiência motivou a elaboração
deste texto, para que não se perdessem as contribuições
e reflexões então realizadas. O texto não tem a pretensão
de apresentar uma receita acabada, mas motivar aperfei-
çoamentos para uma proposta de política pública; não
deve,ainda, ser enfocado sob o ponto de vista de um
texto no estilo acadêmico, em que a precisão e o rigor
científico têm de necessariamente ser preservados.

Contando com a compreensão dos leitores para uma livre
exposição das idéias e princípios em que acreditamos,
convocamos todos os interessados no tema para prosse-
guir no esforço de aperfeiçoar a proposta aqui apresenta-
da.
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tendência mundial aponta para um fenômeno irreversível e
com intensidade crescente: a globalização dos mercados
decorrente da internacionalização da economia. Nesse novo
ambiente, o Brasil, para ampliar e consolidar sua presença no
comércio internacional, tem que adequar sua produção aos

padrões de qualidade e produtividade vigentes na economia mundial.

O processo de modernização se dá tanto pelas inovações tecnológicas,
lideradas pelas áreas de informação e microeletrônica, quanto pelos novos
processos organizativos e gerenciais. O ritmo de expansão horizontal das
inovações tecnológicas desses setores para outros ramos industriais e de
serviços tem sido intenso. A previsão é que cada vez mais empresas ado-
tarão processos modernos de produção e, portanto, a qualificação profissi-
onal do trabalhador poderá constituir-se em nó crítico para a expansão
desses processos.

Os dados sobre o grau de instrução da força de trabalho não são nada
animadores. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios (PNAD/90), 53% da força de trabalho, cerca de 33 milhões de traba-
lhadores, tinha até cinco anos de estudo; segundo análises internacio-
nais, são necessários pelo menos oito anos de estudo para obter os
conhecimentos mínimos que possibilitem a eficácia de treinamentos
específicos.

O país tem, portanto, um enorme obstáculo a vencer: o de qualificar, em
tempo coerente com as necessidades, os trabalhadores para assegurar-
lhes empregos de qualidade e garantir o sucesso do processo de mo-
dernização produtiva.

Essa tarefa esbarra na superação dos seguintes pontos de estrangula-
mento:

1 - os baixos níveis de escolaridade dos trabalhadores;

2 - o grande número de jovens egressos, a cada ano, do sistema educa-
cional, com preparo inadequado para enfrentar as exigências do merca-
do de trabalho;

3 - a desatualização e ineficiência do sistema de formação profissional
para atender com rapidez às mudanças tecnológicas e gerenciais;

A
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4 - a inexistência de metodologias de ensino (já testadas) adequadas às
novas necessidades do setor produtivo e ao perfil educacional desejado
do trabalhador; e

5 - a inexistência do componente de qualificação profissional na política
pública de combate ao desemprego.

Essa realidade acarreta desperdício macroeconômico dos investimentos,
devido à má utilização ou à subutilização da tecnologia instalada, e à
incapacidade do trabalhador de adequar-se às modernas técnicas de
gestão, dado seu baixo nível de escolaridade. Esse problema é histórico;
ressalvadas as exceções, a sociedade brasileira pouco valorizou a es-
colaridade como fator determinante de superação do subdesenvolvi-
mento. Conseqüências visíveis desse fato são as críticas condições do
sistema de ensino, em especial do ensino público, e a ausência de polí-
ticas públicas de formação profissional.

Não se deve deixar de mencionar a experiência de mais de 50 anos do
sistema Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)/Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), que durante boa parte
desse período teve um papel significativo na qualificação dos trabalha-
dores, servindo de modelo para outros países latino-americanos, sem,
no entanto, estar conectado a políticas públicas.

Hoje, há necessidade de se enfrentar, com urgência, a questão educaci-
onal com a finalidade de melhorar o seu desempenho para obter resul-
tados a médio e longo prazos e, ao mesmo tempo, equacionar uma
política de formação profissional que aproxime a qualificação dos traba-
lhadores ao processo educativo formal, consideradas as exigências do
setor produtivo. Isso se torna importante tanto para atender ao estoque
dos trabalhadores adultos quanto para preparar os jovens educandos,
futuros trabalhadores, cujas exigências educacionais serão maiores e
bem mais complexas.

Segmentos de empresários e trabalhadores têm-se sensibilizado, cada
vez mais, para a importância da educação e da formação profissional.
Essa preocupação comum pode ser constatada pelo aumento nas de-
mandas específicas presentes nos acordos coletivos de trabalho, indi-
cando que hoje, no Brasil, a questão da necessidade de educação for-
mal e de qualificação profissional vem tornando-se uma unanimidade; o
que falta, ainda, são metodologias adequadas.
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O desafio é o de qualificar massivamente os trabalhadores com uma
metodologia que rompa com a concepção tradicional de capacitação
profissional e incorpore a formação escolar para possibilitar a continua-
ção do processo educativo do trabalhador.

Por isso, a participação dos sindicatos nessa discussão é de primordial
importância para, em conjunto com as instituições de formação profissi-
onal (IFPs), definir o conteúdo programático dos cursos. Além do mais, as
implicações da modernização produtiva dizem respeito à modernização
das relações de trabalho. Posto assim, a educação e a qualificação
profissional serão temas predominantes e permanentes para a socieda-
de brasileira.

O efeito da chamada flexibilização do mercado de trabalho decorrente da
modernização produtiva poderá ser a precarização do emprego, caso
não haja uma política eficiente de educação e qualificação profissional
que vise ampliar as possibilidades de emprego do trabalhador; ou seja,
que forneça um conjunto de habilidades que possibilite ao trabalhador
exercer sua profissão em um maior número de empresas.

Os currículos escolares, a tecnologia educacional e a metodologia em-
pregada, como são hoje, devem ser revistos para constituir-se em ele-
mento facilitador do processo de modernização produtiva.

Ao lado disso, é importante abordar a questão da participação da socie-
dade nessa temática, como forma de exercício da cidadania. O governo
deverá assegurar a participação dos atores sociais no equacionamento e
solução desses problemas, tendo em vista que a modernização nas
relações de trabalho só será conseguida se trabalhadores e empresários
participarem ativamente dos destinos da educação e da formação profis-
sional.

Dada a história das relações de trabalho e a fragilidade do movimento
sindical, cabe ao setor público um papel mais ativo nesta área, com o
objetivo de criar espaços de discussão com a sociedade para orientar
novos investimentos, com vistas à criação de novos empregos, e até
mesmo para formular uma política educacional e de formação profissio-
nal que responda às novas necessidades tecnológicas.

Assim será o futuro do mundo do trabalho. As formas tradicionais de produ-
ção, principalmente nos setores mais atrasados, podem continuar prevale-
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cendo a curto e médio prazos, porém novas tecnologias e novos métodos
gerenciais e produtivos serão incorporados.

O objetivo deste artigo é discutir as principais características de um
Sistema Público de Emprego para que o governo possa, perante às
novas exigências do mercado de trabalho, assumir a formulação de
políticas para a área e, ainda, apresentar a experiência recente na im-
plementação de programas governamentais de educação e qualificação
profissional.

1 Modernização Produtiva e Novas Exigências da
Qualificação do Trabalhador

O Brasil vem fazendo um esforço enorme, e com resultados satisfatórios
até agora, para modernizar seu aparelho produtivo. As empresas são
guiadas pela necessidade de sobreviverem ao aumento da competitivi-
dade em uma economia globalizada, recorrendo à inovação tecnológica
e a novas formas de organização da produção.

Esses processos guardam em comum uma característica: são movidos
pela produção de conhecimentos. A disponibilidade de trabalhadores
com grau de conhecimento condizente com as necessidades desse
modelo assegura a rapidez com que se dará a aprendizagem e a capa-
citação — peças fundamentais para o sucesso da modernização e a
garantia de um emprego de qualidade.

As novas bases produtivas, centradas na microeletrônica e nos concei-
tos de qualidade e produtividade estabeleceram novo paradigma de
produção. Este novo modelo tem como características a flexibilidade, a
diversificação de fornecedores e a descentralização das atividades, de
modo a atender às necessidades e interesses do consumidor, que passa
a ditar as novas regras do jogo. Com a produção descentralizada, passa
a prevalecer, agora, o padrão de qualidade e diferenciação de produtos
na conquista de mercados.

As novas características do processo de produção e dos métodos de
gestão a ele associados passam a exigir outras qualificações dos traba-
lhadores, tais como o trabalho em grupo, a politecnia, a capacidade de
interpretar instruções e a habilidade para utilizar equipamentos e materi-
ais mais sofisticados.
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Um novo perfil de qualificação do trabalhador é fundamental ao novo
contexto, no qual sobressai em primeiro plano — vale a pena insistir — a
importância da educação básica. O núcleo de conhecimentos, habilida-
des e atitudes adquiridos ao longo do processo educacional constitui um
requisito essencial para que a força de trabalho possa ampliar as opor-
tunidades de incorporação e de desenvolvimento no futuro mercado de
trabalho, objetivando sua valorização pessoal e profissional e o atendi-
mento às novas exigências de qualificação.

Da mão-de-obra será exigida maior capacidade de auto-aprendizagem,
compreensão dos processos, capacidade de observar, de interpretar, de
tomar decisões e de avaliar resultados. São necessários, ainda, o domí-
nio da linguagem técnica, a capacidade de comunicação oral e escrita, a
disposição e habilidade para trabalhar em grupos, a polivalência cogniti-
va e a versatilidade funcional no trabalho.

As novas competências colocarão de maneira muito mais acentuada a
importância da educação formal e de complementação profissional, de
modo a propiciar a formação integral do trabalhador, por meio de um
processo de educação continuada. Dessa forma, novas habilidades
ganham centralidade para a valorização pessoal do trabalhador. A su-
peração da concepção tradicional de tarefa (adestramento) requer for-
mas mais abrangentes e organizadas de aprendizagem, em que o ato de
pensar preside o ato de fazer.

De maneira crescente, é exigido menor grau de habilidades manipulati-
vas e maior grau de abstração no desempenho do trabalho produtivo.
Esta habilidade cognitiva deve ser criada no processo educativo, em
especial durante a formação profissional básica. Dentro dessa lógica,
torna-se importante o desenvolvimento da capacidade de adquirir e
processar intelectualmente novas informações, de superar hábitos tradi-
cionais, de autogerenciar-se, e de verbalizar e comunicar-se com a
equipe.

É inegável que a modernização produtiva tem levado a um enxugamento
dos postos de trabalho nas empresas em que o fenômeno ocorre. Nos
países desenvolvidos, observa-se um crescimento líquido negativo do
emprego formal, muito embora haja criação de oportunidades de traba-
lho no chamado mercado não-formal, através da terceirização, pela
criação de pequenas empresas, e pela contratação temporária de tra-
balho.
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Ainda assim, tais oportunidades têm se mostrado insuficientes para
contrabalançar o número de desempregados. Várias políticas têm sido
implementadas para minimizar esse problema: alguns países têm redu-
zido a jornada de trabalho e os salários; outros têm criado incentivos
para que os jovens permaneçam mais tempo na escola; outros, ainda,
têm alterado a legislação trabalhista com a finalidade de aumentar o
incentivo ao emprego.

Todas essas políticas são resultado da "flexibilização" do mercado de
trabalho desses países. A dosagem dessas políticas varia de acordo
com o estágio das relações de trabalho e o papel que o Estado exerce
nessas questões. Em todas elas, no entanto, o componente de qualifica-
ção profissional está presente.

Nos países subdesenvolvidos, esse processo apresenta características
diferentes. Primeiro, a modernização produtiva é um fenômeno recente;
segundo, as relações de trabalho são mais frágeis; por último, e não
menos importante, a força de trabalho tem baixos níveis de instrução.
Torna-se necessário, portanto, conceber políticas de emprego e qualifi-
cação profissional que levem em conta essa realidade, a fim de que a
flexibilização das relações de trabalho não prejudique os trabalhadores
com menor qualificação.

Por outro lado, para que o governo incentive a modernização produtiva
das empresas, é indispensável que as políticas públicas protejam os
trabalhadores mais vulneráveis a esse processo. Freqüentemente, o
baixo grau de instrução contribui para que o trabalhador torne-se um
prisioneiro de determinado posto de trabalho, já que seu conhecimento é
limitado ao exercício de tarefas, o que o torna dependente de sua ocu-
pação, fato que limita as oportunidades de treinamento ao longo de sua
vida de labor. Aí se configura a área de atuação do governo.

2 Educação e Qualificação Profissional no Brasil

No Brasil, a discussão sobre educação e qualificação profissional inicia-
se, de forma mais conseqüente, com o período de aceleração da indus-
trialização nos anos 50, ditado pelo processo de substituição de importa-
ções. A educação pública, então, não tinha capacidade de responder,
com a rapidez requerida, às necessidades do mercado de trabalho
emergente e específicas de cada novo ramo industrial.
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É nesse contexto que o governo promove a expansão do SENAI e do
SENAC, para prover a capacitação da força de trabalho na quantidade e
qualidade exigidas.

Aos primeiros sinais de esgotamento do modelo de crescimento, a dis-
cussão sobre a importância da educação ganha força. Surge a teoria do
capital humano com a argumentação de que investimentos em recursos
humanos evitam o subaproveitamento dos investimentos realizados em
capital físico. Com isso, a oferta educacional se expande rapidamente
em todos os níveis, notadamente no ensino superior, com perdas cres-
centes de qualidade.

Data dessa época a segmentação da educação brasileira em duas par-
tes distintas: a educação formal, na qual os alunos tinham acesso a um
conjunto básico de conhecimentos que eram cada vez mais amplos à
medida que progrediam nos seus estudos; e a educação para o trabalho,
quase exclusiva do SENAI e SENAC, na qual o aluno recebia um conjunto de
informações relevantes para o domínio do seu ofício, sem um aprofun-
damento educativo que lhe desse condições de prosseguir nos estudos,
ou mesmo de se qualificar em outros domínios.

A questão de educar-se para a vida ou educar-se para o trabalho reve-
lou-se uma falsa questão. O processo educacional, seja formal ou infor-
mal, não pode ficar alheio aos problemas do emprego, nem pode res-
tringir-se a preparar ou capacitar um cidadão para apenas um emprego.
O processo educativo tem que, obrigatoriamente, contribuir para o des-
envolvimento integral do ser humano, incentivando e educando-o para a
prática da participação individual e coletiva. Para tal, deve ser orientado
para o aprender a pensar e para o aprender a aprender.

No caso brasileiro, o ensino da formação profissional limitou-se a ser
uma educação para o mundo do trabalho, e distinguiu-se da educação
técnica, contida no sistema formal, mas que oferece saídas laterais a
pessoas que não têm expectativas de chegar a níveis superiores de
escolaridade formal, nem possibilidade de acesso à universidade. Essa
dicotomia gerou distorções na oferta — quantitativa e qualitativa — de
trabalhadores, na concepção e na metodologia educacional e de treina-
mento, e atrasou, em muito, a prática da cidadania para os trabalhado-
res.
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As instituições de formação profissional sempre atuaram de forma inde-
pendente e paralela aos sistemas de educação regular, e orientadas
quase que exclusivamente para o trabalho. Isso pode ser explicado, em
parte, pela omissão do próprio poder público quanto ao controle e acom-
panhamento desse sistema, transferindo ao empresariado o direciona-
mento da oferta de qualificação profissional.

Como conseqüência, houve isolamento e perda de controle do setor
público sobre as instituições de formação profissional. Para a educação
formal, esse isolamento provocou, entre outros efeitos, o engessamento
do currículo escolar, um dos responsáveis pelo desinteresse dos edu-
candos e pela evasão escolar. No caso das IFPs, o efeito foi o distancia-
mento da educação formal.

Não obstante os problemas resultantes dessa situação, enquanto o
paradigma foi marcado pelo modelo fordista de produção, a qualificação
profissional nos moldes ofertados pelo SENAI surtiu resultados positivos.
Bastou a mudança do paradigma tecnológico para que se percebessem
os enganos cometidos.

As correções de rumo das instituições de formação profissional só serão
viáveis quando houver efetiva participação de governo e trabalhadores
em suas decisões.

Por um lado, discute-se hoje, com muita freqüência, as questões da quali-
dade do ensino público e a necessidade de reformular os currículos da
educação formal para aproximá-los das novas exigências da vida moderna
e das tecnologias existentes. Por outro lado, é cada vez maior o consenso
sobre a necessidade de se criarem mecanismos de controle social sobre
as IFPs, não apenas quanto aos recursos dessas instituições, mas também
ampliando-se e aprofundando-se a discussão sobre a reformulação dos
conteúdos da formação profissional, com o objetivo de formar cidadãos
trabalhadores.

A história brasileira mostra que tanto a educação formal quanto os pro-
gramas de capacitação profissional estiveram sempre dissociados de um
projeto nacional de desenvolvimento. Como conseqüência, responderam
sempre às demandas formuladas pelos agentes econômicos, sem que
houvesse a preocupação em antever respostas às demandas futuras.
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A importância da educação e da formação profissional para o de-
senvolvimento econômico é inquestionável. No entanto, tem efeitos
diferenciados sobre os trabalhadores do setor formal — notadamente os
dos setores modernos da economia — e sobre os trabalhadores dos
setores tradicionais. Para os primeiros, cada vez mais há necessidade
de maiores níveis de escolaridade, para que sejam ensinadas as habili-
dades básicas para o desempenho de sua função, e também porque
possibilitam o aperfeiçoamento contínuo do trabalhador — exigência do
novo paradigma. Para os últimos, a questão é qualificar trabalhadores
para um conjunto de ocupações dentro de uma mesma família ocupaci-
onal e/ou fornecer um conteúdo programático de administração de pe-
quenos negócios para garantir sobrevivência ocupacional a esse grupo.

As instituições de formação profissional têm grande dificuldade de se
manterem tecnologicamente atualizadas, o que obriga as empresas a
invistirem seus recursos próprios, além daqueles compulsoriamente
recolhidos para esse fim, na qualificação de seus trabalhadores. Parale-
lamente, a estratégia das instituições de formação profissional tem sido
a de investir em áreas de alta densidade tecnológica, o que consome
boa parte de seus investimentos e implica o treinamento de poucos
trabalhadores a um custo elevado.

O objetivo de um bom conteúdo programático é fornecer ao trabalhador
um leque de alternativas que amplie as suas possibilidades de trabalho,
em época de crise econômica e desemprego. Cabe, simultaneamente,
incentivar metodologias de capacitação gerencial, financeira e adminis-
trativa para aqueles trabalhadores que estarão no setor não-formal, de
modo a possibilitar a gestão de trabalho por conta própria, seja como
autônomo, seja por meio de pequenos negócios.

A formação profissional, por si, não gera emprego. Sua função é qualifi-
car o trabalhador para ocupar emprego de qualidade; ou ainda, abrir
novos horizontes ocupacionais para o trabalhador.

Em qualquer das situações, é urgente definir o Projeto Educacional Bra-
sileiro, em acordo com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, de modo
a garantir melhores níveis educacionais à sociedade brasileira e, simul-
taneamente, adequar a formação dos cidadãos às necessidades do
trabalho e da evolução das relações trabalhistas.
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3 O Papel de um Sistema Público de Emprego em um
Contexto de Modernização Produtiva

O governo não deve pretender resolver uma questão tão complexa como
a apresentada, sem a participação dos atores envolvidos. De qualquer
forma, uma certeza aflora: não será mais possível manter o atual modelo
de formação profissional, o qual não qualifica os trabalhadores empre-
gados para a cidadania nem atende às exigências do mercado, e exclui
o desempregado da política de qualificação.

O Ministério do Trabalho, na sua proposta de reestruturação do SINE —
Sistema Nacional de Emprego (1994) —, elenca uma série de princípios
que, na verdade, se constituem em vários pré-requisitos para um sistema
público de emprego e, também, para nortear procedimentos para a ges-
tão de recursos obtidos da sociedade, como é o caso das verbas que
sustentam as instituições de formação profissional. São eles:

a - democratização da gestão do sistema: fundamentada na transparên-
cia e na participação da sociedade civil, por meio de conselhos e comis-
sões tripartites e paritárias de emprego, organizados regionalmente,
voltados para a concepção e condução das políticas públicas, de modo a
assegurar a estas efetiva resposta social;

b - descentralização das ações: pela delegação da execução das ativi-
dades, que devem ser regionalizadas e hierarquizadas em níveis esta-
duais e municipais;

c - integração das ações na área trabalho: o enfrentamento dos proble-
mas deverá dar-se pela identificação das soluções e das ações integra-
das que atendam aos objetivos de promoção da cidadania; e

d - parceria com a sociedade civil.

Como diretriz básica, pretendeu o MTb estruturar o SINE como o Sistema
Público de Emprego do país, buscando a sua institucionalização, através
de legislação específica, com vistas a prestar um atendimento integrado
ao trabalhador e aos demais agentes envolvidos no mercado de traba-
lho, nas áreas de intermediação de mão-de-obra, seguro-desemprego,
qualificação profissional, informação e análise do mercado de trabalho, e
geração de emprego e renda.
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O Ministério do Trabalho, portanto, compreendeu o alcance limitado do
atual SINE no atendimento a uma política nacional de emprego. É evi-
dente que essa transformação, mais do que recursos financeiros para
sua viabilização (existentes no Fundo de Amparo ao Trabalhador — FAT),
necessita de determinação política para sua execução. Mais do que isso,
torna-se necessário, antes, definir qual o perfil desejado de Estado ca-
paz de enfrentar os problemas sociais decorrentes da pobreza e da
exclusão social. Esta é a raiz dessa questão.

No caso de políticas públicas de proteção ao desempregado, dado que
só agora começa a se estruturar um sistema integrado de atendimento,
o rumo hoje deverá condicionar a atuação no futuro, pois poderá articu-
lar ou desarticular a máquina pública, o ensino público e as instituições
de atendimento ao desempregado.

Acredita-se que somente o setor público, com uma atuação moderna,
eficiente e eficaz será capaz de conceber e implementar políticas de
atendimento ao desempregado. Um moderno sistema público de empre-
go deve antecipar-se às demandas futuras de emprego, tanto do merca-
do formal, quanto as do mercado não-formal (incluído aí o informal).

As demandas do mercado formal tenderão a valorizar aqueles trabalha-
dores que possuam grau de instrução capaz de assegurar-lhes um con-
junto de conhecimentos básicos que os habilite a capacitações contí-
nuas em sua ocupação.

Os investimentos em recursos humanos deverão ser cada vez mais
intensificados para viabilizar a incorporação de novas tecnologias. A
criação de novos empregos se dará num ritmo mais lento, porém os
novos empregos deverão ser qualitativamente melhores e mais duradou-
ros. O Sistema Público de Emprego (SPE) terá de habilitar-se para qualifi-
car trabalhadores com deficiências educacionais bastante elevadas.

Em primeiro lugar, com a implantação de um eficiente sistema de qualifi-
cação profissional, o SPE passa a caracterizar-se como uma moderna
agência de empregos, orientando de forma integrada os trabalhadores e
indicando os cursos mais adequados às suas e expectativas e experiên-
cia profissional.

Há porém um nó crítico que pode inviabilizar a estratégia de qualificar
grandes contingentes de trabalhadores: a inexistência de metodologia e
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de conteúdo programático adequados às necessidades do mercado e à
demanda dos trabalhadores por um processo educativo que não fique
circunscrito apenas à qualificação profissional, e que lhes possibilite a
continuidade dos estudos.

As instituições de formação profissional — SENAI, SENAC, SENAR (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural) e mais recentemente o SENAT (Serviço
Nacional de Aprendizagem dos Transportes) —, constituem-se na rede
paraestatal de ensino profissionalizante, e movimentam volumes consi-
deráveis de recursos voltados, atualmente, para cursos de curta dura-
ção, na sua maior parte, com caráter meramente de qualificação profis-
sional. Mantidas as metodologias já superadas para atender aos novos
tempos e à falta de controle social sobre a aplicação de seus recursos
financeiros, será difícil que essas instituições venham a contribuir de
maneira decisiva para o SPE proposto.

No entanto, há necessidade premente do setor público recuperar sua
capacidade de planejar e articular as ações na área da formação e des-
envolvimento profissional, para evitar a privatização dos recursos públi-
cos dessa área. A política de formação profissional deve ter por objetivo
incentivar a ampliação de atendimento não só pela rede das IFPs, como
também pela rede pública de ensino. Deve, ainda, incentivar a criação
de metodologias educacionais motivadoras, capazes de, simultanea-
mente, introduzir o trabalhador nas questões de educação geral e de
cidadania, e de qualificá-lo para o exercício de uma profissão.

Outro entrave a ser superado pelo SPE refere-se à incorporação dos
trabalhadores do setor não-formal ao programa de qualificação profissi-
onal. Vários estudiosos do problema do emprego apontam o setor servi-
ços (mesmo os do setor não-formal) como sendo uma área em que as
oportunidades de emprego tendem a crescer cada vez mais. Também aí
se coloca a questão da qualidade e produtividade, já que os novos pro-
dutos e serviços estão incorporando, crescentemente, inovações tecno-
lógicas, e exigirão um constante aperfeiçoamento técnico dos profissio-
nais do setor. Para essas atividades, será primordial incorporar técnicas
gerenciais e administrativas que incutam os predicados da qualidade
total e da produtividade, necessários à sobrevivência da sua atividade.

A oferta de qualificação profissional, com os conteúdos e objetivos des-
critos anteriormente, poderá evitar que os processos de flexibilização,
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terceirização e outros decorrentes do processo de modernização produ-
tiva levem à precarização do emprego e da ocupação.

O SPE deve perseguir, como objetivo estratégico, a participação da cida-
dania na formulação e implementação de políticas e programas na área
de emprego, assumindo seu papel de locus privilegiado dessa negocia-
ção, articulando os atores sociais para propiciar a criação de mais pos-
tos de trabalho e a redução do tempo de desemprego.

A continuidade da experiência de funcionamento de comissões tripartites
de emprego em cada estado facilitará o processo de entendimento dos
atores, com a finalidade de gerar propostas de políticas públicas para
minimizar o problema do desemprego e de adequar o conteúdo progra-
mático dos cursos de qualificação profissional.

4 O Papel do Governo na Qualificação e Formação
Profissional do Trabalhador

O processo de internacionalização da economia nos países em de-
senvolvimento tem sido acompanhado por ajustes econômicos que vi-
sam ao controle da inflação e ao equilíbrio fiscal e monetário do governo,
e por medidas de desregulamentação, cujo principal objetivo é garantir a
competição externa por meio do aumento da produtividade e qualidade
da indústria doméstica.

A experiência internacional, principalmente nos países desenvolvidos,
demonstra que a transformação produtiva tem gerado efeitos que devem
ser considerados na definição do papel do governo e na formulação de
políticas públicas sobre qualificação profissional. O mais significativo é a
mudança no patamar dos níveis de desemprego estrutural, ou seja,
houve um enxugamento nos postos de trabalho, que persiste mesmo
com a recuperação econômica. Perante isso, vários desses países, e
com intensidade diferenciada, promoveram mudanças na legislação
trabalhista para flexibilizar as relações de trabalho; ademais, ocorreu o
enfraquecimento da atuação sindical.

No Brasil, esses efeitos começam a surgir e, dadas as características do
mercado de trabalho, podem ter uma dimensão desastrosa não só para
o crescimento econômico, como também para a modernização da pro-
dução.
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O governo exerce um papel fundamental na orientação, no ritmo e no
combate às conseqüências perversas da modernização tecnológica.
Sem incentivos creditícios, fiscais e até mesmo cambiais, o ritmo da
modernização será mais lento. Paralelamente, sem educação e qualifi-
cação profissional, fica impossível competir externamente, além de invi-
abilizar que o trabalhador encontre alguma ocupação no futuro.

As transformações que vêm ocorrendo na produção atingem, ainda, uma
fração pequena do parque industrial e de serviços no Brasil. Há que se
ponderar, para efeitos de formulação de política pública, que boa parte
das indústrias nacionais ainda opera no chamado modelo fordista de
produção, o que deve se prolongar por algum tempo. No entanto, não se
pode perder de vista que as inovações que vêm ocorrendo nos setores
líderes têm uma grande repercussão para toda a matriz industrial. Dessa
forma, deve-se buscar, desde logo, o tipo de educação e de qualificação
profissional que contenha os conteúdos exigidos por aqueles setores, e
que deverão, em futuro próximo, expandir-se para outros segmentos do
setor produtivo.

A política de formação profissional deve dar atenção maior aos trabalha-
dores em situação de fragilidade; casos típicos são os desempregados,
os que trabalham no setor informal e mesmo aqueles trabalhadores
menos organizados, empregados nos setores tradicionais da economia.
Nesses casos, será preciso combinar currículos apropriados com neces-
sidades ocupacionais de mercado, com a finalidade de permitir a esses
grupos reais oportunidades de emprego e de trabalho.

Diante desse quadro, o governo deve pautar sua atuação com propostas
sinérgicas e conseqüentes na direção do equacionamento e solução dos
problemas de emprego e de qualificação profissional levantados. Primei-
ro, incentivando a modernização produtiva, mediante o fortalecimento e
ampliação das linhas de financiamento já existentes no Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil, Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (FINEP), etc., com o objetivo de acelerar o
processo de modernização para aqueles setores em que a competitivi-
dade limita sua expansão. Deve-se exigir das empresas beneficiadas por
esse financiamento que seus projetos produtivos contemplem, além do
crescimento da produção e produtividade, a oferta de educação básica e
de qualificação aos seus funcionários, com vistas a criar sustentabilida-
de aos trabalhadores que permanecerão em suas ocupações, e oportu-
nidades de emprego aos trabalhadores que vierem a ser dispensados.



QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL: UMA
PROPOSTA DE
POLÍTICA PÚBLICA

133

Em segundo lugar, é desejável que o governo crie programas de Geração
de Ocupação e Renda com o objetivo de compensar os efeitos negativos
sobre o nível de emprego derivados da implantação de novas tecnologias
na produção. Esses programas devem ter forte conteúdo educativo-
profissional que garanta ao trabalhador acesso à moderna tecnologia pro-
dutiva e a modelos de gestão que possibilitem, de um lado, um leque de
ocupações semelhantes para atender às solicitações de mercado e, de
outro, a permanência em um mercado cada vez mais concorrencial.

Finalmente, o governo, para alcançar eficácia, deverá, também, coorde-
nar as suas intervenções na área de educação e de formação profissio-
nal, criando condições para a efetiva participação dos atores envolvidos
na formulação das ações.

Nesse momento, é importante esclarecer um ponto fundamental dessa
proposta. Mesmo com a ênfase, a todo instante reiterada, sobre o ensino
fundamental de qualidade como o mais importante meio de preparação
para a vida e, conseqüentemente, para o trabalho, durante todo o texto
são utilizadas as expressões sistemas de ensino e formação profissional
sugerindo a manutenção do modelo dicotômico. Apenas dois fatos, até
certo ponto relacionados, nos levam a tratar os dois sistemas de forma
diferenciada: primeiro, a consciência de que a melhoria do ensino fun-
damental não se efetiva de imediato e, segundo, que sempre haverá
uma parcela da população — jovem ou adulta — que não concluirá todo
o processo do ensino formal e se direcionará ao mercado de trabalho
com formação escolar deficiente.

Assim, a denominada educação profissional que promove a convergên-
cia dos dois sistemas deve, desde já, ser perseguida; porém, seus re-
sultados só se concretizarão a médio e longo prazos. Na busca desses
objetivos, o conteúdo do ensino formal deve ser incorporado às ativida-
des das IFPs, para preencher essa lacuna pedagógica e, com isso,
capacitar o trabalhador ao processo contínuo de aprendizagem.

No caso do ensino formal, o esforço deve se encaminhar para incorporar
conhecimentos fundamentais para o mundo do trabalho. Isso significa
promover mudanças curriculares, aprimorar o corpo docente e melhorar
a gestão escolar para evitar que o problema seja magnificado no futuro.

Ao lado das mudanças em educação, o governo terá de adequar sua
legislação trabalhista, para torná-la mais condizente com as mudanças
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que vêm ocorrendo no mundo do trabalho. A engenharia dessa mudança
é muito importante, pois deverá produzir uma proposta capaz de combi-
nar a flexibilidade que estimule a expansão dos setores modernos, com
a proteção à maioria dos trabalhadores que se empregam nos ramos
tradicionais da economia e que não têm os pré-requisitos exigidos pelos
setores mais modernos.

A estratégia e o conteúdo da atuação do governo na questão da forma-
ção e qualificação profissional merece alguns comentários adicionais
pela importância e repercussão que têm em outras questões trabalhis-
tas.

A formação da cidadania, várias vezes abordada neste texto, tem impli-
cações profundas sobre a modernização das relações de trabalho. O
perfil esperado do "novo" trabalhador prevê maior participação em todas
as etapas da produção; por conseguinte, a prática do diálogo e da nego-
ciação dominará as futuras relações de trabalho, reservando ao governo
o papel normativo e regulamentador dessas relações.

Somente com esse comportamento poder-se-á evitar que os processos
produtivos modernos não se traduzam, no Brasil, por definições equivo-
cadas de terceirização, flexibilização e desemprego tecnológico, entre
outras.

5 A Experiência Recente do Governo na Formulação de
Programas de Qualificação Profissional do Trabalhador

A formação profissional tradicional, vista sob a ótica de habilidades es-
pecíficas para o desempenho de determinada ocupação, é desenvolvida
no país por diversas instituições, dentre as quais destacam-se as esco-
las técnicas federais, os colégios agrícolas, os centros de formação
tecnológica, o SENAI, o SENAC e o SENAR, cada qual mantendo, no entanto,
características e peculiaridades próprias. Além delas, a formação profis-
sional conta ainda com institutos, fundações e outras agências que tam-
bém atuam no segmento de qualificação de mão-de-obra.

As instituições mencionadas têm procurado atender, dentro do enfoque
tradicional referido anteriomente, à necessidade de preparação profissi-
onal nos mais diferentes níveis de qualificação para trabalhadores em-
pregados e menores aprendizes. Entretanto, poucas são as experiências
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conhecidas de programas de qualificação dirigidos especialmente para
desempregados. As raras ações nesta área são pontuais, ainda sem o
caráter de perenidade e articulação.

Por outro lado, a valorização do trabalhador e os novos paradigmas de
tecnologia e de qualidade, produtividade e competitividade, como já
mencionado, exigem um novo perfil profissional que, além de habilida-
des específicas para uma determinada ocupação, inclua o domínio de
competências básicas, tais como: comunicação e expressão, cálculo,
raciocínio lógico, criatividade, capacidade decisória, habilidade para
identificar e solucionar problemas, e capacidade de propor e incorporar
inovações, bem como informações culturais e de cidadania que facilitem
a integração do indivíduo na sociedade e no trabalho.

A seguir, serão detalhados dois programas governamentais, um do Mi-
nistério do Trabalho, voltado aos desempregados, e outro da Financia-
dora de Estudos e Projetos — FINEP —, voltado aos trabalhadores empre-
gados. Ambos são coerentes com o conteúdo e objetivos propostos
neste trabalho, e servem para ilustrar a direção aqui apontada.

5.1 O Programa de Reciclagem Profissional do Ministério do
Trabalho

O Ministério do Trabalho lançou, em 1994, o Programa de Reciclagem
Profissional, com a finalidade de integrar às ações do SINE — Sistema
Nacional de Emprego — a oferta de cursos de qualificação profissional,
de forma sistemática e consistente com a orientação aqui exposta, am-
pliando o atendimento ao trabalhador desempregado.

Esse programa visa proporcionar ao trabalhador desempregado a aqui-
sição de conhecimentos básicos e específicos que facilitem o processo
de sua reinserção no mercado de trabalho, reduzindo seu tempo de
desemprego e, ao mesmo tempo, atendendo às necessidades de qualifi-
cação profissional das empresas.

A prioridade ao atendimento do beneficiário do seguro-desemprego
limita a duração das ações do programa a um máximo de três meses,
em horário compatível com as necessidades do trabalhador.
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O programa recomenda a utilização de metodologias variadas, estratégias
múltiplas de mobilização e conscientização dos beneficiários, sempre
considerando as características e a demanda por mão-de-obra da região.
Deve ser executado pelo SINE, em cada estado, e os recursos financeiros
utilizados são do FAT — Fundo de Amparo ao Trabalhador. Prevê, ainda, a
criação de comissões estaduais de emprego, com a participação de em-
presários e trabalhadores que, juntamente com o governo, são os respon-
sáveis pela gestão do programa.

O Programa de Reciclagem Profissional contempla três modalidades
para estruturação de atividades de formação profissional:

1 - Preparação básica para o trabalho, destinada aos desempregados de
baixo nível de escolaridade, desde aqueles que nunca freqüentaram
escola até os que não concluíram a 4a série do 1º grau; são trabalhado-
res que, geralmente, encontram emprego em ocupações de baixa remu-
neração e de altos índices de rotatividade de mão-de-obra.

2 - Qualificação profissional, direcionada a desempregados que tenham
concluído a 4a série do 1o grau, ou com conhecimentos equivalentes,
sem perfil ocupacional definido, ou que desejam aprender uma nova
ocupação, em conseqüência de mudanças na oferta de emprego.

3 - Aperfeiçoamento profissional, voltada aos desempregados com for-
mação profissional definida, que necessitam atualizar-se ou especializar-
se no âmbito da mesma família ocupacional.

Essas três modalidades contempladas no programa diferenciam-se, por
um lado, pelo atendimento a públicos-alvo distintos e, por outro, pelos
conteúdos programáticos diferenciados. De qualquer forma, as três mo-
dalidades comportam dois grupos de conteúdos: o primeiro, denominado
habilidades básicas, é constituído pelos conhecimentos universais im-
prescindíveis para um cidadão integrar-se à sociedade e preparar-se
para exercer uma profissão com dignidade, atentando-se para a prepa-
ração do trabalhador no acompanhamento das mudanças tecnológicas e
de emprego. O segundo grupo, denominado habilidades específicas, é
constituído pelos conhecimentos e habilidades que possibilitam o exercí-
cio de uma ocupação específica.

Sinteticamente, o grupo de habilidades básicas é integrado por conteú-
dos de comunicação oral e escrita, conhecimentos matemáticos, conhe-
cimentos gerais e complementares. O grupo de habilidades específicas
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é constituído por conteúdos de prática profissional, informações tecnoló-
gicas, conhecimentos relacionados, normas técnicas e normas de segu-
rança.

Como já observado, os cursos devem ter, em todas as suas modalida-
des, a necessária flexibilidade para atender à diversidade da clientela e
à realidade local, bem como para conseguir o envolvimento e a motiva-
ção dos participantes.

A carga horária total proposta para a modalidade preparação básica para
o trabalho é de 240 horas, em princípio totalmente dedicadas a conteú-
dos de habilidades básicas, distribuídas em 180 horas para os segmen-
tos de comunicação oral e escrita e conhecimentos matemáticos, e 60
horas para os segmentos de conhecimentos gerais e complementares.

Como resultado, espera-se que os alunos que concluam essa modalida-
de adquiram as seguintes competências:

a) Na área de comunicação oral e escrita: ler, com compreensão e de
forma crítica, textos com palavras da linguagem corrente; produzir e
escrever textos com grau aceitável de correção, clareza e coerência.

b) Na área de conhecimento matemático: organizar e sistematizar o
raciocínio matemático do saber cotidiano; realizar as quatros operações
fundamentais com números inteiros, decimais e fracionários; e resolver
problemas simples.

c) Na área de conhecimentos gerais e complementares: compreender o
significado da cidadania e o papel do trabalhador, com ênfase no tema
dos seus direitos e deveres; conscientizar-se da importância da segu-
rança no trabalho, dos cuidados básicos de higiene e saúde e da preser-
vação do meio ambiente; desenvolver atitudes que contribuam para a
sua integração na sociedade e na organização do trabalho, como coope-
ração e capacidade de trabalhar em equipe, entre outras; e familiarizar-
se com novos conceitos técnicos, tais como qualidade, produtividade e
gestão de recursos.

Para a modalidade de qualificação e aperfeiçoamento profissional, a
carga horária proposta varia entre 60 e 240 horas, pois a diversidade de
áreas e famílias ocupacionais torna impraticável elencar os conteúdos
programáticos.
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Sugere-se que, para a estruturação dos cursos, devem ser adotados os
conteúdos programáticos definidos pelas instituições de formação pro-
fissional. Contudo, é importante considerar as adequações de conteúdo,
de estratégias e de metodologias de ensino à natureza de cada curso,
às diferentes clientelas e regiões, tendo em conta a perspectiva de mu-
danças tecnológicas ou de emprego.

Para cada ocupação, esses conteúdos direcionados aos aspectos pro-
fissionalizantes compõem as habilidades específicas, contemplando os
seguintes componentes curriculares:

a) Prática profissional: corresponde à parte prática da ocupação e re-
sulta de uma análise ocupacional em que são estabelecidas as opera-
ções que compõem o rol de conhecimentos e habilidades necessários
para o aluno alcançar a competência desejada. Essas atividades podem
ser desenvolvidas em oficinas didáticas de escolas ou empresas.

b) Informações tecnológicas: os conhecimentos técnicos e científicos
que explicam a execução de um trabalho devem ser definidos com base
em bibliografias especializadas e em análises ocupacionais.

c) Conhecimentos relacionados: são domínios de conhecimentos correla-
tos que complementam a competência do exercício profissional.

d) Normas técnicas: as mais usuais são aquelas editadas pela Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

e) Normas de segurança: relacionam-se com o uso adequado de equi-
pamentos de proteção e das ferramentas de trabalho; visam diminuir as
possibilidades de acidentes e a incidência de doenças profissionais.

Estabeleceram-se as seguintes diretrizes metodológicas para o Progra-
ma de Reciclagem Profissional do MTb:

1 - Todas as atividades de ensino-aprendizagem devem ser planejadas e
avaliadas continuamente, de modo a permitir o melhor desempenho dos
alunos.

2 - O planejamento das atividades de ensino-aprendizagem deve definir
claramente: os conhecimentos, as habilidades e as atitudes a serem
alcançados, depois de selecionados por sua relevância; as estratégias,
os métodos e as técnicas de ensino a serem utilizados; e as formas de
avaliação da aprendizagem e dos resultados obtidos.
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3 - Deve ser valorizado e incorporado educacionalmente todo o conhe-
cimento que os participantes certamente acumularam em suas experiên-
cias anteriores, profissionais ou não.

4 - Além de buscar incessantemente o alcance de resultados que pos-
sam servir de imediato aos interesses concretos dos alunos, a preocu-
pação com o prosseguimento dos estudos dos participantes é meta que
não deve ser esquecida.

5 - O instrutor pode decidir por mudanças, atendendo aos critérios de
flexibilidade e dinamismo da programação em face das necessidades
dos alunos.

6 - No desenvolvimento dos conteúdos programáticos, devem prevalecer
a qualidade e o valor da informação a ser veiculada e do conhecimento
construído, em detrimento da quantidade de dados e informações a
serem memorizados e do número maior ou menor de unidades de ensi-
no.

7 - O repertório de cada aluno acaba determinando, muitas vezes, dife-
rentes ritmos de trabalho, que devem ser respeitados.

8 - A interação instrutor-aluno deve ser perseguida para dar oportunida-
de de discussões, exercícios freqüentes, manifestação de opiniões e
contribuições pessoais.

9 - A interação entre os alunos deve ser estimulada a fim de desenvolver
atitudes e hábitos de trabalho em equipe. Por isso, recomenda-se a
prática de exercícios e discussões em grupo.

10 - No grupo de habilidades básicas, a predominância está na busca do
aprender a aprender, aprender a ser e aprender a participar. No grupo
das habilidades específicas, a predominância está no aprender a fazer.

Os recursos para o financiamento desse programa provêem do Fundo
de Amparo ao Trabalhador e fazem parte do financiamento do SINE.

A primeira experiência concreta dessa proposta foi desenvolvida, a pedi-
do do MTb, pelo Sindicato da Indústria de Construção Civil (SINDUSCON -
RJ); denomina-se "Projeto Trabalhar Mais e Melhor"; cujo conteúdo é a
seguir resumido.
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5.1.1 Projeto Trabalhar Mais e Melhor

Esse projeto visa atender às necessidades da modalidade preparação
básica para o trabalho, especialmente para trabalhadores da indústria da
construção civil. No entanto, a metodologia desenvolvida, traduzida
pelos fundamentos e conceitos elaborados, pode ser estendida a qual-
quer outra "família ocupacional", desde que adaptados às suas especifi-
cidades.

Esse projeto já foi pré-testado em alguns SINEs estaduais, e seu objetivo
é desenvolver um processo educativo que possibilite aos trabalhadores:
ampliar os conhecimentos sobre sua realidade; compreender e exercer a
capacidade de crítica e argumentação; tomar consciência sobre sua
condição de cidadão que tem direito a usufruir do produto do próprio
trabalho; e qualificar-se profissionalmente para melhorar sua condição
de vida.

O material didático do projeto encontra-se dividido em três volumes:

1o - Trabalhar o Fundamento: contém as diretrizes metodológicas do
projeto.

2o - Trabalhar a Formação: é integrado pelos conteúdos de comunicação
oral e escrita, conhecimentos matemáticos, conhecimentos gerais e
complementações.

3o - Trabalhar a Profissão: contém os conhecimentos e habilidades que
possibilitam o exercício de uma ocupação específica, tais como prática
profissional, informação tecnológica, inter-relação de conhecimentos,
noções de normas técnicas e de segurança.

Em resumo, as habilidades básicas referem-se a todos os conteúdos da
educação básica a serem desenvolvidos pelo professor, e as habilidades
específicas, aos conteúdos de qualificação profissional a serem traba-
lhados por um instrutor profissional.

O projeto é dirigido para dois públicos-alvo: o não-alfabetizado  (curso
nível 1) e o alfabetizado, com escolarização equivalente até a 4a série do
1o grau (curso nível 2). Aos alunos do nível 1, a ênfase maior é dada às
habilidades básicas, enquanto para os alunos do nível 2 há um equilíbrio
entre as duas partes.
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A proposta do SINDUSCON — RJ atribui importância fundamental à relação
entre educação e mundo do trabalho. Nesse contexto, a educação para
o trabalho deve desempenhar o papel de aprofundar no indivíduo as
seguintes habilidades básicas: elaboração crítica, independência, racio-
cínio lógico, concentração e disciplina, iniciativa para a resolução de
problemas, capacidade de organização do próprio trabalho e capacidade
de comunicação.

A relação entre habilidades básicas e específicas será dada pelo materi-
al didático e de uma forma integrada. Identificam-se as várias ocupações
da família e, por meio da construção conjunta entre professor e aluno, o
curso aprofunda a discussão sobre as particularidades de cada ocupa-
ção, introduz conceitos de qualidade, produtividade e racionalização do
processo produtivo, e aprofunda a discussão sobre segurança e higiene
no trabalho.

O processo de aprendizagem visa desenvolver o potencial cognitivo,
psicomotor e afetivo do aluno. Em todos os módulos, procura-se ampliar
a visão de cidadania do trabalhador, para que o mesmo aprenda a se
envolver com o trabalho, a participar conscientemente da produção, e se
sinta integrado ao progresso da sociedade.

5.2 Programa de Educação para a Competitividade — PROEDUC

A FINEP parte do pressuposto de que o novo paradigma tecnológico intro-
duz mudanças substanciais no processo produtivo, que implicam uma
nova dimensão para as questões do trabalho e da educação do traba-
lhador.

A educação se transforma na condição necessária para a criatividade e
a participação dos trabalhadores no processo produtivo, para alcançar a
qualidade total. A demanda do setor empresarial volta-se mais para a
educação básica, de conteúdos gerais, do que para a educação técnica
especializada. Nesse contexto, a FINEP tem um importante papel a de-
sempenhar neste esforço estratégico e político, e na aliança a ser feita
entre o setor empresarial e o sistema educacional.

O PROEDUC tem como principal objetivo contribuir para o fortalecimento de
um sistema nacional de educação básica de qualidade. A FINEP pretende
estimular parcerias entre as empresas e as escolas públicas, para res-
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gatar a qualidade do ensino público básico e, ao mesmo tempo, atender
à demanda por trabalhadores qualificados. Paralelamente, busca-se,
com as ações do PROEDUC, induzir e motivar mudanças advindas de ativi-
dades de articulação, de apoio a experiências-piloto e de disseminação
de casos bem-sucedidos.

O programa tem as seguintes diretrizes de ação:

1a - Articulação: a ação da FINEP deve se dar de forma articuladora e
integradora, pois a questão educacional requer a ação de múltiplos ato-
res para seu equacionamento. Essa articulação deve envolver a comu-
nidade científica, os órgãos governamentais, os empresários e os traba-
lhadores; para tal, a FINEP já constituiu um fórum permanente de debates
sobre modernização produtiva, trabalho e educação.

2a - Sensibilização: deverá ser alcançada com um programa de comuni-
cação e divulgação do Programa e seus efeitos positivos para o desem-
penho empresarial.

3a - Apoio a projetos e estudos: a FINEP pretende apoiar experiências-
piloto na área da educação do trabalhador, que poderão ser isoladas ou
conjuntas com universidades, outras empresas, prefeituras municipais,
etc.

Serão financiados projetos educacionais para formação e desenvolvi-
mento dos trabalhadores (mão-de-obra direta) dos seguintes tipos: edu-
cação formal — alfabetização, supletivo de 1o e 2o  graus; enriqueci-
mento curricular; e educação continuada e informal. Os projetos terão
um prazo de carência de até três anos e de amortização de até sete
anos, com juros baixos, e cobrirão despesas: com contratação de con-
sultoria, com a equipe própria envolvida com o programa ou projeto de
educação; com os gastos em equipamentos e material permanente
indispensáveis à realização dos projetos; e demais gastos necessários
para o desenvolvimento do projeto. A FINEP obteve recursos do FAT para o
PROEDUC.

Nota-se que, mesmo sem a sinergia desejada das ações governamen-
tais, tanto o MTb quanto a FINEP têm propostas com concepção e objetivos
muito semelhantes.

A questão metodológica é fundamental para o sucesso desses progra-
mas. Para o atendimento aos desempregados, terá de haver um esforço
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enorme do governo em parceria com as instituições de formação profis-
sional, empresas e universidades, para desenvolver metodologias com
conteúdo e agilidade necessários para a obtenção dos resultados dese-
jados.

Do ângulo do PROEDUC, a associação, sobretudo com as escolas públicas,
é fundamental para arejar o ensino público e garantir o fornecimento de
conteúdo educativo e não exclusivamente técnico.

Esses dois programas governamentais podem servir de parâmetros para
uma mudança de postura do governo diante do desafio de educar, para
o trabalho e para a vida, a geração de trabalhadores do próximo século.
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Resumo

O propósito fundamental deste artigo consiste em anali-
sar as principais modificações operadas no mercado de
trabalho brasileiro desde o início dos anos 80, realçando-
se suas características atuais mais relevantes, tendo em
vista a fundamentação de propostas de intervenção pú-
blica no tocante a políticas de emprego e renda. Para
tanto, procedemos também, ainda que de forma sumária,
a um exame das principais transformações ocorridas, em
âmbito mundial, no que tange aos novos padrões tecno-
lógicos e seus impactos sobre a economia e a sociedade
contemporânea.

As políticas públicas, aqui explicitadas e examinadas
quanto ao seu grau de efetividade, correspondem ao:
                                             

* Da FEA/PROLAM/USP.
** Da FEA-RP/USP.
*** Da FEA/UFJF.
**** Do IGCE/UNESP.
***** Da FEA/USP.



PLANEJAMENTO E
POLÍTICAS PÚBLICAS
Nº 12 - JUN/DEZ
DE 1995

168

sistema Público de Emprego, Contrato Coletivo de Tra-
balho, Treinamento e Requalificação de Mão-de-Obra,
Apoio à Micro e Pequena Empresa e Programa de Gera-
ção de Emprego e Renda.

Nossa perspectiva de análise envolve uma postura crítica
relativamente às propostas de solução dos problemas de
quantidade e qualidade do emprego, que têm na minimi-
zação do papel do Estado e flexibilização do mercado de
trabalho, seus componentes fundamentais. Tendo em
vista os novos parâmetros tecnológicos e macroeconômi-
cos vigentes em termos mundiais e nacionais, apenas por
meio de políticas públicas eficientes e bem direcionadas,
será possível minorar tais problemas.
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crescimento econômico nos países industrializados nos anos
80, especialmente nos países europeus, vem gerando, com-
parativamente a todo o período pós-guerra, menos empregos.
O elevado desemprego aberto — 27 milhões de indivíduos

nos países da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento
Econômico (OCDE) em 1992, correspondente a 7,8% da população eco-
nomicamente ativa (PEA) —, o crescimento de ocupações temporárias
e/ou empregos com vínculos contratuais instáveis, a expansão da tercei-
rização e a redução das jornadas diárias de trabalho estão apontando
que o sistema produtivo não vem demandando trabalho assalariado
suficiente para fornecer empregos estáveis em período integral para
todos, ou seja, indicam a expansão do desemprego estrutural [Boyer
(1988)].

São pelo menos três as explicações para esse fenômeno. A primeira é o
novo padrão de competição mundial comandado por firmas sediadas
nos países asiáticos, que se aportam num baixíssimo custo de mão-de-
obra, muitas vezes combinado com tecnologia moderna, microeletrônica.
A segunda é a crescente aplicação da tecnologia de informação e da
microeletrônica à produção, que promove elevados ganhos de produtivi-
dade. E a terceira explicação reside na aplicação de novos métodos de
organização da produção e do trabalho, que vem acarretando mudanças
profundas tanto na natureza como no significado do trabalho.

Com relação às modificações do primeiro tipo — na natureza do trabalho
— deseja-se, inicialmente, destacar que o próprio sentido do termo es-
pecialização funcional não mais representa uma particular especialidade
do trabalhador na produção de algum produto ou na prestação de algum
serviço, que pode ser aperfeiçoada pela aplicação e treinamentos contí-
nuos, mas sim sua capacidade de adaptação e de retreinamento para
atender às modificações que surgem no interior de um sistema complexo
computadorizado de produção ou de prestação de serviços, para o qual
foram transferidas especializações humanas.1

Não se pode deixar de mencionar, também, a tendência de declínio no
trabalho na indústria de transformação, que vem acompanhada da extin-
ção de inúmeras ocupações especializadas (ferramenteiro, carpinteiro,

                                             

1 A organização do trabalho em departamentos e/ou grupos pequenos e a expansão de
relações de subcontratação ratificam essa tendência.

O
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montadores, etc.), que garantiam empregos de boa qualidade e o au-
mento das ocupações no setor terciário e nas atividades de escritório
associadas, em geral, às alterações no conteúdo de determinadas ocu-
pações e cargos desses setores (datilógrafas, recepcionistas, controle
de qualidade, etc.).

Sobre o segundo tipo de mudança — no significado do trabalho —, muitas
profissões passaram a ter caráter provisório, tendo em vista que as mudanças
tecnológicas aceleradas impõem retreinamentos contínuos. Os empregos e as
posições sociais deles decorrentes são mutáveis, e raramente conferem
ao indíviduo o sentimento de pertencer a um grupo definido, ou de ter
um lugar seguro na sociedade. Este fato torna as pessoas mais autôno-
mas e individualistas, e implica, dadas as incertezas da sociedade, as
pessoas buscarem sua identidade fora do local do trabalho. Entretanto,
quando se verificam as condições para a formação do processo de iden-
tificação do trabalhador assalariado com base em seu trabalho, este
tende a ocorrer mais no plano corporativo, na inserção específica do
indivíduo no interior de um sistema de produção de uma determinada
grande empresa, originando, então, a ideologia das elites dos vencedo-
res, ao invés de uma identidade de classe. A conseqüência disso é a
perda de laços de solidariedade para a defesa de interesses comuns e,
aliado a outros fatores, acarreta perda de representatividade política dos
sindicatos. Estes, nos países industrializados, vêm perdendo espaço
político nos anos 80. Os níveis de desemprego, as novas sistemáticas
de relações capital-trabalho por firmas, e o surgimento de atividades
econômicas aportadas na nova tecnologia em locais sem tradição sindi-
cal são os principais motivos. No sentido de reverter essa tendência, tais
entidades não podem continuar se centrando apenas na defesa das
condições de trabalho e dos salários, vista a própria perda de importân-
cia relativa do trabalho nos processos de individuação e de identificação
social. A ação sindical deve englobar também a defesa das necessida-
des e aspirações que os trabalhadores desenvolvem como cidadãos,
moradores, consumidores, etc.

Outras tendências preocupantes no mercado de trabalho nos países
industrializados e com efeitos sobre os sistemas de seguridade social
são a maior rapidez na taxa de obsolescência da força de trabalho, a
criação de empregos de baixos salários e sem vínculos com a segurida-
de social, e o processo de concentração dos rendimentos.
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Diante dessas perspectivas, o papel do Estado passa a ser representa-
do, de acordo com os analistas e a opinião pública, por duas posições
polares. A primeira entende que a sociedade tenderá para um processo
de ajustamento e que a intervenção do Estado deve ser minimizada.
Esta postura defende, especialmente para o caso da Europa e para os
países em desenvolvimento, o desmantelamento do Público, a diminui-
ção dos encargos sociais e a desregulamentação no mercado de traba-
lho, ou seja, medidas que tornem o mercado de trabalho flexível para
responder aos movimentos do mercado e, possivelmente, aumentar o
nível do emprego. Entretanto, esta posição não é unânime no meio es-
pecializado. Em primeiro lugar, o mercado de trabalho estadunidense —
paradigma de mercado de trabalho flexível quando comparado com os
mercados de trabalho europeus — tem mostrado, desde meados dos
anos 80, um nível elevado de desemprego, inferior, a bem da verdade,
ao dos países europeus, e um aumento no número de famílias pobres,
embora um ou mais de seus membros estivessem ocupados. Em se-
gundo lugar, os custos sociais e psicológicos deste processo de transi-
ção não podem ser ignorados, e a não intervenção do Estado nessa
matéria iria contribuir para deixar inerme a sociedade, e sem garantias e
segurança tanto os mais atingidos nesse processo de transformação
como as camadas mais pobres.

A segunda posição entende que é necessário reorientar o papel do Es-
tado no sentido de exercer ativamente uma política de emprego a fim de
propiciar uma melhor distribuição de riqueza e de oportunidades de
trabalho, ou de atividades e renda para todos. As possibilidades exis-
tentes no desenvolvimento de políticas públicas que objetivem melhorar
a qualidade de vida, a educação, a saúde, a cultura e o lazer, os peque-
nos negócios em geral, etc. podem permitir, num futuro imediato, um
crescimento notável no setor serviços, minimizar os efeitos da desocu-
pação da revolução tecnológica e permitir enfrentar de maneira mais
socialmente equilibrada o processo de transição.

Em face dessas especificidades do mercado de trabalho, tanto a política
macroeconômica — voltada para elevar o nível de demanda agregada —
, como as medidas relacionadas ao contexto microeconômico — redu-
ção dos custos da mão-de-obra (diretos, indiretos e custos de transação)
— revelam-se incapazes de promover um amplo acesso, envolvendo os
diversos estratos populacionais, aos postos de trabalho. Nesse sentido,
políticas públicas orientadas para atender a tais grupos patenteiam-se
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como imprescindíveis. Em outros termos, mesmo num quadro hipotético
de elevado nível de demanda agregada e grande flexibilidade no merca-
do de trabalho — conquanto seja questionável a capacidade deste últi-
mo fator para promover aumentos no montante de emprego na propor-
ção insinuada pelos defensores de tal proposta —, ainda assim restaria
um conjunto significativo de pessoas dispostas a trabalhar e sem o con-
seguir de forma satisfatória, por diversos condicionantes, sobretudo de
ordem institucional. O papel fundamental das políticas de emprego con-
siste em tentar minimizar tal contingente, mediante políticas específicas
orientadas para certos grupos posicionados desfavoravelmente no mer-
cado de trabalho.

Este artigo situa-se também na defesa da reorientação do papel do Es-
tado em nosso país no sentido de formular políticas públicas que objeti-
vem a melhor distribuição de riqueza e renda e a geração de empregos,
com o intuito de minimizar e superar os fortes desequilíbrios sociais,
regionais e de renda. Nesse sentido, inicialmente apresenta um quadro
do mercado de trabalho no Brasil. Em seguida, tecem-se algumas consi-
derações sobre um conjunto de políticas públicas voltadas a minorar o
problema do desemprego no Brasil; e, por fim, seguem as considerações
finais.

1 Mercado de Trabalho

O emprego urbano no Brasil dos anos 90 mostra uma situação de hetero-
geneidade decorrente tanto da reestruturação de sua economia nos novos
moldes de produção e do comércio internacional, como de desemprego
estrutural herdado e não resolvido do passado.

O início dos anos 80 (1981-83) caracterizou-se por uma forte recessão
acompanhada de uma elevada retração da ocupação em geral e do
emprego formal assalariado registrado,2 que entre 1980 e 1983 diminuiu
cerca de 6%. Na indústria de transformação, essa queda foi de aproxi-
madamente 16,45% e na construção civil, de quase 38%. Nesses anos,
a perda de posição da indústria de transformação e da construção civil é,

                                             

2 Emprego formal assalariado registrado é entendido como o emprego assalariado gerado
por uma empresa tipicamente capitalista e com contrato formal de trabalho, ou seja, registro
em carteira de trabalho ou com carteira de trabalho assinada. A denominação popular para
este tipo de ocupação é de emprego fichado.
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em parte, compensada pelo crescimento do emprego na administração
pública, cerca de 16% [Lacerda e Cacciamali (1992)].

Posteriormente, entre 1983 e 1989, o mercado de trabalho continuou a
encontrar espaços para ajustar-se ao ritmo cíclico da taxa de cresci-
mento, mas com alterações em sua estrutura de ocupação setorial e
diminuição de renda real. As informações para o ano de 1989, proveni-
entes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), indicam
que a maior parte dos trabalhadores ativos era assalariada (66%); des-
ses, 42,8% tinham registro na carteira de trabalho ou trabalhavam em
regime especial de relações de trabalho no setor público; e 23,2% tra-
balhavam à margem da regulamentação do mercado de trabalho. Os
restantes distribuíam-se entre trabalhadores por conta própria (23%),
trabalhadores sem remunerações (8%) e empregadores (3%) [Caccia-
mali (1993a)]. Estima-se, adicionalmente, que relações não-registradas
no interior destes três últimos grupos atingiam 15,5 milhões de pessoas,
cerca de 78% do conjunto das três categorias. Assim, no Brasil, das
posições ocupacionais supramencionadas, praticamente metade dos
ocupados — 29 milhões — estaria a exercer o trabalho à margem da
regulamentação desse mercado. Deste total, 13,6 milhões eram assala-
riados e não recebiam, salvo acordo com o empregador, os benefícios
que decorrem da normatização institucional do trabalho.3

Junto ao significativo crescimento do mercado de trabalho não-
regulamentado, durante os anos 80, houve uma intensificação do pro-
cesso de concentração da renda. A participação da renda apropriada
pelos 30% mais pobres da população ocupada foi reduzida de 5,80%
para 4,51% entre 1981 e 1989, ao mesmo tempo em que a parcela deti-
da pelos 10% mais ricos ampliou-se de 45,30% para 52,23%. O índice
de Gini, por sua vez, que era de 0,573, em 1981, ascende a 0,635 em
1989 [FIBGE (diversos anos)]. Ou seja, o ajuste no mercado de trabalho
ocorreu, preponderantemente, por meio da diminuição do nível de renda,
associada à perda da qualidade do emprego — dos vínculos institucio-
nais, e dos direitos trabalhistas. As regiões mais industrializadas, como o
Sudeste e, em especial, a região da Grande São Paulo foram substanci-
almente mais afetadas que as demais regiões brasileiras. Enquanto as
regiões Sudeste e Sul expandiram o emprego apenas em 0,4% e 0,8%
                                             

3 É importante salientar que a distribuição espacial da população trabalhadora com/sem
registro em carteira de trabalho era muito desigual. Os empregados registrados
representavam 59% do total, sendo que no Sudeste esse percentual atingia 66%, enquanto
na região Nordeste ficava restrito a 41% [Cacciamali (1993c)].
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ao ano, respectivamente, as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste
apresentaram taxas anuais médias de crescimento muito mais elevadas:
3,56%, 3,65% e 3,94%, respectivamente. Nessas regiões, os setores
que se destacaram como geradores de emprego foram as atividades
terciárias em geral e, sobretudo, o setor público.4

Por sua vez, o repique da recessão em 1990-92 repercute sobre o mer-
cado de trabalho de forma distinta da recessão de dez anos antes. As
firmas vêm se reestruturando, objetivando aumentar sua competitividade
nos mercados internos e externos. Estimativas sobre os níveis de produ-
tividade-hora do trabalho na indústria de transformação indicam um
movimento de crescimento sistemático desde 1991, podendo acumular
um ganho de quase 30% ao final de 1993 [FEA/PUC - RJ (março de
1994)]. Além disso, em 1993, a elevação do Produto Interno Bruto de
cerca de 5% gerou apenas o crescimento de 0,78% de empregos regis-
trados no setor formal urbano. Essas informações, contudo, não condu-
zem a aceitar linearmente que o Brasil deverá se defrontar com um ciclo
de crescimento sem trabalho como diagnosticado para a Europa. Isso
porque, no início dos anos 90, ocorreu uma acentuada queda no nível da
demanda doméstica ainda não recuperada. Ademais, não se pode cre-
ditar à situação macroeconômica em geral e ao crescimento observado
em 1993 — baseado na indústria de bens de consumo duráveis — o
início de um período de crescimento econômico auto-sustentado. A
diminuição dos níveis de emprego resultante da modernização do par-
que industrial e decorrentes ganhos de produtividade pode ser compen-
sada pela expansão da demanda doméstica. E, aliado a isso, um perío-
do mais sólido de recuperação da economia deverá englobar a expan-
são dos setores de bens de consumo não-duráveis e de diversificação
do setor serviços, mais intensivos em absorção de mão-de-obra.5
                                             

4 Ao longo de toda a década de 80 o crescimento do emprego público no país foi sempre
superior à evolução do setor formal e registrado. Do total de 2,7 milhões de empregos
gerados entre 1980 e 1988, cerca de 1,6 milhão (59,2%) foram criados na administração
pública. Tal fenômeno ocorreu com maior intensidade nas esferas estadual e municipal, e
nas regiões menos desenvolvidas do país — as taxas de crescimento anuais médias foram
da ordem de 9,5% na região Norte, 8,0% no Nordeste e 6,9% no Centro-Oeste. Tal
constatação sugere que perante o agravamento da crise econômica e durante uma etapa de
abertura política, os governos subnacionais passaram a assumir um papel ativo e anticíclico
de geração de emprego. Se, por um lado, tal alternativa contribuiu para atenuar problemas
sociais, manter níveis de renda e ampliar a oferta de serviços, por outro, não se pode
desconsiderar que houve, também, além do agravamento nas finanças públicas
estaduais/municipais, a manutenção de uma prática clientelista (Lacerda e Cacciamali
(1992)].

5 Além do que, em momentos de excepcionalidade econômica e com as altas taxas de
inflação, aumenta a probabilidade de erro na base de informações e em seus valores.
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A despeito dessas considerações, entretanto, é possível admitir que
existem restritas possibilidades de um crescimento satisfatório do em-
prego no Brasil nos próximos anos. Mesmo num cenário de retomada do
crescimento econômico — com estabilidade monetária e recondiciona-
mento financeiro do setor público —, é mais provável que a geração de
empregos ocorra em níveis inferiores aos necessários para absorver
todo o contingente de desocupados acrescido dos grupos que ingressam
anualmente no mercado de trabalho. A reestruturação tecnológica e
organizacional, em andamento, nos setores produtivos e de serviços,
elimina postos de trabalho, ao mesmo tempo em que requer um traba-
lhador multifuncional com maior grau de qualificação. Este fato além de
diminuir as possibilidades de reemprego para os mais velhos, contrasta
com o perfil da força de trabalho do país, pois 42% dela possui grau de
escolaridade formal inferior ao primeiro grau completo [FIBGE(1990)].

Informações recentes mostram que, nesta década, o fenômeno do de-
semprego urbano passa a destacar-se sobre os demais, atingindo per-
centuais inéditos em todas as regiões metropolitanas brasileiras. No
início de 1994, as áreas metropolitanas (AMs) registravam quase um
milhão de indivíduos numa situação de desemprego aberto, e cerca de 8
milhões se a esse número forem acrescentadas as formas de desem-
prego oculto [FIBGE /PME (1994) e DIEESE (1994)]. Soma-se a isso a expan-
são do assalariamento sem carteira de trabalho — de 18,00% para
23,25%, entre 1990 e 1994 — e do trabalho por conta própria — de
17,50% para 21,70%, no mesmo período.6 Além disso, nesse mesmo
espaço de tempo, as AMs mostraram uma retração do nível de emprego
na indústria de transformação — de 24,44% para 19,97% — e a manu-
tenção e expansão da ocupação na indústria de construção civil e no
setor de serviços, respectivamente — 7,42% versus 7,49%, e 60,78%
versus 65,03%.

Nessas circunstâncias, torna-se indispensável que sejam intensificadas
avaliações alternativas para enfrentar o agravamento da crise social. Tal
situação passa necessariamente por uma ampla revisão do aparato
estatal, tomado em termos de suas agências de intervenção e de suas
politicas públicas. Os mercados de trabalho no Brasil apresentam uma
diferenciação, estrutural e regional, que deve ser atendida por políticas

                                             

6 Informações originárias da Pesquisa Mensal de Emprego da FIBGE para o primeiro
trimestre de cada ano. As AMs consideradas são : Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de
Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
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múltiplas e específicas. Ora, como o fenômeno do elevado nível de de-
semprego aberto não é um fenômeno passageiro, tal como já não eram
os perversos níveis de marginalidade e pobreza absoluta, é certo que a
intervenção do setor público nos mercados de trabalho precisa receber
uma prioridade maior na agenda governamental.7

2 Considerações sobre Algumas Políticas Públicas de
Emprego

Esta segunda parte objetiva tecer algumas considerações acerca da
viabilidade e eficácia de algumas políticas públicas selecionadas para
manter e ampliar a geração de empregos no Brasil. Dessa maneira,
serão analisadas as seguintes políticas públicas: Sistema Público de
Emprego; Contrato Coletivo de Trabalho; Treinamento e Requalificação
de Mão-de-Obra; Apoio à Micro e Pequena Empresa; e Programa de
Geração de Emprego e Renda. A escolha destas prende-se ao fato de
se tratarem de políticas consensualmente aceitas, e/ou por serem de
alguma forma praticadas por instituições públicas ou governamentais.
Obviamente, esse elenco não esgota o leque de possibilidades de políti-
cas públicas de emprego.

Deseja-se destacar que a implementação de quaisquer políticas públicas
de emprego deve obedecer ao princípio de hierarquia, de tal forma a
preservar a eficiência e eficácia dos programas; além de ter que levar
em conta, na sua aplicação e desdobramentos, as diferentes demandas
e características das diversas regiões do país, setores de atividade e
inserções de mão-de-obra.

                                             

7 Aliás, a esse respeito é bom lembrar que, nos países industrializados, o posicionamento
dos poderes públicos, no passado recente, foi marcado por uma ação ativa, perseguindo
meios de reduzir os impactos sociais gerados, primeiro, pelos baixos níveis de crescimento
econômico, no início dos anos 80, e depois, quando há uma retomada do crescimento, mas
prevalecem elevados níveis de desemprego estrutural. Por isso, os países da OCDE

destinaram crescentes parcelas dos seus recursos orçamentários para a promoção de
políticas ativas de emprego, para auxílio-desemprego ou para a requalificação profissional.
Esta ação deliberada foi verificada, mesmo que simultaneamente ficasse encoberta pela
prevalência de um discurso liberalizante em defesa do mercado de trabalho livre. E, na
maioria das vezes, os programas especiais de emprego foram conduzidos com a ativa
participação dos governos locais e em esquemas alternativos de parceria público-privado
[Hollister e Freedman (1988)].



CRESCIMENTO
ECONÔMICO E
GERAÇÃO DE
EMPREGOS:
CONSIDERAÇÕES
SOBRE POLÍTICAS
PÚBLICAS

177

2.I Sistema Público de Emprego

O Sistema Público de Emprego (SPE) é uma proposta de reformulação e
ampliação do escopo do Programa do Seguro-Desemprego, aportado nos
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Este visa à contenção
e à redução do desemprego por meio da reciclagem profissional e da
intermediação de novos postos de trabalho e de programas e estratégias
de geração de empregos, além de ampliar o acesso e a proteção do de-
sempregado no momento da demissão. Esse sistema deverá ser integrado
pela União — Programa do Seguro-Desemprego, SINE (Sistema Nacional
de Emprego), Programa de Geração de Emprego e Renda —, pelos go-
vernos estaduais e municipais e pelos sistemas SENAI /SENAC/ SENAR. O prin-
cípio básico das propostas que recomendam a implantação desse sistema
é, com base em uma diretriz global da União, estabelecer atribuições dos
governos subnacionais, dando ênfase à operacionalização e ao controle
primário dos projetos pelas burocracias locais, em articulação com os
sindicatos e com as empresas dos setores envolvidos, seguindo o princípio
da hierarquia. Ademais, caberia ao sistema o registro das informações
sobre os programas existentes e seu monitoramento, o que viria a permitir
o redirecionamento e aprimoramento da coordenação da política de em-
prego e dos programas ao longo do tempo.

2.2 Contrato Coletivo de Trabalho

O surgimento de um novo padrão de produção nas economias industria-
lizadas — caracterizado pela flexibilidade produtiva — foi acompanhado
por crescentes perdas das conquistas sociais dos trabalhadores. Se por
um lado esta nova forma de produção possibilitou altos ganhos de pro-
dutividade e maior dinamismo das empresas nos mercados mundiais,
por outro: aumentaram-se os níveis de desemprego e as desigualdades
na distribuição de renda; expandiram-se os contratos de trabalho à mar-
gem da regulação vigente; quebraram-se os laços de solidariedade entre
os trabalhadores; os sindicatos perderam suas forças; e as práticas no
mercado de trabalho tornaram-se cada vez mais individualizadas. Estas
transformações tornaram necessária a busca por um novo marco regu-
lador do mercado de trabalho nesses países, com o objetivo de combi-
nar um maior número de formas de contratos individuais com garantias
coletivas de emprego e de renda [Cacciamali (1993a)].
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Tendo em vista a tendência para este novo cenário da produção e do
trabalho no Brasil, a implantação do contrato coletivo de trabalho aqui
também está associada à busca de um novo marco regulador do merca-
do de trabalho.

O nosso sistema atual de relações de trabalho segue o modelo estatutá-
rio, em que a maioria dos direitos e deveres dos empregados e dos
empregadores é garantida por lei. Os acordos e convenções coletivos
são complementares à legislação [Pastore (1994)]. Dessa maneira, as
relações de trabalho são regidas por dois tipos de contrato: individual e
coletivo. O primeiro propicia os direitos básicos a todo trabalhador regis-
trado em carteira de trabalho. Dentre os principais constam a duração da
jornada de trabalho e a remuneração de horas extras; o descanso se-
manal remunerado e o direito às férias; as garantias de renda; as garan-
tias de estabilidade; a proteção à família, segurança e saúde; e as ações
judiciais para cobrar direitos. O segundo, por sua vez, se caracteriza por
um acordo anual entre o sindicato profissional a que pertence o traba-
lhador e a respectiva categoria patronal. Todos os trabalhadores regis-
trados e todas as empresas formalmente constituídas pertencem a um
sindicato e estão sujeitas aos resultados das negociações coletivas.
Quando as partes não chegam a um acordo, a Justiça do Trabalho pas-
sa a arbitrar o dissídio obrigando-as a seguir a sentença promulgada.
Em geral esses acordos estabelecem garantias de renda (piso salarial,
condições de reajustes, etc.) e ampliam os direitos individuais do traba-
lhador [Cacciamali (1993a)].

A adoção do contrato coletivo de trabalho no nível nacional, associada a
esse sistema de relações de trabalho pode, de fato, provocar um maior
enrijecimento do mercado de trabalho, causando efeitos negativos como
desemprego e informalidade. Contudo, a busca por relações de trabalho
mais flexíveis compatíveis com o novo sistema de produção não deve
implicar uma diminuição dos direitos coletivos de emprego e renda. Um
contrato coletivo que respeite as peculiaridades da economia brasileira
pode atender a essas duas exigências.

No que tange, portanto, à implantação do contrato coletivo de trabalho, é
imprescindível, ao nosso ver, direcionar as relações capital-trabalho de
um modelo arbitrado pelo Estado para um modelo de negociação, parce-
rias e remunerações associadas aos ganhos de produtividade e à parti-
cipação nos lucros, que poderiam ser articuladas com as câmaras seto-
riais. A multifacetada realidade nacional exige, entretanto, que vigore um
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sistema de contratos coletivos, articulados a partir dos níveis abrangen-
tes para os mais específicos, com cláusulas em nível nacional para
atender, principalmente, àqueles grupos de trabalhadores menos organi-
zados ou de setores/regiões menos desenvolvidas. Deve-se deixar claro
também que, com ele em vigor, reduziria o escopo de atuação da Justiça
do Trabalho, mas não diminuiria uma ativa presença do Estado na for-
mulação de políticas específicas, e muito menos na manutenção e fisca-
lização de normas legais que garantam direitos individuais e coletivos.

2.3 Política de Treinamento e de Requalificação de Mão-de-
Obra

A importância da formação e qualificação da mão-de-obra como política
para a geração de empregos reside não apenas no fato de adaptar o
trabalhador às novas exigências de produção e organização das empre-
sas, mas, e talvez mais importante, permitir a ampliação do conjunto de
atributos da pessoa, de modo a torná-la mais preparada às rápidas mu-
danças socioeconômicas do mundo moderno.

Como salientado na primeira parte do artigo, os padrões de produção
das economias desenvolvidas estão se transformando rapidamente, por
meio dos processos de automação industrial e de novas técnicas de
organização. O paradigma tecnológico imediatamente anterior — o mo-
delo taylorista/fordista de gestão e produção — exigia claramente dois
tipos de empregados. O trabalhador qualificado, que exercia as funções
de gerenciamento e supervisão, e o trabalhador desqualificado (a grande
maioria), que ocupava os postos de produção caracterizados por tarefas
rotineiras e repetitivas. Dessa maneira, o aprendizado do trabalhador era
feito dentro do próprio ambiente de trabalho ou mediante programas de
treinamento direcionados exclusivamente ao aprendizado de tarefas
específicas.

O novo paradigma que se delineia se caracteriza por um processo de
produção em pequenos e médios departamentos e/ou firmas altamente
flexíveis, nas quais não só o preço, mas a qualidade e a diferenciação
do produto são os elementos mais importantes na concorrência. A utili-
zação do sistema de máquinas e equipamentos passa a requerer a mí-
nima interferência humana. Agora, o trabalhador precisa exercer uma
multivariedade de tarefas, nas quais se requer maior capacidade de
autonomia para intervir no processo produtivo. A qualificação do traba-
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lhador passa a exigir, portanto, um conteúdo maior e mais amplo de
educação geral para obter uma série de habilidades diferenciadas (raci-
ocínio lógico, capacidade de julgamento, etc.).

Ainda não se pode antever com clareza qual será o novo padrão de
produção futuro no Brasil. As mudanças que vêm ocorrendo na estrutura
produtiva do país não permitem estabelecer, de modo definitivo, qual
será seu contorno e grau de heterogeneidade. Contudo, algumas em-
presas líderes de setores-chave da economia brasileira, tais como o
automobilístico, o químico, a indústria de base, o eletroeletrônico e o de
material de transporte, apontam mudanças neste sentido.

Pesquisa realizada junto a 132 empresas líderes do setor industrial bra-
sileiro [SENAI (1992)] revela que muitas delas já adotam, ou estão em vias
de adotar, a automação industrial e as novas técnicas de organização.
Nesse novo ambiente, requer-se uma maior integração e coordenação
na organização da produção e nos processos de trabalho, no qual todos
os participantes devem atuar de forma mais ativa nos processos decisó-
rios e nas tarefas típicas de gestão. O consenso é que cada vez mais
essas mudanças aumentarão a demanda por mão-de-obra qualificada.
Dentre os novos atributos exigidos, destacam-se o raciocínio lógico, a
capacidade de concentração, o conhecimento técnico geral, a habilidade
para aprender novas qualificações, a capacidade de comunicação oral e
escrita e a iniciativa para resoluções de problemas. E a forma de aquisi-
ção desses atributos depende não somente da formação profissional,
mas principalmente da educação geral.

No Brasil, afora o sistema público de educação formal, as únicas institui-
ções públicas que as empresas industriais e comerciais contam para a
capacitação da força de trabalho são o Serviço Nacional de Aprendiza-
gem da Indústria (SENAI)/ Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio
(SENAC). Dessa forma, no novo padrão de produção, a educação básica e
formal deve estar intimamente articulada com o treinamento e a recapa-
citação técnica da força de trabalho. Enquanto, o SENAI/ SENAC deve conti-
nuar executando suas funções tradicionais, é recomendável que ele
passe a adaptar os seus currículos às novas exigências profissionais,
não apenas para o setor industrial, mas também para o setor terciário.
Soma-se a isso a necessidade de uma nova configuração de política
pública de treinamento, com a reformulação do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) e a ampliação dos programas voltados para
as comunidades.
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Assim, a requalificação dos recursos humanos, a nosso ver, trará a ne-
cessidade de construir um esquema bem articulado entre empresas,
sindicatos e poder público, visando ao melhor uso e controle dos recur-
sos. E mais, haverá que se aprofundar a articulação entre ensino técni-
co-profissionalizante e educação formal, no âmbito do ministério e se-
cretarias de Educação e do sistema SENAI/SENAC/SENAR. A este respeito, o
Brasil apresenta uma enorme defasagem em comparação com a grande
maioria das economias industrializadas. O tema educação básica e
formal tem uma escassa vinculação com o ensino técnico e este, por sua
vez, tem uma frouxa relação com o sistema de formação dos recursos
humanos das empresas. Destaca-se, aliás, que a formalização de uma
política de capacitação técnico-educacional é um princípio estabelecido
em propostas que visam substituir a Consolidação das Leis do Trabalho,
constando também da legislação que regulamenta o Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT) —, que financia o seguro-desemprego.

2.4 Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Para efeito de políticas públicas de emprego, a característica mais im-
portante das micro e pequenas empresas é serem grandes geradoras de
emprego, em comparação com as grandes empresas, em virtude dos
menores requerimentos de capital investido para criar uma oportunidade
de emprego — 4 mil vis-à-vis 30 mil dólares. O Sindicato das Micro e
Pequenas Empresas Industriais do Estado de São Paulo (SIMPI) estima
que, em média, cada microempresa instalada gera sete empregos dire-
tos e quatorze indiretos — o fator multiplicador varia em função do setor
de atividade. Estas informações, embora devam merecer uma avaliação
mais apurada, não devem obscurecer o fato de que as micro e pequenas
empresas se caracterizam por serem intensivas em mão-de-obra.

A dificuldade analítica maior com que se defronta qualquer estudo sobre
pequenas e microempresas é a sua conceituação. Para fins práticos,
elas são geralmente definidas pelo número de pessoas que ocupam, ou
pelo montante de receita que geram em um determinado período. Esta
forma de conceituação, embora passe por cima de alguns problemas
(como o de suas heterogeneidade e diversidade), permite obter empiri-
camente uma aproximação sobre sua natureza e características.

Dessa maneira, as microempresas foram definidas pelos censos eco-
nômicos, de acordo com seu estatuto legal — Lei 7 525, de 27/11/84 —,
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como pessoas jurídicas e pessoas individuais que têm receita bruta
anual igual ou inferior ao valor nominal de dez mil ORTNs (Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional) no mês de janeiro de cada ano base,
quantia que na época representava cerca de US$ 39 mil.

Com base nessas informações, estudo de Cacciamali (1992) estimou
que esse tipo de empresa correspondia a aproximadamente 77,20% do
total de estabelecimentos produtivos do país no ano de 1985, os quais
empregavam cerca de 20% do total dos ocupados, gerando algo em
torno de 3% do total da receita bruta. Elas são representativas em todos
os setores da atividade econômica, predominando, todavia, no total dos
estabelecimentos dos setores de serviços (90,43%) nos ramos de ali-
mentação, alojamento, manutenção e reparação; de comércio (73,75%);
no ramo varejista destinado à distribuição de alimentos, bebidas e fumo;
e nas atividades industriais (62,63%) em produtos alimentares, minerais
não-metálicos, peças de vestuário e calçados, madeira e mobiliário.

Do total de microempresas no país naquele mesmo ano, quase metade
se concentrava no setor comércio (48,21%), tendo as atividades de
serviços ocupado a grande parcela restante (39,38%). Vale ressaltar que
esta distribuição é homogênea para todas as regiões. Do ponto de vista
espacial, a região Sudeste concentrava a maior parte das microempre-
sas (48,7%), do pessoal ocupado (48,5%) e das receitas geradas
(48,2%), seguida da região Nordeste com 21,7%, 22,4% e 21,4% res-
pectivamente.

A média dos ocupados correspondia a 2,6 indivíduos por estabeleci-
mento. A maioria das microempresas do país — 66,28% — produzia
com o número máximo de duas pessoas e quase 90% empregava até
quatro pessoas. A força de trabalho nestas unidades produtivas era
constituída principalmente pelos proprietários e sócios (46,55%), logo
seguida pelos empregados contratados (42,20%) e por cerca de 11% de
mão-de-obra familiar.

A receita média anual dessas unidades alcançou cerca de doze mil
dólares, e nos estabelecimentos que ocupavam até duas pessoas, esta
não chegou a dez mil dólares. A renda líquida anual disponível para os
proprietários ou sócios era de pouco mais de US$ 1 200, e para os em-
pregados, cerca de US$ 767.
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Tendo como pano de fundo essas características gerais, uma política de
apoio às pequenas e microempresas deve atentar não apenas para os
aspectos concernentes à demanda de trabalho, mas principalmente para
aqueles que se referem à sua oferta.

Quanto aos primeiros aspectos, ainda há um grande espaço de atuação
do poder público tanto no que se refere à definição de um regime fiscal
próprio, linhas de crédito específicas e desburocratização para a instala-
ção e funcionamento das unidades, quanto no auxílio à gestão das já
existentes em busca de uma maior eficiência produtiva e administrativa.
A título de ilustração da distância que ainda separa os órgãos púbicos
deste tipo de organização econômica, quase metade do total das micro-
empresas — 43,02% — não estava registrada legalmente no ano de
1985.

Contudo, uma política de geração de empregos não deve se contentar
em apenas criar novos postos de trabalho, mas principalmente atender à
exigência da qualidade dos empregos gerados. E esta não é uma virtude
das pequenas e microempresas. Pelo contrário, os empregos nestes
tipos de estabelecimentos se caracterizam pelos baixos salários e pro-
dutividade, ausência de registro em carteira de trabalho, e poucas possi-
bilidades de propiciar treinamento e/ou mobilidade vertical ao trabalha-
dor. Cacciamali (1993b) atesta, para o ano de 1992, que mais da metade
dos assalariados (56,9%) do setor privado da Grande São Paulo que
trabalha em empresas de até cinco empregados não possui registro em
carteira de trabalho. Esta participação alcança 24,3% nas empresas que
absorvem de seis a 49 empregados. Ademais, a maioria desses assala-
riados não-regulamentados são jovens (47,3% têm entre dez e 17 anos)
e possuem baixa escolaridade (apenas 9,4% têm 2o grau completo ou 3o

grau).

Dessa maneira, se uma política de apoio às pequenas e microempresas
se restringir apenas ao estímulo de criação de novos estabelecimentos,
esta pode ter um efeito perverso de longo prazo ao incentivar aquelas
atividades menos produtivas e mais ineficientes, e ao reproduzir em
escala maior as desigualdades estruturais da distribuição da renda pes-
soal do trabalho já tão conhecidas. Por outro lado, se esta política con-
centrar seus esforços na melhoria da qualidade do trabalhador engajado
nesta atividade econômica, tanto permitindo um aprimoramento dos
seus atributos quanto possilitando uma abertura do leque destes, é pos-
sível aumentar a produtividade do trabalho e os rendimentos auferidos,
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bem como ampliar a capacidade de mobilidade vertical do trabalhador.
Portanto, os programas de apoio às pequenas e microempresas devem
estar sintonizados com os programas de treinamento e qualificação da
mão-de-obra, reduzindo a ênfase dada às firmas e dedicando maior
atenção ao lado das famílias.

Por fim, dada a heterogeneidade e diversidade setorial e espacial das
pequenas e microempresas, é prudente que estes programas de apoio
— tanto de modernização tecnológica, organizacional e de estratégias
mercadológicas para a empresa, quanto de educação e qualificação da
mão-de-obra — sejam desenvolvidos de modo tópico e localizado, com
monitoramento, de forma a garantir que o verdadeiro alvo seja atingido,
e que os possíveis efeitos perversos indiretos dessas políticas sejam
minimizados.

2.5 Programa de Geração de Emprego e Renda

As recentes mudanças na estrutura de produção e emprego no Brasil
apontam para um ajuste heterogêneo no mercado de trabalho. O au-
mento do assalariamento sem registro e dos trabalhadores por conta
própria é significativo em todas as regiões do país [Cacciamali (1992)].
Estas formas de inserção do trabalhador na organização produtiva se
caracterizam pela sua heterogeneidade de situações (nível de renda,
qualidade das condições de trabalho) e pela ausência de proteção social
(seguridade, saúde, etc.). Este traço marcante do mercado de trabalho
no Brasil requer medidas específicas concernentes às regiões, às áreas
metropolitanas, municípios e aos tipos de atividade, tendo em vista que,
em especial nas regiões menos desenvolvidas, estas formas de inserção
estão associadas aos estratos sociais carentes (renda, educação, saú-
de, habitação, saneamento, etc.).

Uma retomada do crescimento econômico pouco garante que estas
pessoas sejam reincorporadas de forma adequada ao novo modelo de
produção e de trabalho. Dessa maneira, um programa de geração de
emprego e renda que atenda a estes trabalhadores se torna imprescin-
dível para garantir as suas condições mínimas de sobrevivência.

As atuais políticas de apoio ao setor informal e as políticas de formação
de empresas sociais e cooperativas têm como objetivo aumentar a renda
das famílias envolvidas nessas atividades, por meio da oferta de dife-
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rentes tipos de treinamento gerencial — visando despertar e/ou aprimo-
rar o espírito empreendedor do indivíduo, a análise de custos, as estra-
tégias de mercado, etc. — e, dependendo do programa, mediante linhas
de crédito para capital de giro. No caso específico da formação de em-
presas cooperativas/associativas, muitos programas encontram-se vol-
tados para organizar populações muito pobres, quase ou totalmente
excluídas do sistema produtivo. Acoplado a esse fim, muitos também
trazem uma proposta política de incorporar essas coletividades ao pro-
cesso de construção da cidadania.

Ao nosso ver, estas políticas devem continuar como forma de atuação
localizada do poder público àqueles não atendidos pelos demais pro-
gramas com o objetivo multifacetado de assistência social, de integração
ao mercado e de ação pela cidadania.

3 Considerações Finais

A questão do emprego irá ganhar maior centralidade na agenda política
nas próximas décadas, em virtude do processo de globalização e hete-
rogeneização (mundialização) que acarreta as mudanças que se vêm
experimentando hodiernamente.

Dada a heterogeneidade da estrutura produtiva e ocupacional do país,
herdada do passado, e as características das tendências do novo pa-
drão de produção, não é de se esperar que o crescimento econômico
por si só reduza os níveis de desemprego e de ocupações de baixa
produtividade, associados ao elevado nível de carências de parcela da
população brasileira. Desse modo, torna-se necessário desenhar um
sistema público de emprego e um conjunto de programas que articulem
os interesses subnacionais e dos diferentes atores sociais.

Este artigo selecionou cinco propostas de políticas públicas sem a pre-
tensão de esgotar a totalidade das possibilidades de formulação dessas
mesmas políticas.

O Sistema Público de Emprego objetiva a criação de uma instituição
articuladora dos programas de seguro-desemprego, treinamento e in-
termediação de mão-de-obra. Soma-se a isso a definição das diretrizes
dos programas de geração de emprego e renda que visam ampliar as
oportunidades de renda para a população mais pobre, por meio de apoio
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ao setor informal e às empresas cooperativas e sociais. A estruturação
do programa deve obedecer ao princípio de hierarquia, ou seja, partindo
de uma diretriz global da União; o sistema deve estabelecer as atribui-
ções dos governos subnacionais dando ênfase à operacionalização e ao
controle primário dos projetos pelas burocracias locais, em articulação
com os sindicatos e com as empresas dos setores envolvidos.

O Contrato Coletivo de Trabalho visa à passagem de um sistema de
relações capital-trabalho para um sistema negocial. O espírito desta
legislação deve compatibilizar as novas exigências do padrão de produ-
ção e trabalho com a manutenção e ampliação das garantias básicas
individuais e coletivas dos trabalhadores. A multifacetada realidade naci-
onal exige que vigore um sistema de contratos articulados a partir dos
níveis abrangentes para os mais específicos.

O Programa de Treinamento e Requalificação tem o escopo de redireci-
onar os sistemas SENAI/SENAC/SENAR às necessidades do novo padrão,
além de aprofundar a sua articulação com as instâncias de educação
básica formal e técnico-profissionalizante. Ademais, torna-se necessário
ampliar o sistema, de modo a abranger os trabalhadores absorvidos
pelas pequenas e microempresas, bem como diversificar os programas
orientados para as comunidades e para o setor informal.

O Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas deve voltar-se
tanto para o aprimoramento do exercício da atividade, quanto para a
melhoria da qualidade do emprego.

Por fim, o Programa de Geração de Emprego e Renda deve contemplar
aspectos assistenciais, de apoio à cidadania, e despertar a vocação
empreendedora entre os ocupados do setor informal e das cooperativas
e empresas sociais.
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ANEXO ESTATÍSTICO

QUADRO 1
Índice de Evolução do Produto Interno Bruto, Taxas Médias de
Inflação, Evolução dos Ocupados, dos Empregados Registrados e
do Salário Médio Real na Manufatura Formal e Registrada —
Brasil: 1980-1990

Ano
PIB

Real1
Inflação
Média
Anual1

Ocupados2

(1979 = 100)
Empregados
Registrados3

(1979 = 100)

Salário Médio
Real na Manu-
fatura Registra-

da3

1980 100,00 90 - 102,60 100,00

1981 95,61 107 102,95 92,53 108,16

1982 96,16 105 109,43 92,01 112,49

1983 92,88 140 107,13 85,72 86,21

1984 97,78 213 114,33 90,63 80,35

1985 105,55 232 121,73 98,75 83,54

1986 113,56 146 125,52 109,62 127,52

1987 117,67 204 129,93 105,15 80,04

1988 117,56 648 132,97 104,73 60,83

1989 121,44 1332 137,27 - -

1990 116,54 2562 - - -

Fontes:1 
FIBGE. Indicadores IBGE. Contas Nacionais; 2 FIBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios; 3MTb. Relação Anual de Informações Sociais.

Obs.: O sinal - indica informação não disponível.
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QUADRO 2
Composição da Ocupação Segundo os
Grandes Setores da Atividade Econômica
Brasil: 1970-1989

(Em porcentagem)

1970 1980 1985 1989

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Agropecuária 44,28 29,94 28,50 23,10

Indústria Total 17,92 24,38 22,10 23,70

Indústria Transformação 11,00 15,70 14,70 15,90

Indústria Construção 5,86 7,50 5,80 6,20

Serviços 37,80 45,68 49,30 53,20

Fonte: FIBGE. Censos Demográficos (1970 e 1980) e Pesquisas Nacionais por Amostra de
Domicílios (1985 e 1989).

QUADRO 3
Índice e Taxa Média de Crescimento Anual do Emprego Urbano
Registrado e Formal, Segundo as Grandes Regiões e os Setores
Brasil: 1980-1988 (1979 = 100)

1980 1983 1985 1988
Variação

Média Anual
1988/79 (%)

Brasil 102,31 96,20 105,55 112,03 1,27

REGIÕES

Norte 106,37 109,78 126,57 138,10 3,65

Nordeste 104,78 108,50 123,47 137,03 3,56

Sudeste 101,70 91,63 99,68 104,47 0,49

Sul 104,14 97,57 103,16 107,41 0,80

Centro-Oeste 102,91 107,91 137,99 141,58 3,94

SETORES

Extrativa Mineral 103,81 92,58 102,36 100,70 0,08

Manufatura 102,60 85,72 98,75 104,73 0,51

Utilidades Públicas 104,04 99,54 105,04 111,43 1,21

Construção 96,06 59,64 61,31 62,48 -5,09

Comércio 99,35 88,94 91,09 91,61 -0,97

Serviços 102,80 92,28 106,12 112,09 1,28

Administração
Pública

105,60 122,48 140,28 162,99 5,58

Fonte: MTb. Relação Anual de Informações Sociais. Vários Anos.
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QUADRO 4
Índice e Taxa Média de Crescimento Anual do Emprego
Registrado e Formal da Indústria Manufatureira, Segundo
Subsetores e Regiões Selecionadas
Brasil: 1980-1988 (1979 = 100)

1980 1983 1985 1988
Variação Média
Anual 1988/79

(%)

SUBSETORES

Manufatureira 102,60 85,72 98,75 104,73 0,51

Min. Não-Metálicos 102,95 75,41 82,41 88,09 -1,40

Metalúrgica 103,40 77,11 90,40 95,65 -0,50

Mecânica 104,69 74,25 93,12 106,20 0,67

Elétrico e Comunic. 105,14 80,10 95,00 102,74 -0,30

Mat. Transporte 103,73 80,59 105,28 108,11 0,87

Madeira 102,14 75,62 81,45 82,26 -2,14

Mobiliário 98,81 81,04 94,01 92,28 -0,90

Papel e Papelão 105,12 89,12 105,12 107,35 0,79

Química 103,04 93,77 102,88 109,74 1,04

Plásticos 105,79 84,40 106,14 116,60 1,74

Têxtil 99,04 74,74 87,55 92,45 -0,87

Vestuário e Calçados 104,03 107,66 124,96 125,88 2,59

Alimentos 103,12 105,24 110,56 115,10 1,57

Editorial 96,83 84,74 93,17 101,86 -0,20

REGIÕES

Norte 113,21 98,78 115,84 131,45 3,08

Nordeste 105,50 100,13 112,69 127,10 2,70

Sudeste 101,35 81,90 95,32 99,59 -0,05

Sul 104,95 91,06 102,59 109,26 0,99

Centro-Oeste 103,91 98,50 112,00 123,86 2,41

Rio de Janeiro 96,47 79,99 85,15 91,27 -1,01

São Paulo 102,25 81,69 97,90 100,63 0,07

Área Metrop.
São Paulo 100,77 76,94 91,49 93,57 -0,73

Fonte: MTb. Relação Anual de Informações Sociais. Vários Anos.
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QUADRO 5
Índice e Taxa de Crescimento Médio Anual dos Salários
Médios do Segmento Formal e Registrado Urbano
Brasil: 1983-1988 (1979 = 100)

1983 1985 1988 Variação Média
Anual 1988/79 (%)

Brasil 81,98 78,94 58,28 -6,52

REGIÕES

Norte 82,19 80,96 57,36 -6,71

Nordeste 80,76 78,56 61,10 -5,97

Sudeste 82,01 78,60 57,38 -6,71

Sul 86,36 82,42 57,94 -6,55

Centro-Oeste 80,34 82,36 67,89 -4,73

SETORES

Extrativa Mineral 91,60 92,67 76,70 -3,26

Manufatura 108,26 83,34 60,83 -6,02

Utilidades Públicas 85,67 80,56 72,34 -3,57

Construção 81,09 75,25 51,30 -8,01

Comércio 80,31 77,84 49,91 -8,32

Serviços 81,10 73,47 56,57 -6,79

Administração Pública 76,74 75,80 59,58 -6,27

Fonte: MTb. Relação Anual de Informações Sociais. Vários Anos.

Obs.: O deflator utilizado foi Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da Fundação
IBGE.
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QUADRO 6
Distribuição do Rendimento da População Economicamente Ativa
com Rendimento
Brasil: 1976-1989

(Em %)

Percentis 1976 1979 1981 1983 1985 1986 1989

10 - 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 0,65

30 - 5,9 5,8 5,8 5,5 5,3 5,8 4,51

50 - 13,5 13,9 14,2 13,2 13,1 13,5 10,94

30 + 74,7 73,0 71,9 73,8 74,6 73,5 77,52

10 + 50,4 46,8 45,3 46,9 47,7 47,5 52,23

1 + 17,4 13,8 12,7 13,7 14,3 16,3 16,81

Gini 0,615 0,585 0,573 0,592 0,605 0,595 0,635

Fonte: FIBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Vários Anos.
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teoria tradicional da transição demográfica apresenta, como
ponto de partida, três postulados centrais. O primeiro deles
consiste no princípio da precedência no tempo da queda da
mortalidade. Segundo este postulado, a transição demográfica

se inicia com a redução da mortalidade, em função de conquistas asso-
ciadas ao progresso técnico, tais como melhoria dos sistemas de sane-
amento (especialmente nas cidades) e o combate a doenças transmissí-
veis. A alta mortalidade, especialmente a infantil, seria, portanto, o maior
estímulo à manutenção das elevadas taxas de fecundidade no período
pré-transicional.

O segundo postulado seria o da transição reprodutiva, a qual ocorreria
em duas fases. Em primeira instância, o retardamento dos casamentos
e, posteriormente, o controle da fecundidade por parte das pessoas que
vivem em união. Assim, as taxas brutas de mortalidade e de fecundidade
passariam a decrescer em valores assintóticos uma em relação a outra,
a partir de um dado momento no tempo, em que a fecundidade iniciaria
a sua queda. Vale dizer, também, que a fecundidade seguiria caindo a
partir do ponto em que a mortalidade atingiria um certo equilíbrio, dei-
xando de cair ou caindo a taxas mais brandas.1

O terceiro postulado seria dado pelas influências do crescimento eco-
nômico moderno, no sentido atribuído por Simon Kuznetz,2 que destaca
a importância dos mercados na mobilidade e na dinâmica do cresci-
mento populacional. Neste ponto, a expansão do comércio mundial e a
dinâmica da urbanização e da modernização agrícola, expulsando mão-
de-obra do campo para a cidade, teriam tido efeitos no sentido de incre-
mentar o processo de queda da fecundidade.

Um estudo recentemente elaborado por Chesnais (1986) revela que a
experiência histórica de muitos países permite encontrar lacunas nesse
processo, principalmente relacionadas:

a) à noção de equilíbrio pré e pós-transicional. Muitas das experiências
históricas mostram momentos em que a fecundidade flutua antes e de-
pois do período de transição demográfica, destoando da natureza do
processo correntemente descrito como padrão. Na análise de experiên-

                                             

1 Este argumento foi desenvolvido por Artzroundi (1986).

2 Ver sobre esse ponto Kuznetz (1986). Atenção especial deve ser dada ao capítulo II,
"Características do Moderno Crescimento Econômico".

A
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cias históricas, altera-se, também, a variável tempo. Os eventos associ-
ados à transição demográfica ocorrem, no tempo, com densidades dis-
tintas, quando são considerados os diferentes processos de transição
demográfica, em nível mundial;

b) ao caráter de população preponderantemente fechada como quadro de
referência. O modelo tradicional de transição demográfica não leva em
conta as influências que a migração de contingentes populacionais, com
características socioculturais distintas e padrões reprodutivos diferencia-
dos, podem exercer no retardamento ou aceleração do processo de
transição demográfica; e

c) à ênfase no componente "mortalidade" como fator "ativo" na dinâmica
da transição e à pouca atenção dada à influência que reciprocamente é
exercida entre variáveis demográficas e econômicas. Se a queda da
mortalidade tem sido analisada como decorrência do crescimento eco-
nômico e social, pode-se dizer, analogamente, que a queda da mortali-
dade também tem sido um importante fator impulsionador do cresci-
mento econômico. Estas influências recíprocas podem ser observadas,
nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, ao longo do perío-
do 1950-1980. Como a queda da mortalidade está altamente associada
ao combate de grandes endemias, pode-se dizer que ela ocorre conjun-
tamente com uma etapa da transição epidemiológica,3 que é mais favo-
rável ao aumento da produtividade do trabalho.

                                             

3 Define-se como transição epidemiológica o processo de mudança na incidência ou na
prevalência de doenças, bem como nas principais causas de morte, ao longo do tempo. Esse
processo está, em geral, condicionado por dois fatores: a) mudanças associadas à estrutura
etária da população, ocorridas ao longo do processo de transição demográfica e propiciadas
pela rápida queda da fecundidade em um contexto mais suave de declínio da mortalidade; b)
mudanças no grau e no estilo de desenvolvimento, caracterizando a passagem de
sociedades rurais para urbanas, bem como na elevação dos níveis de assalariamento e
monetarização da sociedade, aumento na cobertura dos serviços sociais básicos de saúde,
educação, aumento na distribuição da renda nacional, etc. Laurenti, citando Omran, costuma
definir três momentos de transição epidemiológica ao longo da história: 1 - o período das
pestilências e da fome, quando a mortalidade era alta e oscilante, impedindo ou dificultando o
crescimento populacional continuado — neste período, a esperança de vida (E0) era baixa e
variava entre 20 e 40 anos; 2 - o período de desaparecimento das pandemias, em que a
mortalidade caiu progressivamente, e a magnitude desse declínio é maior à medida que os
picos epidêmicos se tornam menos freqüentes ou desaparecem. A esperança de vida ao
nascer passa a aumentar, às vezes rapidamente, atingindo 50 anos. O crescimento
populacional é contínuo e exponencial ao longo do período; 3 - o período das doenças
degenerativas e das doenças provocadas pelo homem, onde a mortalidade continua a
declinar ou a se estabilizar em níveis bem baixos. A esperança de vida ao nascer aumenta
gradualmente, ultrapassando os 50 anos e a fecundidade passa a ser a mais importante das
variáveis que regulam o crescimento populacional. Sobre este assunto ver Laurenti (1990) e
Omran (1971).
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Certamente que a teoria da transição demográfica encontra-se forte-
mente correlacionada com a questão da transição da fecundidade. No
entanto, uma breve análise das correntes revela, pelo menos, a existên-
cia de duas formas de abordagem da questão:

a) análises macroeconômicas, que procuram vincular a queda da fecun-
didade a fatores gerais como a escassez de recursos e a ausência de
perspectivas econômicas da população,4 ou interpretações associadas
às transformações que se operam na natureza das relações de produ-
ção e na dinâmica dos mercados, gerando novos padrões de comporta-
mento reprodutivo, assumidos por muitos como sendo de difícil reversi-
bilidade no tempo;5 e

b) análises microeconômicas, que procuram avaliar a questão da queda
da fecundidade como sendo uma decisão baseada em critérios custo-
benefícios realizados pelas próprias famílias; dessa forma, coerente-
mente com a teoria neoclássica das expectativas racionais, os filhos
seriam planejados pelas famílias, em função de um balanço econômico
das implicações decorrentes sobre a decisão de tê-los ou não tê-los.6

Todas essas questões mostram a dificuldade de se obterem análises
padronizadas sobre os processos de transição demográfica, notada-
mente em função das distintas abordagens relacionadas ao peso exerci-
do pelas variáveis sociais (especialmente no que diz respeito aos arran-
jos familiares, forma, composição e natureza das relações familiares) e
econômicas (natureza e evolução do processo de trabalho e dos merca-
dos internos e externos), na dinâmica desse processo e em diferentes
contextos históricos e regionais.

                                             

4 Estas interpretações são, em geral, de origem malthusiana ou neomalthusiana. Um
estudo elaborado nessa perspectiva é o de Blanchet (1989). As hipóteses "catastrofistas"
defendidas pelo Clube de Roma nos anos 60, principalmente a partir do informe de Meadows
et alii (1978), também se inserem nessa tradição.

5 Estas interpretaçãoes estão na base das correntes de origem marxista ou histórico-
estruturalistas.

6 Esta corrente, próxima do pensamento de Chicago sobre o assunto, a qual vem sendo
chamada de "Teoria da Demanda por Filhos" ou ainda "Nova Economia Domiciliar”, tem
introduzido forte rigor analítico em suas abordagens. O trabalho pioneiro foi escrito por
Becker (1960). Mais recentemente, esta corrente foi incorporada pela teoria do capital
humano, sendo, inclusive, objeto de análise de um de seus formuladores, T.W. Shultz. Um
trabalho expressivo a esse respeito pode ser observado em Shultz (1974).
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1 Pontos para a Análise do Processo de Transição
Demográfica no Brasil e na América Latina

Ao analisar o processo de transição demográfica ocorrido nos países
latino-americanos, muitos autores têm discordado da "universalidade" da
teoria da transição demográfica, e de sua validade no contexto desse
continente. Assim, Mira (1986), ao analisar o processo de ocupação do
sul do Brasil, discute a validade da teoria clássica da transição demográ-
fica, ao encontrar um padrão distinto do verificado na Europa. A imigra-
ção européia trouxe padrões tradicionais de comportamento reprodutivo
que foram modificados progressivamente com o contato com os padrões
previamente existentes no sul do Brasil.

Outros estudos, como o de Patarra e Ferreira (1986), apontam para as
diferenças dos processos de transição demográfica ocorridos nos países
de industrialização tardia, como o caso brasileiro.7

Existem trabalhos que questionam a validade da teoria das três etapas
seqüenciais da transição demográfica para a realidade brasileira e latino-
americana, principalmente no que diz respeito à duração destas etapas.
Esta teoria afirma que a primeira etapa corresponde apenas à queda da
mortalidade. Na segunda, experimenta-se um período concomitante em
que ocorrem quedas da mortalidade e fecundidade. Por fim, na terceira
ocorrem apenas ajustes decorrentes da queda da fecundidade, sendo os
ganhos verificados na mortalidade apenas marginais.

Considerando-se a primeira etapa, a da queda da mortalidade, verifica-
se que, no Brasil, esta tem uma duração bastante rápida, pela aplicação
de técnicas médicas e sanitárias importadas dos países centrais, en-
quanto que, nos países desenvolvidos, ela ocorreu de forma mais pro-
gressiva e prolongada [Camargo e Saad (1990)].

Estudos como o de Wong (1987) discutem a mesma problemática por
outro ângulo, identificando a queda da fecundidade recente na América
Latina, como decorrência do empobrecimento das classes trabalhadoras
a partir dos anos 60 e 70. Esta interpretação, embora precedente, é
distinta da colocada por Souza (1987), que explica o caráter distinto da

                                             

7 O conceito de industrialização tardia, aqui definido, corresponde ao utilizado por Cardozo
de Mello (1986). Refere-se, basicamente, aos países cujo processo de industrialização
completou-se, ou encontrava-se em vias de se completar, após a Segunda Guerra Mundial.
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transição demográfica brasileira entre 1930 e 1980, pela presença de
processos micro e macrossociais tradicionais, que conseguiram conviver
com o desenvolvimento capitalista, determinando padrões de procriação
específicos entre as classes trabalhadoras.

Existem, ainda, os estudos ligados a interpretações sobre a dinâmica
regional, como a da cidade de São Paulo, que vinculam o caráter da
transição demográfica à natureza e à intensidade das imigrações es-
trangeiras.8 Alguns desses estudos procuram vincular a dinâmica da
transição demográfica às distintas etapas do processo de crescimento
econômico e industrialização pelos quais passaram o estado e a cidade
de São Paulo.

Um livro clássico que articula o processo de crescimento demográfico
com a dinâmica da economia brasileira foi o escrito por Merrick e
Graham (1979). Este trabalho, feito por brasilianistas, foi estimulado pela
posição discordante do Brasil nos fóruns internacionais relacionados à
questão populacional, especialmente na Conferência de Bucareste,
sobre população, em 1974, onde predominou o discurso neomalthusia-
no.

Na análise da transição demográfica vivenciada pelo Brasil, estes auto-
res chegaram à conclusão que alguns processos histórico-sociais, como
a escravidão e a imigração européia, alteraram profundamente a estrutu-
ra demográfica e socioeconômica do Brasil durante o período primário-
exportador, bem como ao longo das primeiras fases da industrialização.
Esses mesmos processos trouxeram fortes desequilíbrios regionais no
que tange aos caminhos traçados pelo desenvolvimento.

Como corolário desses desequilíbrios, passaram a ocorrer grandes flu-
xos migratórios internos que explicam a recolonização rural (expansão e
ocupação das fronteiras agrícolas em regiões como o Norte e o Centro-
Oeste) e o acentuado crescimento urbano das últimas décadas, bem
como alguns de seus efeitos, como o desemprego e a miséria urbana.

O estudo feito por Merrick e Graham (1979) indica, dessa forma, que o
processo de transição demográfica no Brasil foi "atravessado" pelo cres-
cimento econômico excludente e pelos conseqüentes desequilíbrios

                                             

8 Sobre este ponto, existem os estudos de Posoli et alii (1987) e Patarra e Baeninger
(1988).
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regionais. Conseqüentemente, vive-se uma situação em que a transição
demográfica tem sido seletiva, tanto do ponto de vista espacial, como
social. Embora a mortalidade venha se reduzindo progressivamente no
país, os grupos de mais baixa renda continuam a deter taxas elevadas
de fecundidade — e em muitos casos de mortalidade —, acontecendo o
inverso com os segmentos de rendas mais altas. Tal situação, na visão
dos autores, traria obviamente problemas futuros, prejudicando ainda
mais a situação social dos grupos menos favorecidos.

A adoção de medidas de planejamento familiar tem sido defendida por
alguns como a forma das classes de renda mais baixa obterem a infor-
mação e os meios adequados para reduzir sua fecundidade e, com isso,
terem condições sociais para alcançar melhores níveis de morbidade e
mortalidade.

Os dados mais recentes sobre fecundidade no Brasil, a partir dos anos
80, evidenciam uma rápida redução das taxas de fecundidade em todas
as regiões e grupos sociais [Simões e Oliveira (1988)]. Será que estes
dados corroboram, em parte, as teses que postulavam o papel do pro-
cesso de desenvolvimento econômico na queda da fecundidade?

Para responder a esta questão, alguns fatos devem ser levados em
consideração:

a) A década de 80 foi, para o Brasil e para a maioria dos países da Amé-
rica Latina, um período problemático, com taxas negativas de cresci-
mento econômico, instabilidade crônica e inflação, elevado déficit públi-
co e perda dos mecanismos de regulação estatal da economia e da
sociedade. Assim, se não houve desenvolvimento econômico, também
não foi possível associar tal desenvolvimento com a queda da fecundi-
dade, a não ser que fosse assumida a possibilidade de uma defasagem
temporal nesse processo de causação.

b) Estaria, portanto, para ser testada, a seguinte hipótese malthusiana:
quando as condições de vida e sobrevivência se tornam adversas, passa
a haver um espaço para a redução da fecundidade. A perspectiva do
pauperismo, gerando instabilidade e incerteza quanto ao futuro, traria
para as famílias a necessidade de reduzir o número de filhos, tal como
apontou Wong (1987).
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c) Para compensar essa hipótese, há o argumento de que a forte redu-
ção da fecundidade, nos anos 80, seria o efeito retardado do intenso
processo de urbanização experimentado nos anos 70, o qual também
ocorreu nos anos 80 com menor intensidade. Nesse caso, estaria sendo
validada a teoria microeconômica na qual os filhos adicionais têm custos
crescentes diante dos benefícios que trazem para as famílias, na passa-
gem de sociedades rurais para urbanas.

d) Outra evidência que pode explicar a recente queda da fecundidade está
associada à difusão do uso de métodos contraceptivos, a partir de um
aumento do esclarecimento e do acesso da população aos mesmos. As
pesquisas recentes realizadas pelo IBGE e pela Sociedade Civil de Bem-
Estar Familiar no Brasil (BEMFAM)/Westinghouse evidenciam que a quase
totalidade das mulheres em idade reprodutiva no Brasil conheciam méto-
dos de planejamento familiar e sabiam aonde buscar esses métodos, e
quase dois terços das mesmas adotavam algum tipo de método.9 Nessa
perspectiva, a ação dos organismos de planejamento familiar, junto a enti-
dades do governo e da sociedade civil, tiveram a missão histórica de con-
tribuir para a redução da queda da fecundidade no Brasil, nos anos 80, e
mudar o comportamento das famílias pela instrução e informação sobre o
assunto.

Independentemente de qual das hipóteses tem mais aderência à reali-
dade, vale comentar que a dinâmica da fecundidade, diferentemente do
apontado por Chesnais (1986) no caso dos países centrais, tem sido o
componente mais discutido no recente processo de transição demográfi-
ca no Brasil.10 Pouco se tem comentado a respeito da dinâmica da
mortalidade, especialmente nos anos 80, onde se vive o recrudesci-
mento de algumas endemias e o surto de epidemias antes erradicadas
ou controladas. Por outro lado, além do aumento das doenças crônico-
degenerativas, a crise fiscal e administrativa do Estado, bem como a
deterioração dos sistemas de produção econômica e proteção social,
tem acarretado aumentos na mortalidade por violências, acidentes de

                                             

9 Sobre este ponto, ver BEMFAM (1986). Nesta pesquisa, verifica-se que 99,6% das
mulheres de 15 a 44 anos, casadas ou em união, no Brasil, conheciam as pílulas
anticoncepcionais, e 95,4% sabiam da existência da esterilização feminina. Destas, 65,3%
usavam algum método e cerca de um terço das que não usavam, não o faziam por estarem
grávidas.

10 Uma crítica a este aspecto pode ser encontrada em Patarra e Oliveira(1988).
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trânsito, acidentes de trabalho e doenças profissionais, especialmente
nos grupos de idade madura da população.

Portanto, mesmo que as taxas de fecundidade sejam inferiores a 2,0
filhos por mulher, em meados dos anos 90, a mortalidade no Brasil ainda
está longe de atingir patamares equivalentes ao do período pós-
transicional. Os elevados níveis de mortalidade no Brasil correlacionam-
se, de forma mais profunda, com a natureza excludente do processo de
desenvolvimento econômico e com uma das estruturas de distribuição
de renda mais concentradas do mundo.

2 Algumas Hipóteses sobre Transição Demográfica,
Produtividade Sistêmica11 e Distribuição de Renda

A proposta deste estudo é de trabalhar com a hipótese de que a especifici-
dade do processo de transição demográfica em países com desenvolvi-
mento econômico excludente, como é o caso do Brasil, encontra-se no
caráter tardio e prolongado da queda da mortalidade.

Durante os anos 50 a 70, os serviços de saúde, ao incorporarem os
ganhos de escala da medicina preventiva, das medidas da vacinação em
massa e de alguns cuidados primários de saúde, possibilitaram uma
queda rápida da mortalidade em um primeiro momento, embora sem
alcançar os níveis vigentes nos países desenvolvidos. A partir desse
patamar, a mortalidade passou a cair mais lentamente, dado que existi-
ria a necessidade de "acumulações sociais positivas" para que a morta-
lidade, principalmente a infantil, continuasse a cair no mesmo ritmo e
intensidade do período anterior. Essas acumulações sociais, as quais
têm efeitos basicamente sobre a qualidade dos recursos humanos de
que dispõe a sociedade como um todo,12 consistem basicamente em:

                                             

11 Define-se por produtividade sistêmica o estado de articulação e resolubilidade em que
se encontram os sistemas de produção e gestão públicos e privados, sejam voltados para a
produção econômica, sejam voltados para as chamadas acumulações sociais (melhores
níveis de instrução, saúde, cultura, qualidade de vida e criatividade).

12 As acumulações sociais são extremamente importantes no processo de recuperação
econômica, bem como na busca de alternativas para crises associadas à perda da eficiência
global ou de produtividade sistêmica de uma determinada sociedade. Nesse sentido, as
acumulações sociais se refletem nos padrões éticos, culturais, nos laços de solidariedade e
nos mecanismos pelos quais a coletividade enfrenta o individualismo e o esgarçamento do
tecido social. Dependendo do tipo de sociedade, tais acumulações podem estar mais ou
menos determinadas pelo papel do Estado.
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a) aumentos no gasto e na eficiência administrativa do setor público, nos
investimentos em saneamento básico e vigilância sanitária, e serviços de
saúde;

b) melhoria da distribuição de renda e maior acesso da população de
baixa renda à alimentação e instrução, visando reduzir os riscos de
mortalidade infantil por subnutrição e por falta de conhecimento sobre
medidas básicas de higiene doméstica;

Vale comentar, ainda, que existem diferenças substanciais na forma do
processo de ajustamento populacional, entre países que atravessam a
segunda fase da transição demográfica, com ritmos distintos de cresci-
mento econômico. Se o ritmo de crescimento é intenso, bem como a
produtividade sistêmica e a eficiência da administração pública são ele-
vadas, é possível que a segunda fase dure pouco, ingressando o país
imediatamente na terceira fase.

Analogamente, se ocorre ao longo de um forte período de estagnação
econômica, como parece ser o caso dos anos 80 e início dos 90 no
Brasil, é possível que a segunda fase se prolongue pela dificuldade de
completar o processo de queda da mortalidade. Se esta hipótese é ver-
dadeira, o caráter mais lento e prolongado da queda da mortalidade e
mais rápido da queda da fecundidade poderá trazer uma redução do
tamanho populacional no Brasil de forma mais rápida do que tem sido
estimado pelos demógrafos.

A continuidade do processo de instabilidade inflacionária, estagnação,
concentração de renda e ineficiência do Estado no Brasil poderia redun-
dar, portanto, ao final do milênio, em uma população mais reduzida do
que a esperada, na qual continuarão a prevalecer problemas crônicos de
excludência social, acesso deficiente às políticas sociais básicas por
parte da população de menor renda e, conseqüentemente, níveis de
mortalidade ainda não "ajustados" aos padrões vigentes no mundo des-
envolvido.

As dificuldades em retomar consistentemente o desenvolvimento eco-
nômico e as perspectivas sombrias quanto à geração de empregos po-
derão excluir grandes contingentes populacionais do setor formal do
mercado de trabalho. O envelhecimento da população e o conseqüente
aumento das doenças crônico-degenerativas e das causas externas
(acidentes e violências) demandarão recursos cada vez mais vultosos,
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os quais, em virtude da crise fiscal do Estado, não poderão ser obtidos
facilmente, por meio de arrecadação ordinária. Com isso, poderá ocorrer
o aumento da mortalidade específica para os grupos de idade adulta,
ocasionando uma redução da esperança de vida ativa da população, a
exemplo do que vem ocorrendo nos ex-países socialistas do leste euro-
peu (especialmente Polônia, Hungria e Tchecoslováquia) nos últimos
dez anos.13

O conhecimento e a tomada de posturas preventivas diante de cenários
desta natureza demandariam estudos, em sintonia fina, sobre a relação
entre transição demográfica e dinâmica econômica, que levassem em
consideração os seguintes aspectos:

a) a relação entre transição demográfica e distribuição de renda;

b) a relação entre transição demográfica, produção de subsistência nas
atividades rurais e estruturação dos mercados regionais e nacionais;

c) a relação entre transição demográfica e dinâmica econômica federati-
va (ou seja, das distintas Unidades da Federação);

d) a relação entre dinâmica demográfica e acumulações sociais (papel
dos sistemas de saúde, educação, assistência social), aliada à análise
do desempenho dos setores públicos e privados na construção do esto-
que dessas acumulações.

Estas linhas de estudo exigem aprofundamentos históricos, conceituais,
metodológicos e estatísticos, hoje ainda superficiais, seja no Brasil, seja
nos países latino-americanos.

                                             

13 Ver, sobre este ponto, Gall (1992).
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s pesquisas sobre a organização do trabalho, concebidas pelo
Ministério do Trabalho e implementadas pelo INSEE na França,
depois de 1978, despertaram grande interesse de pesquisado-
res e organismos públicos de países como a Argentina, Uru-
guai, Chile e Brasil. Na Argentina, o Centro de Estudios y

Investigaciones Laborales (CEIL)  organizou cursos e debates entre sindi-
calistas e pesquisadores sobre os enfoques e avaliações das condições
de trabalho e de saúde; no Uruguai, as informações solicitadas sobre
tais pesquisas foram reiteradas por parte do Centro de Estudios y Ase-
soramiento Laborales y Sociales (CEALS); no Brasil, um estudo da viabili-
dade da pesquisa TOTTO e das condições de trabalho foi realizado no final
de 1991, por solicitação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), órgão de pesquisa do Ministério do Planejamento e Orçamento
(MPO), com financiamento do Programa das Nações Unidas para o Des-
envolvimento (PNUD).

A falta de instrumentos estatísticos confiáveis relacionados à tecnologia,
à organização e às condições de trabalho e, genericamente, a falta de
dados numéricos sobre o trabalho nesses países, assim como a neces-
sidade de se ter acesso a esse tipo de fontes, tanto para o planejamento
de pesquisas, quanto para a elaboração de políticas públicas1 concer-
nentes à saúde, à formação profissional ou à regulamentação da intro-
dução de novas tecnologias, parecem explicar o interesse dos pesquisa-
dores e órgãos públicos desses países pelos instrumentos estatísticos
elaborados pelo Ministério do Trabalho da França, que já são ampla-
mente utilizados no cenário de certas pesquisas européias.

São numerosas as dificuldades para se efetivar esse tipo de pesquisa nos
países ditos semidesenvolvidos, por diversos motivos. Por um lado, alguns
desses motivos relacionam-se à estruturação proporcionalmente menos
sólida dos órgãos de estudos e pesquisas estatísticas, à falta de tradição
quanto à realização de pesquisas nacionais desse tipo, no que diz respeito
aos assalariados ou à mão-de-obra em geral, e mesmo, por vezes, quanto
à realização de pesquisas de tipo mais tradicional, sobre a qualificação ou

                                             

1 Sendo assim, a importância de se dispor de indicadores para auxiliar a elaboração de
políticas públicas parece uma explicação para a grande quantidade de dados numéricos
concernentes ao trabalho, existentes no Japão (ver, por exemplo, aqueles do Year Book of
Labour Statistics), publicados pelo Ministério do Trabalho japonês (1989); quanto à
apresentação do conjunto de estatísticas japonesas sobre o trabalho, ver H. Kurosawa. Por
outro lado, preocupações de ordem teórica e conceitual (embora não exclusivamente)
parecem ter dado origem às enquetes francesas sobre a tecnologia, as condições e a
organização do trabalho.

A
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sobre os salários. Um segundo grupo de motivos está vinculado às condi-
ções macroeconômicas: as dimensões da crise econômica e da recessão
que permeavam a América Látina na década de 80 dificultavam muito os
projetos de pesquisa que exigissem grande volume de recursos financei-
ros. Sempre é cogitável, por parte dos governos, a redução dos recursos
financeiros que tenham sido formalmente concedidos, em virtude de de-
terminado corte orçamentário no setor desse tipo de atividade. Isto pode
levar até mesmo ao adiamento de um recenseamento decenal da popula-
ção, como ocorreu no Brasil, em 1990. Um terceiro grupo de motivos é
referente às características societárias. O assalariamento relativamente
restrito, a importância de um setor "informal", que abrange grande número
de precários trabalhadores temporários, assalariados sem contrato de
trabalho formalizado ("sem registro em carteira", no caso do Brasil), aque-
les que "se viram com pequenos bicos", etc., implicam maiores dificulda-
des para a realização de pesquisas com dados numéricos sobre o traba-
lho.

Este documento apresenta as reflexões e os projetos em andamento
sobre a metodologia estatística utilizada nos estudos relacionados ao
trabalho no Brasil, com base na experiência de uma socióloga do traba-
lho e de um engenheiro industrial que realizaram suas pesquisas em
empresas, tendo sido confrontados pela falta de dados numéricos sobre
o tema do trabalho semelhantes àqueles disponíveis na França, sobre-
tudo os concernentes à tecnologia e à organização do trabalho. Outros
pesquisadores brasileiros, principalmente aqueles do setor de saúde no
trabalho, ressentem-se desse mesmo tipo de deficiência quanto aos
dados numéricos sobre as condições de trabalho, originando-se, assim,
o interesse pela realização de uma enquete sobre as condições de tra-
balho no estilo daquela levada a efeito pelo Ministério do Trabalho fran-
cês (1991).2

De fato, em sentido geral, pode-se dizer que hoje seria de extrema im-
portância dispor de dados quantitativos sobre o setor trabalho no Brasil,
por diversos motivos:

• Do ponto de vista das pesquisas em ciências humanas, assim como
aquelas realizadas por engenheiros, constatou-se considerável número

                                             

2 É com esse objetivo que, atualmente, colaboramos com Leda Leal Ferreira,
pesquisadora da área de ergonomia da Fundação J. D. Figueiredo de Segurança e Medicina
do Trabalho (FUNDACENTRO) órgão vinculado ao Ministério do Trabalho brasileiro.
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de monografias, estudos específicos e enquetes sobre uma amostra
pouco representativa de empresas. Embora existam entre elas certos
trabalhos realmente interessantes, seu porte é, evidentemente, limitado
e as teses defendidas não podem ser alicerçadas em dados numéricos.
Não dispomos de uma quantificação, sequer aproximada, relacionando
as tecnologias utilizadas atualmente pela indústria brasileira e a mão-de-
obra empregada, os tipos preponderantes de organização do trabalho ou
as características das condições de trabalho que vigoram hoje em dia.

• Certos organismos governamentais (vinculados aos Ministérios do
Trabalho, do Planejamento, da Indústria e Comércio), encarregados de
acompanhar o processo de reestruturação do sistema de produção,
ensejado pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP),
criado durante o governo Collor em 1990, ressentem-se da falta de indi-
cadores que permitam a orientação de suas ações.

• Certos atores sociais, sobretudo os sindicatos de trabalhadores, tam-
bém encontram-se em busca de dados numéricos para escorar suas
teses e argumentações dentro dos processos revindicativos.

• Quanto às empresas, buscando levar a efeito suas próprias enquetes,
não dispõem de uma confiável base de dados que permita um bem fun-
damentado debate sobre a política industrial. No momento, a elaboração
de políticas ocorre sem conhecimento prévio das características tecno-
lógicas e da organização industrial atualmente existente no Brasil.
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1 Resultados e Limites das Atuais Pesquisas de Caráter
Qualitativo Sobre o Trabalho no Brasil

Tal como em outros países latino-americanos — México ou Argentina —,
a sociologia do trabalho foi, durante longo período no Brasil, uma socio-
logia do movimento operário e do sindicalismo. Somente na década de
703 surgiram as pesquisas empresariais sobre a organização e as con-
dições de trabalho, seguindo a linha anglo-saxônica de pesquisa sobre
labour process.4 A observação direta dos postos de trabalho e o estudo
de modos operatórios, associados à manutenção das relações de tra-
balho na empresa, resultaram em numerosos estudos de caso focali-
zando o relacionamento social na empresa em questão e a própria ativi-
dade do trabalho. Isto contrastava bastante com as pesquisas sociológi-
cas do período anterior, nas quais, mesmo quando a empresa era o
ponto fundamental de coleta de dados, buscava-se mais conhecer as
atitudes, os comportamentos e os valores dos operários,5 por meio do
preenchimento de questionários.

A partir da segunda metade da década de 80, o tema do trabalho, do
emprego e das novas tecnologias, assim como das inovações tecnológi-
cas e organizacionais (novos modelos de produção alternativos ao então
denominado "modelo fordista"), atraíram maior atenção dos sociólogos
brasileiros.6 Sem dúvida, esse interesse correspondia à acelerada intro-

                                             

3 Duas pesquisas pioneiras inauguram esse tipo de abordagem pelo processo e
organização do trabalho: uma de John Humphrey sobre uma empresa de montagem de
automóveis de São Paulo, realizada para uma tese apresentada em 1977, publicada em
1982  [Humphrey (1982)], e outra de Vera Maria Cândido Pereira, sobre uma usina têxtil do
Rio de Janeiro, publicada em 1974 [Pereira (1974)].

4 Segundo as diretrizes de Bravermann (1974) e Brighton Labour Process Group (The
capitalist labour process, Capital and Class, 1976); entre outras.

5 Ver, por exemplo, o trabalho do sociólogo Leôncio Martins Rodrigues [Rodrigues (1970)]
baseado em uma pesquisa realizada nos anos 60, e publicada em 1970.

6 Diversas organizações consagraram importantes programas de pesquisa às inovações
tecnológicas e organizacionais no âmbito da indústria brasileira : o Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), com a "Caracterização e
Indicadores da Automação" em 1988 / 89, abrangendo diversos setores industriais; a
Coordenação de Programas de Produção Especializada (COPPE), da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), sobre a automação de diferentes setores industriais e os novos
paradigmas da especialização flexível; o Instituto de Economia Industrial (IEI), da UFRJ, com
diferentes programas, um dos quais enfocava "Cenários da Indústria Brasileira e a Formação
Profissional", (abrangendo mais de uma centena de estabelecimentos); o Departamento de
Engenharia de Produção (DEP), da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (DEP-
EPUSP), com pesquisas sobre a organização do trabalho industrial abrangendo dezenas de
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dução, no início dos anos 80, de novas tecnologias e novos sistemas de
trabalho nas empresas brasileiras de grande porte.7 Simultaneamente,
surgiram também certas pesquisas sobre subjetividade e trabalho, com
base em estudos monográficos em diversas empresas e em contatos
individuais e coletivos com operários [Leite (1990); Ferreira et alii
(1992)]. A influência dos estudos de psicopatologia do trabalho e de
ergonomia franceses parece ter sido muito significativa na orientação
destas últimas pesquisas, que muito contribuíram para a renovação das
enquetes de tipo qualitativo no Brasil.

Todavia, no Brasil, não se dispõe de pesquisas que combinem estudos
qualitativos in situ e enquetes quantitativas, levadas a efeito em empre-
sas, similares àquelas realizadas na Alemanha, por pesquisadores como
H. Kern e M. Schumann [Kern e Schumann (1989); Schumann (1989)].
Assim, por exemplo, o debate sobre o surgimento de novos modelos
produtivos, aberto pelos resultados obtidos por uma série de pesquisas,
sejam elas monográficas, englobando algumas dezenas de empresas,8

ilustram bem os riscos teóricos e metodológicos acarretados pela au-
sência ou pelo fato destes não serem levados em consideração de da-
dos estatísticos sobre a realidade do trabalho nas empresas e sobre
suas formas de organização. Com efeito, a falta de indicadores estatisti-
camente significativos do recente processo de modernização implica
uma série de conseqüências em termos teóricos e metodológicos. De
modo semelhante, no Brasil o surgimento do paradigma da especializa-
ção flexível, como um padrão de produção industrial alternativo à produ-
ção em massa "fordista", não se apóia em dados numéricos que permi-
tam demonstrar o vigor deste fato na estrutura produtiva brasileira. As-
sim sendo, não há possibilidade de se confrontar modelos produtivos e a

                                                                                                                     
estabelecimentos; o Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT), da USP e o Instituto de Economia
da Universidade de Campinas (UNICAMP), sobre a competitividade industrial das empresas
brasileiras. Atualmente, este último está encarregado de realizar a versão brasileira do "Made
in U.S.A.".Ver, também, os estudos realizados pelo IPEA e publicados pela sua série
"Monografia" e pela Divisão de Pesquisas, Estudos e Avaliação (DPEA) do SENAI, em sua série
"Mercado do Trabalho" sobre as "Inovações Técnicas e a Formação Profissional".

7 As inovações tecnológicas tiveram rápida difusão nos anos 80, tanto nas indústrias de
série (sobretudo na metalurgia), quanto no controle do processamento industrial
(principalmente nas indústrias petroquímicas). Embora careçamos de dados numéricos
absolutos, a taxa de crescimento da automação industrial foi uma das mais elevadas do
mundo, na segunda metade da década de 80.

8 Ver nota 5.
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realidade,9 de se avaliar a defasagem — sempre existente — entre os
paradigmas organizacionais e as alterações ocorridas na realidade in-
dustrial. Não dispomos, no Brasil, de certos dados, por exemplo, sobre a
proporção de trabalhadores do sexo masculino e feminino empregados
diretamente nas linhas de montagem. Este tipo de dados, por nós consi-
derados fundamentais para o debate sobre o surgimento de novos mo-
delos produtivos, tornou-se disponível na França, graças à enquete
“Condições de Trabalho”, que permitiu relacionar, a partir de meados da
década de 80, as teorizações ("o fordismo não está morto")10 dos eco-
nomistas do trabalho franceses, sobre o "fim do taylorismo" e o "pós-
fordismo".

Na prática, ignora-se quase totalmente os índices de carga horária, os
encargos do trabalho, o assalariamento; ignora-se a porcentagem de
trabalhadores por turno, a porcentagem daqueles que programam ou
operam os equipamentos de comando numérico (MOCN = MFCN). Dados
numéricos sobre a divisão sexual do trabalho são quase inexistentes. Se
as pesquisas qualitativas realizadas no Brasil demonstraram que geral-
mente as mulheres trabalham por turnos, e que operadores de MFCN são
homens, não se dispõe de dados quantitativos sobre as diferenças do
emprego de mão-de-obra masculina ou feminina no processo de produ-
ção.

2 Resultados e Problemas das Enquetes de Caráter
Quantitativo Sobre o Trabalho no Brasil11

No Brasil, o enfoque qualitativo apresentado realmente predomina entre
as pesquisas sobre a organização e as condições de trabalho, inversa-
mente ao enfoque quantitativo, hegemônico quando se trata de estudos
de mercado de trabalho e emprego, dispondo-se de tais dados, com
base em enquetes realizadas por órgãos como o IBGE, SEADE ou Ministério

                                             

9 Distinção muito válida, evocada por Philipe Zarifian, por ocasião do seminário de Brasília
(1991), consagrado ao debate sobre a experiência francesa de quantificação do trabalho.

10 Título de uma seção de um artigo de Serge Volkoff [Volkoff (1987)].

11 Agradecemos a Rosa Ribeiro, do Departamento de Estatísticas e Indicadores Sociais
(DEISO) do IBGE, por suas observações e sugestões feitas para a primeira versão deste texto.
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do Trabalho.12 Todavia, não se pode dizer que, no Brasil, não existem
estatísticas sobre o trabalho. Na verdade, elas existem, porém cobrem
uma área extremamente limitada, e não se dispõe de uma série de da-
dos importantes. Assim, por exemplo, sobre o tempo de trabalho; embo-
ra haja alguns dados sobre as horas trabalhadas nos PNADs (Programa
Nacional de Amostragem Domiciliar) do IBGE, eles são bastante sumári-
os. Por exemplo, não se dispõe de informações sobre a estabilida-
de/instabilidade das horas de trabalho, valiosas para a análise das con-
dições de trabalho.

Apresentamos, aqui, o conjunto de estudos realizados por entidades
brasileiras de pesquisa, que fornecem dados numéricos sobre o traba-
lho. Todavia, antes de entrar em detalhes sobre tais pesquisas propria-
mente ditas, seria interessante abordar, de forma mais sistemática, cer-
tas particularidades atuais da sociedade brasileira.

1. A grande importância do trabalho informal na sociedade brasileira:
trabalhadores sem carteira assinada, precariedade dos empregos, tra-
balho ambulante, etc. Existe toda uma rede de trabalho informal que não
é apreendida, a não ser de forma extremamente precária, pelos meca-
nismos e metodologias tradicionais de pesquisa.13 Com base nas tabe-
las de ocupações especiais da PNAD do IBGE, pode-se obter dados sobre
os trabalhadores com ou sem registro formal de emprego ("carteira de
trabalho assinada ou não"). Os suplementos sobre trabalho de 1989 e de
1990 da PNAD permitem aprimorar este tipo de dados. No entanto, isto só
abrange uma parte do setor, dito "informal". Por outro lado, o IBGE tem um
projeto de pesquisa sobre o setor informal do sistema econômico brasi-
leiro. Atualmente, uma enquete preliminar está em andamento; trata-se
de uma enquete especial, independente das pesquisas habituais desta
entidade.

                                             

12 O IBGE é o órgão oficial brasileiro, equivalente, grosso modo, ao INSEE francês. Outros
órgãos, como o Ministério do Trabalho, realizam enquetes cujos resultados nem sempre são
compatíveis. Existem também institutos estaduais de estudos estatísticos: destacamos o
Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos (SEADE), fundação vinculada à Secretaria
Estadual de Planejamento de São Paulo. O SEADE leva a efeito, mensalmente, como veremos
adiante, uma enquete domiciliar sobre o emprego na grande região metropolitana de São
Paulo, com base em uma metodologia desenvolvida pelo Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), em colaboração com este último.

13 Este foi, por exemplo, um dos motivos da enquete domiciliar sobre emprego e
desemprego, realizado pelo DIEESE/SEADE.
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2. Mesmo no caso das pesquisas (amostragens) domiciliares, constatou-
se a existência de uma quantidade significativa de "domicílios informais".
Além das favelas, existem numerosos cortiços14 (prédios antigos ou em
mau estado, ou imóveis onde os cômodos são redivididos com madeiri-
te/compensados/papelão, abrigando grande número de famílias) e, com
o agravamento da crise, alguns metros quadrados sob pontes ou viadu-
tos, nas ruas e nas praças, em geral, se transformam em habitações
para famílias inteiras.

3. O setor industrial é mal organizado. Os sindicatos patronais, em geral,
representam apenas os grandes grupos industriais; as médias e peque-
nas empresas, freqüentememente, nem mesmo são filiadas a tais enti-
dades.

4. As dimensões continentais do Brasil, conjugadas às suas diversida-
des, contribuem para a criação de uma série absolutamente não negli-
genciável de dificuldades.

Mas apesar da ausência de pesquisas com as características das en-
quetes francesas, dispõe-se de certo número de novas fontes de dados
sobre o trabalho no Brasil :

• A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Tra-
balho, fornece, para o setor formal do mercado de trabalho, dados sobre
idade, sexo, nível de escolaridade, tempo de serviço, salários, tipo de
trabalho efetuado com base nos grandes grupos da Classificação Brasi-
leira de Ocupações (CBO). Tais dados, coletados anualmente com o auxí-
lio de empresas deste ramo, são publicados apenas de uma forma bas-
tante simples, sintética. Entretanto, a priori, o acesso aos quadros e
explorações especiais não é impossível, e pode ser obtido através de
demanda específica, levando-se em conta as restrições legais de não-
identificação dos informantes. Em princípio, a RAIS fornece apenas dados
do tipo "estrutural" (salário, tempo de serviço, escolaridade, categoria
sócio-profissional, etc.). Durante os dois últimos governos, Sarney e
Collor, a publicação da RAIS sofreu retardamentos e, hoje em dia, verifica-
se um grande lapso entre a sua coleta e processamento e sua publica-
ção.

                                             

14 O número de pessoas que habitam tais cortiços na região metropolitana de São Paulo é
muito elevado, ultrapassando o número de favelados. Estima-se alguns milhões de
indivíduos vivendo em cortiços.
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• O recenseamento industrial realizado e publicado a cada cinco anos
pelo IBGE fornece dados sobre a mão-de-obra industrial, setor de ativida-
de, tipo de trabalho efetuado, salários, qualificação, etc.

• O Programa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) e as enquetes
especializadas, levadas a efeito pelo IBGE, fornecem alguns dados sobre
a mão-de-obra, com uma diferença de enfoque, relativamente às en-
quetes previamente citadas (a RAIS do Ministério do Trabalho e o Recen-
seamento Industrial do IBGE): não se trata de um levantamento junto às
empresas, mas que é realizado domiciliarmente. O PNAD não enfoca,
especificamente, o trabalho, abrangendo também outros dados numéri-
cos sobre as condições de vida. Não obstante, uma importante inovação
foi introduzida no PNAD, em 1989 e 1990: um suplemento anual sobre o
trabalho, complementando o questionário sobre mão-de-obra, abran-
gendo os trabalhadores ativos com alguma remuneração (empregados,
trabalhadores sem emprego formal, os que trabalham por conta própria)
e os inativos (menos de cinco anos). Este suplemento sobre o trabalho
apresenta informações numéricas sobre a realização de um segundo
trabalho remunerado ("trabalho secundário").

• A Pesquisa Mensal sobre Emprego (PME), do IBGE, serve de base para o
cálculo da taxa oficial de desemprego no Brasil. Ela só cobre as seis
principais regiões metropolitanas do país, a partir de uma amostragem
com 7 600 domicílios. É inviável uma modificação na estrutura da PME,
em virtude de sua periodicidade e de seu papel na determinação das
taxas oficiais de desemprego. As características básicas da amostragem
dos informantes tornam essa pesquisa pouco adaptada à realização de
enquetes complementares.

• A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), do SEADE/DIEESE, também
é uma enquete domiciliar. Propicia dados sobre sexo, idade, raça, renda,
horário de trabalho, setor econômico, posição no domicílio, etc. Esta
enquete prevê a realização de outras enquetes complementares sobre
certos aspectos específicos. A princípio, era realizada na região de
Grande São Paulo, mas foi ampliada, passando a cobrir Porto Alegre,
Belém e Brasília. Em São Paulo, 3 300 domicílios são visitados por mês,
e os indicadores são trimestrais; isto tornaria necessário cinco meses de
enquete para se chegar ao número de entrevistas efetuadas pela en-
quete francesa, o que seria possível, uma vez que o método utilizado é o
do "painel móvel". Trata-se da enquete brasileira sobre trabalho mais
similar à "Enquete Emploi", realizada pela INSEE.
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• A Sociedade Brasileira de Comandos Numéricos e Automação Indus-
trial (SOBRACON) busca realizar pesquisas sobre estoques de certos equi-
pamentos (comandos numéricos, robotização, concepção auxiliada por
computador, computadores programáveis, etc.). Apesar de todo o seu
empenho realmente louvável, SOBRACON, na verdade, não é um organismo
de pesquisa, e os resultados obtidos apresentam inúmeros problemas.
Em todo caso, trata-se de um dos raros indicadores disponíveis sobre a
demanda (venda) de equipamentos.15

Em geral, as outras enquetes são fundamentalmente qualitativas, embo-
ra algumas busquem apoio em amostras significativas obtidas in situ. O
Departamento de Pesquisas, Estudos e Avaliações (DPEA) do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industria (SENAI) de São Paulo forneceu re-
centemente informações interessantes sobre a mão-de-obra feminina e
a formação profissional, com particular interesse para a renovação das
atividades de formação. No momento, encontra-se em andamento uma
enquete sobre as inovações tecnológicas e organizacionais, com base
em uma amostra de 632 estabelecimentos de setores industriais ligados
ao SENAI. Existe, ainda, uma série de pesquisas qualitativas com diversos
enfoques (ver nota 5), as quais, em geral, são parciais, não viabilizando
inferências estatísticas.

3 Possibilidades e Perspectivas de Pesquisas
Relacionadas às Condições e à Organização do
Trabalho no Brasil: Os Projetos em Andamento

O conjunto de projetos que apresentaremos a seguir nasceu de uma
discussão sobre experiências internacionais — notadamente francesas
— de coleta de dados numéricos sobre trabalho, efetuada durante um
seminário internacional em Brasília, em outubro de 1991, no quadro de
um projeto financiado pelo PNUD, e coordenado por nós a pedido do IPEA,
do Ministério do Planejamento e Orçamento. Esse seminário reuniu
pesquisadores e organismos ministeriais que utilizam dados quantitati-
vos e entidades produtoras de dados, como o IBGE e o SEADE. O docu-
mento redigido por Serge Volkoff, especialista convidado para o seminá-
rio, serviu de base para esta discussão; tal paper (As Pesquisas France-
sas sobre as Condições e Organização do Trabalho: dos métodos aos

                                             

15 A SOBRACON realiza suas pesquisas abordando os produtores de equipamentos, o que só
é possível dentro de um mercado fechado e com produtores conhecidos.
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resultados)16 foi largamente difundido em seguida (entre 1991 e 1992)
no Brasil, sobretudo nos meios científicos relacionados aos temas abor-
dados no texto. Deste seminário não resultou nenhum projeto de realiza-
ção a curto prazo, mas ele foi iniciador de um debate sobre bases mais
sólidas com os principais interessados em tal empreendimento.

Algumas discussões tiveram lugar no plano governamental, mas o pro-
blema da base comum de todas as pesquisas quantitativas expostas nos
parágrafos anteriores, tais como as do PNAD (IBGE) e do PED (DIEESE/SEADE),
é a questão do déficit orçamental, e, mais particularmente, a redução de
recursos destinados à gestão de pesquisas de base, entre as quais uma
enquete sobre condições de trabalho, que seria apresentada comple-
mentarmente.

No entanto, podemos sentir certa sensibilização para uma retomada de
pesquisa sobre as condições de trabalho. Apresentaremos a seguir os
projetos em andamento.

3.1 NEPPO—UNICAMP

Uma pesquisa em 1 800 domicílios está em curso desde outubro de
1993, na cidade de Campinas, São Paulo, realizada pelo Centro de
Pesquisas Demográficas (NEPPO) da Universidade de Campinas (UNICAMP),
por meio do projeto Família Negra — Reprodução e Trabalho. A pesqui-
sa utiliza em seu questionário intitulado Emprego, Renda, Discriminação
e Condições de Trabalho, um conjunto de questões sobre as condições
de trabalho em 1991, entre as quais aquelas sobre os equipamentos,

                                             

16 Este texto de Serge Volkoff (Les enquetes françaises sur les conditions de travail et sur
l'organisation du travail : des méthodes aux résultats), se difundiu entre os 25 participantes
deste seminário, sendo reproduzido em anexo ao relatório final ("Metodologia para
levantamento quantitativo sobre difusão das novas tecnologias no processo de trabalho",
publicado em Texto para Discussão no 277, IPEA, set. 92), de nossa autoria em novembro de
1991 para o IPEA/PNUD, sendo, em seguida, publicado no Texto para Discussão no 276, IPEA,
Brasília, setembro de 92, 25 p.; na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, FUNDACENTRO,
Ministério do Trabalho e Pevidência Social, vol. 19, no 74, julho/dezembro 1991, p. 80-98; e
também na revista da Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de Dados), Secretaria
de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo, São Paulo em Perspectiva, vol. 7, no 2,
abril/junho 1993, p. 109-123.
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máquinas e instalações, dando prosseguimento à pesquisa TOTTO

(1987).17

O questionário comporta três aspectos relacionados à família, para am-
bos os sexos, reprodução (somente para as mulheres) e mercado de
trabalho (ambos os sexos). É neste último aspecto, voltado ao trabalho
(emprego, rendimentos, discriminações ligadas à idade, aparência, do-
enças, vivência de situações discriminatórias), que se insere a parte
sobre as condições de trabalho (75 questões). As questões sobre os
riscos e as condições patogênicas do trabalho foram adaptadas pelos
responsáveis pela concepção do projeto de pesquisa, tendo em vista o
teor da legislação brasileira.

Os resultados da pesquisa serão certamente muito preciosos para uma
avaliação da viabilidade das pesquisas a domicílio sobre as condições e
a organização do trabalho em um país como o Brasil.

3.2 DEP/POLI

Projeto de aplicação de um questionário sobre os aspectos tecnológicos
e a organização do trabalho, com base em uma amostra não-aleatória,
constituída por trabalhadores que receberiam tais questionários dos
membros dos comitês de fábrica, na porta da fábrica, recolhendo-os na
saída, com previsão da distribuição de cerca de 50 mil questionários. O
Departamento de Engenharia e Produção (DEP), da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo,18 já obteve a concordância do Sindicato dos
Metarlúrgicos de São Bernardo — São Paulo para este procedimento
original, mas ainda longe de ser uma modalidade excepcional de pes-
quisa. A subseção do DIEESE do Sindicato dos Metarlúgicos de São Ber-
nardo já utilizou, anteriormente, métodos similares de pesquisas, em
1985 e 1988, a respeito de reivindicações salariais. Cerca de 100 mil
questionários foram recolhidos. O objetivo era interrogar diretamente os
trabalhadores atingidos pela reestruturação produtiva no trabalho em
linha ou em equipe, sobre as imposições temporárias, etc. Os inconveni-
                                             

17 Esta enquete é coordenada por E. Berquó, demógrafa, e L. Bandeira Beato, economista
e técnica em estatística do IBGE, que participaram do seminário do IPEA, em Brasília, em
outubro de 1991.

18 O projeto de pesquisa, de Mário S. Salerno, foi entregue para avaliação junto ao
Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), visando a um dos programas de financiamento de
pesquisas (PDCT).
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entes deste método de pesquisa são múltiplos (associação da pesquisa
com o sindicato, necessidade de um tratamento especial para o controle
das ambigüidades inevitáveis, dificuldade na elaboração de um questio-
nário simples, que possa ser preenchido rapidamente pelos operários
envolvidos, etc.). Suas vantagens, afora o custo relativamente baixo para
uma pesquisa quantitativa, estão relacionadas a um caráter eminente-
mente experimental, o que permitiria testar a pertinência e o interesse de
um certo número de questões no quadro da realidade brasileira.

3.3 SEADE/DIEESE

Negociações encontram-se em curso, atualmente, entre a FUNDACENTRO,19

o DIEESE, (centro de pesquisa financiado por diferentes centrais sindicais)
e o SEADE, com vista a uma pesquisa prévia sobre as condições de tra-
balho a partir do questionário denominado Condições de Trabalho, de
1991. Ela seria efetuada como uma pesquisa complementar à pesquisa
sobre emprego e desemprego do SEADE. O acordo de princípios entre a
direção do DIEESE, a do SEADE e a dos ministérios do Trabalho francês e
brasileiro, tendo em vista colaborar para a realização desta pesquisa, é
uma condição favorável, assim como a existência de uma linha de finan-
ciamento para garantir a pesquisa prévia. Entretanto, os problemas liga-
dos à sua realização material (custo do questionário, orçamento da pes-
quisa de base sobre emprego e desemprego, etc.) e, em maior escala,
os problemas técnicos de viabilidade tornam este projeto — que por
suas características é o mais próximo das pesquisas francesas sobre as
condições de trabalho — um projeto aberto em vias de negociação.

3.4 Outros

• PBQP

O grupo Indicadores do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtivida-
de (PBQP) coordenado pelo IPEA,20 organismo que deu origem ao estudo

                                             

19 Uma das pesquisadoras brasileiras que melhor domina o assunto vem divulgando entre
os meios científicos locais, os resultados e a metodologia de pesquisa franceses. L. Leal
Ferreira é pesquisadora da área de ergonomia da FUNDACENTRO.

20 No IPEA, o responsável pelo grupo Indicadores deste programa governamental é L. F.
Tironi, que havia dirigido o estudo sobre viabilidade das pesquisas TOTTO e das condições de
trabalho em 1991.
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da viabilidade de pesquisas sobre as condições de trabalho em 1991,
propôs ao governo federal, em seu relatório de atividades de 1993, efe-
tuar uma pesquisa do tipo daquela TOTTO no Brasil, tendo em vista a
produção de indicadores pertinentes de qualidade e de produtividade.

• CEBRAP

Pesquisa sobre Câmaras Setoriais (estrutura tripartite de deliberação,
criada recentemente, reunindo sindicalistas, representantes do governo
e empresários) da indústria automobilística, realizada atualmente por um
grupo de pesquisadores do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento
(CEBRAP). O questionário da pesquisa Condições de Trabalho, de 1991,
servirá de base para a formulação da parte sobre a organização do tra-
balho21 desta investigação.

4 Conclusão

As atuais conjunturas econômica e política do Brasil, por suas incertezas
e profunda instabilidade, não oferecem campo propício aos projetos de
pesquisa regulares, pois estes exigem relevantes recursos financeiros e
pessoal qualificado. Talvez, como afirmam certos especialistas em eco-
nomia brasileira, o momento atual seja mais propício a pesquisas mais
gerais, enfocando as necessidades da população em termos de consu-
mo e modo de vida, do que àquelas que se limitam às condições e orga-
nização do trabalho que, forçosamente, englobam uma parcela relativa-
mente reduzida do população total de um país como o Brasil, no qual a
porcentagem de desempregados, inativos e trabalhadores "informais"
(que fazem parte da "economia subterrânea") vem aumentando, em
virtude da prolongada recessão que permeia a sociedade brasileira des-
de o início da década de 80.22

                                             

21 Pesquisa em andamento, sob responsabilidade de A. Cardoso e F. de Oliveira, pelo
CEBRAP.

22 Sobre as características da "década perdida" (1980-1990) e a continuação da crise no
início da década de 90, em termos de mercado de trabalho, ver os estudos do SEADE, a partir
da pesquisa sobre nível de emprego, iniciada em 1984; [Dedecca (1990)], os estudos de J.
Sabóia, do IEI (Instituto de Economia Industrial) da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
sobretudo Evolução do Mercado de Trabalho no Brasil na Década de 80, documento
apresentado no seminário interdisciplinar Modelos de Organização Industrial, Política
Industrial e Trabalho, ABET, 11 e 12/ 4/1991, anais do seminário, ed. CODAC-USP, 1991; de R.
Ribeiro, do IBGE, a partir de resultados do PNAD; e Ribeiro et alii (1993).
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No entanto, apesar destas características do mercado de trabalho e do
emprego, a dinâmica da acumulação continua fazendo o Brasil ainda
muito dependente de investimentos produtivos no setor industrial, e os
projetos de pesquisa atualmente em curso, visando melhor enfocar a
atividade de trabalho, têm a seu favor a demanda (ver Introdução) de
diferentes setores da sociedade, notadamente os sindicatos e o governo.

Finalizando, do ponto de vista da pesquisa científica, pensamos que o
trabalho é um dos objetos de estudo sobre o qual é essencial haver um
conhecimento multidimensional. Para analisar este tema, a prática da
interdisciplinaridade e o uso de métodos variados, tanto qualitativos
como quantitativos, parecem-nos extremamente importantes, sobretudo
porque eles são complementares. Essa complementaridade é essencial,
na medida em que as hipóteses e as questões sustentadas por pesqui-
sas qualitativas ou por questionamentos teóricos podem subsidiar os
questionários voltados para a obtenção de dados numéricos e — inver-
samente — os resultados obtidos com base nesses podem permitir
alcançar um outro nível de conhecimento, não apenas acessível por
estudos monográficos, permitindo, assim, a generalização de certos
resultados desses trabalhos. Enfim, os estudos específicos podem “con-
trariar”, “retificar”, ou simplesmente contribuir para aprender a ler — ou a
desconfiar de — os dados quantitativos existentes.23

Somente uma quantificação no campo da organização e das condições
de trabalho pode, a nosso ver, permitir hoje um salto qualitativo nas
pesquisas das ciências sociais realizadas na área do trabalho no Brasil,
tornando possível evitar, por meio da articulação de estudos quantitati-
vos e qualitativos, o excesso de generalizações abusivas, especialmente
sobre o surgimento de novos modelos produtivos no Brasil. Uma pesqui-
sa do tipo Condições de Trabalho, em virtude de sua periodicidade, tem
a vantagem suplementar de fornecer indicações sobre a evolução das
condições de trabalho, no país. Ela deveria, também, a partir de dados
numéricos confiáveis e não mais apenas exclusivamente a partir de
pesquisas qualitativas, permitir a análise mais profunda das diferenças
das condições de trabalho, das modalidades de organização do trabalho
e dos riscos profissionais, segundo o sexo ou a idade.

                                             

23 Ver, por exemplo, as estatísticas sobre horas trabalhadas no Japão, elaboradas a partir
de dados fornecidos pelas empresas, e as práticas informais de horas-extras (de diversas
formas, não contabilizadas), que só podem ser percebidas por pesquisas de campo, do tipo
daquelas realizadas por nós junto aos estabelecimentos industriais japoneses.
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Resumo

Este trabalho discute o papel da burocracia pública no
processo decisório, focalizando questões como: a) o grau
de autonomia da burocracia; b) o papel desempenhado
por burocratas e políticos e as suas interações na formu-
lação de decisões públicas; e c) a medida pela qual a
participação dos interesses privados organizados afeta as
interações de políticos e burocratas, e constitui um meca-
nismo de controle democrático do processo decisório.
Tais questões são abordadas a partir da análise compa-
rada da política industrial nos governos Sarney e Collor. A
primeira parte do trabalho destina-se à discussão teórica
do papel da burocracia e dos padrões aos quais se con-
formam as interações de políticos e burocratas. Na se-
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gunda parte, avalia-se o poder explicativo das proposi-
ções teóricas quando aplicadas ao contexto da formula-
ção da política industrial nos governos Sarney e Collor.
Na conclusão, apresenta-se alguns aspectos relevantes
para o entendimento do processo de policy-making e para
a compreensão de alguns dos dilemas que se colocam à
democracia no Brasil.
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processo inexorável de racionalização da sociedade moderna,
o avanço tecnológico, o crescente papel do Estado — não
obstante os discursos antiestatistas — e a aguda crise de
credibilidade da classe política têm contribuído para tornar a

burocracia pública um ator cada vez mais relevante na organização
política das sociedades modernas. Esta burocracia tem desempenhado
um papel central no encaminhamento de decisões cruciais, que afetam
diretamente a vida dos  cidadãos. Ainda assim, é incipiente o conheci-
mento relativo a este ator, especialmente nas democracias não-conso-
lidadas.

Este trabalho tem por objetivo, justamente, discutir o papel da burocracia
pública no processo decisório. Tomando como ponto de partida as con-
tribuições teóricas de Peters (1981 e 1987), serão exploradas algumas
questões, tais como: a) o grau de autonomia da burocracia; b) o papel
desempenhado por burocratas e políticos e as suas interações na for-
mulação de decisões públicas; e c) a medida pela qual a participação
dos interesses privados organizados afeta as interações de políticos e
burocratas e constitui um mecanismo de controle democrático do pro-
cesso decisório.

Consideramos relevante abordar essas questões, em primeiro lugar, por
serem relativamente escassos os estudos que focalizam as interações
de políticos e burocratas no Brasil. Em segundo, porque, conforme colo-
ca Reis (1989), a experiência recente do "autoritarismo burocrático" tem
significativas implicações para a convivência entre administração e polí-
tica no Brasil de hoje, dadas as suas conseqüências sobre as práticas e
instituições e as marcas que imprimiu às crenças, valores e atitudes
referentes à  esfera pública. Assim, o exame das interações de políticos
e burocratas pode contribuir para a elucidação de parte das dificuldades
a serem enfrentadas na consolidação da democracia brasileira. Final-
mente, porque o estudo desses diferentes papéis e das relações entre
eles é relevante não apenas para o entendimento do processo de policy-
making, mas para a compreensão do funcionamento do sistema político,
e até mesmo dos dilemas que se colocam à própria democracia.

De fato, se, por um lado, uma burocracia independente pode constituir
uma salvaguarda contra os riscos do oportunismo partidário, do abuso
do mandato obtido por meio do voto e da manipulação eleitoral, por
outro lado, a burocracia não se encontra submetida aos controles demo-

O
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cráticos, situando-se acima e além do poder conseqüente da escolha
dos cidadãos [Etzioni-Halevy (1983)].

Este ponto mostra-se tão mais importante quando se tem em mente que,
no mundo real da política, não apenas os burocratas envolvem-se efeti-
vamente na tomada de decisões, como também o próprio processo de
representação de interesses não se limita às lideranças políticas e aos
políticos autorizados pelo voto. Todavia, existem sérias restrições ao
processo burocrático de agregação/representação de interesses, pois,
conforme coloca Reis (1989, p.103): "(...) discrimina contra interesses
não organizados; tende a se limitar ao âmbito de setores funcionais
particulares, (...) mostrando-se incapaz de articular interesses interseto-
riais; revela um inevitável conservadorismo, (...) porque a agregação de
interesses lograda cristaliza a correlação de forças existente".

As interações de políticos e burocratas serão abordadas, neste trabalho,
com base na análise comparada da política industrial nos governos
Sarney e Collor.  A primeira parte destina-se à discussão teórica do
papel da burocracia e dos padrões aos quais se conformam as intera-
ções de políticos e burocratas, conforme sugere Peters. Na segunda,
pretendemos avaliar o poder explicativo das proposições teóricas e a
adequação da tipologia sugerida pelo autor quanto às interações de
políticos e burocratas, quando aplicadas ao contexto da formulação da
política industrial nos governos Sarney e Collor. Por fim, serão apresen-
tados alguns aspectos conclusivos desta análise.

1 Políticos, Burocratas e Interesses Privados  no Processo
de Policy-Making

O papel político da burocracia vem sendo explorado em uma grande
quantidade de estudos, no âmbito de uma tradição teórica que remonta
aos escritos de Max Weber.1 Esses estudos proporcionam um conjunto
de valiosos insights acerca do comportamento dos agentes burocráticos.
Diversamente do que se poderia supor, fica claro que não se trata de
                                             

1 O debate compreende a contraposição das perspectivas da burocracia como um
estamento ou como uma classe social; passa pelas versões da sua subordinação direta  —
ou não —  aos interesses de uma classe ou fração do capital; envolve concepções
alternativas da burocracia como uma instituição monolítica e integrada, situada acima dos
controles democráticos e dotada de um insaciável apetite pelo poder, versus a burocracia
como um frouxo conjunto de agências desprovidas de projeto político, mas encarregadas de
realizar as tarefas administrativas e de implementar as decisões dos políticos.
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agentes neutros, mas sim dotados de interesses próprios, que tentam
maximizar; além disso, são atores capazes de mobilizar recursos políti-
cos, como informação e apoio de grupos de interesse da sociedade; são
dotados, também, de capacidade para desenvolver concepções próprias
sobre as políticas governamentais e sobre o seu próprio papel no jogo
político, independentemente de considerações de natureza estritamente
técnica; por fim, trata-se de atores capazes de competir com os políticos
não apenas visando a decisões favoráveis às suas propostas quanto a
policies específicas, mas até mesmo pelo controle do processo político.
Esses diversos aspectos do comportamento da burocracia são explora-
dos em estudo de Peters (1981), no qual se introduz a hipótese do "go-
verno burocrático", compreendida em termos da possibilidade de os
agentes burocráticos assumirem o controle do processo governamental.

Entre outros motivos, este estudo de Peters traz contribuições relevantes
ao enumerar as condições para o desenvolvimento de um governo buro-
crático, examinar o papel da burocracia e avaliar o seu grau de autono-
mia política. Assim, o autor não apenas questiona a concepção de neu-
tralidade e passividade da burocracia — orientada pela ética da obedi-
ência — tal qual idealmente descrita por Max Weber;2 explora, além
disso, a dimensão política do comportamento deste ator, expressa na
sua capacidade de controlar o processo decisório, assumindo, na dire-
ção do governo, responsabilidades e poderes usualmente atribuídos aos
políticos.

Valendo-se do trabalho de Rose (1974), Peters enumera os
pré-requisitos para que um grupo ou indivíduo seja capaz de prover
governo: a capacidade (i) de formular intenções políticas; (ii) de ajustar
suas intenções a procedimentos governamentais já estabelecidos; (iii) de
competir pelo preenchimento de cargos governamentais; (iv) de ocupar
posições centrais no governo; (v) a disponibilidade de qualificações para
comando ou gerenciamento das atividades governamentais; e (vi) a
capacidade de controlar a implementação das decisões públicas.

No que diz respeito ao primeiro pré-requisito, a burocracia, enquanto
agente do processo decisório, não apenas mostra-se capaz de formular
metas políticas próprias, na forma de visões do mundo específicas de
cada agência  (department view); exibe, também, capacidade de impor

                                             

2 Sobre o problema da neutralidade burocrática no Brasil nos anos recentes, ver Rua (1994).
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obstáculos a projetos e planos de ação considerados contrários aos
seus interesses ou capazes de ameaçar a estrutura de poder burocráti-
ca.

Entretanto, do mesmo modo que a burocracia pode desenvolver um
discurso articulando metas e valores em reação às ameaças impostas
por líderes políticos, pode também fazê-lo em apoio a estes últimos. Sob
este aspecto, vale ressaltar a criação, por parte de políticos, de ilhas de
isolamento burocrático dentro da máquina estatal. Estas tanto podem
servir de instrumento alternativo de formulação de políticas infensas às
pressões explícitas de agentes externos quanto podem incentivar a
coesão da burocracia.3 Quaisquer que sejam os casos, os burocratas
valem-se de argumentos técnicos e/ou operacionais para defender não
apenas as posições de suas agências, mas também as alternativas
políticas que melhor se coadunem com as suas próprias concepções de
"bom governo" ou de "boa sociedade".

O segundo pré-requisito para o provimento de governo refere-se à capa-
cidade do ator de ajustar as suas intenções aos procedimentos já esta-
belecidos. De fato, a formulação de metas políticas deve levar em consi-
deração a sua viabilidade, definida, na maioria das vezes, pela sua ade-
quação à rotina da máquina estatal. Nesse caso, destaca-se o fato de
que o ator responsável pela definição e controle dos meios para imple-
mentação dos programas governamentais é a própria burocracia.

Este aspecto introduz um desafio à capacidade da burocracia para as-
sumir funções governativas. Por um lado, para exercer a liderança, deve-
rá advogar inovações políticas, propondo mudanças usualmente defen-
didas por políticos. Por outro, a preservação dos procedimentos estabe-
lecidos parece ser sua disposição natural e um dos seus principais re-
cursos de poder.

A diferença substantiva entre inovação e preservação e a provável ten-
são entre as duas atitudes podem conduzir ao desgaste do governo
burocrático. Quando a preservação da rotina burocrática se antepõe à
adoção de inovações políticas, a definição de projetos de governo pela
burocracia torna-se problemática, pois a agenda pública corre o risco de

                                             

3 Exemplos interessantes deste tipo de prática são dados por Sikking (1988), quando estuda
os grupos de trabalho formados durante o governo Kubitschek para formular propostas para
o desenvolvimento econômico.
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ser definida "by how they are accostumated to doing business, rather than
by what they would like to do" [Peters (1981, p. 70)].

A capacidade de competir para o preenchimento dos cargos governamen-
tais constitui o terceiro pré-requisito para o provimento de governo em
sociedades democráticas. Como as burocracias se caracterizam, entre
outros aspectos, por carreiras definidas em termos da ocupação de cargos
mediante critérios que excluem a competição eleitoral, o único meio de
cumprir este pré-requisito seria a competição interburocrática pela aloca-
ção de recursos orçamentários.

É possível supor que a competição interburocrática possa conduzir à
formação de alianças tanto entre as próprias agências como também
com setores representativos da sociedade civil. Nesse último caso, con-
tribuiria para tornar o processo decisório mais democrático .4

Todavia, do mesmo modo que a competição interburocrática pode con-
tribuir para o alargamento da participação política, também pode ser
prejudicial à formulação de políticas governamentais coerentes. De fato,
este tipo de competição pode impossibilitar a construção de consensos
abrangentes e levar à fragmentação excessiva do processo decisório,
gerando medidas contraditórias e impasses intragovernamentais.

Um outro ponto a ser examinado diz respeito à idéia de que a competi-
ção interburocrática pode contribuir para a eficiência da máquina estatal.
Sob esta perspectiva, assim como no mercado, a competição promove-
ria a emergência de estratégias políticas alternativas e poderia estimular
a eficiência e eficácia das agências burocráticas, preocupadas em não
perder o seu poder de influência [Niskanen (1985)]. Esta hipótese, en-
tretanto, mostra-se bastante discutível quando se leva em consideração
a capacidade das agências burocráticas de manipular a informação,
limitar o escopo do conflito e de preservar o seu espaço político medi-
ante o controle de rotinas operacionais.

                                             

4 As alianças interburocráticas são bastante usuais, seja porque existam objetivos
compartilhados, seja em reação a um inimigo comum. Da mesma forma, observam-se
alianças entre agências burocráticas e certos setores da sociedade civil, com possíveis
vantagens para o processo democrático. Por um lado, ao procurar apoio na sociedade civil,
as agências ampliam a influência desta última no jogo do poder; por outro lado, indiretamente
abrem um espaço para que a sociedade possa controlar eventuais abusos do poder
burocrático [Gruber (1988) e Page (1985)].
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O quarto pré-requisito para a promoção de governo diz respeito à ocu-
pação, por parte do grupo interessado, de posições governamentais
estratégicas. Sob este aspecto, a burocracia dispõe de grandes vanta-
gens, proporcionadas não apenas pelo seu grande número, mas tam-
bém, em termos qualitativos, pela abundância de quadros dotados de
conhecimento da máquina pública, de competência técnica e de reco-
nhecida indispensabilidade para o processo de implementação das deci-
sões. Nada disso, entretanto, equivale à capacidade de liderança e de
desenvolvimento de concepções políticas de amplo escopo, atributos
indispensáveis ao preenchimento dos postos-chave do governo.

A posse de qualificações de comando, isto é, de gerenciamento, repre-
senta o quinto pré-requisito sugerido por Peters. A intimidade com a
máquina pública, sem dúvida, representa um trunfo da burocracia na
função de gerenciar a atividade governamental. Este recurso, todavia, ao
mesmo tempo que permite aos burocratas um controle mais eficaz dos
seus pares, pode levar ao desenvolvimento de um certo espírito de cor-
po, que não apenas estimularia a irresponsabilidade governamental mas
também poderia impor limites estreitos às suas concepções políticas.
Como coloca Peters, "the internal dynamics of organizations may be a
limiting factor in the ability of bureaucracies to provide direction to society"
[Peters (1981, p.77)].

Finalmente, o último pré-requisito para o provimento de um governo
relaciona-se à capacidade de controlar a implementação das decisões
governamentais. Em outras palavras, refere-se à possibilidade de trans-
formar as decisões tomadas no topo da organização estatal em políticas
efetivas, sem grandes distorções, não obstante as diversas pressões
políticas, tanto de agentes públicos quanto de atores privados.

Embora a burocracia possa ser considerada  o agente ideal para condu-
zir com objetividade e neutralidade o processo de implementação de
decisões, nem por isso estará livre das pressões. Como admite Peters,
quanto mais distante o segmento responsável pela implementação esti-
ver do  centro de poder organizacional, tanto maiores serão as pressões
a que estará exposto e maior será a sua tendência a levá-las em consi-
deração.

O exame das condições para a formação de um governo indica que a
burocracia é capaz de atuar no cenário político de forma autônoma e
direta, dispensando o concurso dos políticos, seja para formular deman-



A POLÍTICA
INDUSTRIAL NO
BRASIL, 1985-1992:
POLÍTICOS,
BUROCRATAS E
INTERESSES
ORGANIZADOS NO
PROCESSO DE
POLICY-MAKING

241

das, para definir preferências, para manejar recursos de poder ou para
mobilizar o apoio de diferentes atores em sustentação às suas iniciati-
vas. Além disso, a burocracia é capaz de controlar a  implementação das
decisões e de conquistar legitimidade por vários meios, entre os quais se
destaca o argumento da competência técnica, da eficácia e da eficiên-
cia.5

Todavia, existiriam graves problemas em um governo dominado pela
burocracia, como a ausência de consenso e coerência política, já que
este ator se destaca por uma visão setorial e fragmentada da ação polí-
tica, com forte ênfase no conhecimento técnico especializado e no con-
trole dos meandros da rotina governamental. Esta dificuldade somente
poderia ser resolvida caso um outro ator, o líder político, atuasse como
contrapeso das ações burocráticas, responsabilizando-se pela formula-
ção das estratégias políticas mais abrangentes e pela fiscalização da
implementação das políticas governamentais.

Por outro lado, não fica claro qual seria o arranjo político-institucional a
ser adotado em um governo burocrático. Aparentemente, este arranjo
estaria associado à presença de uma estrutura corporativa de tomada de
decisões e de representação de interesses. Entretanto, ainda que haja
mecanismos estabelecidos para a incorporação, ao processo governa-
mental, dos atores privados organizados, cabe indagar qual o papel
reservado às lideranças políticas propriamente ditas em um governo
controlado pela burocracia. É possível especular, nesse caso, sobre a
natureza das relações entre políticos e burocratas.

A análise deste aspecto requer a caracterização dos papéis de políticos
e burocratas e dos possíveis padrões de interação desses atores.  Para
uma primeira aproximação, podem ser considerados políticos todos
aqueles atores públicos cujas carreiras tenham por fundamento manda-
tos conquistados por intermédio do voto. Dentre as características do
comportamento dos políticos, destacam-se a formulação e defesa de
concepções ou projetos relativos às ordens política, econômica e/ou
social; a legítima representação de interesses; o exercício da negocia-
ção mediante alianças duradouras, composições transitórias baseadas
em interesses tangenciais, barganhas e pactos envolvendo atores públi-
cos e privados;  e a competição, a partir dos mais diversos recursos de

                                             

5 Este discurso pode, efetivamente, representar um instrumento muito útil para mobilizar  o
apoio da sociedade aos projetos políticos da burocracia.
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poder, tendo por alvo decisões orientadas tanto por conceitos e prefe-
rências políticas de amplo escopo e longo prazo quanto por perspectivas
setoriais e imediatas.

Em contrapartida, podem ser considerados burocratas aqueles membros
do governo cujas carreiras não estejam subordinadas à competição
eleitoral.6 Idealmente, as suas atividades são desempenhadas na esfera
administrativa, sendo orientadas por conhecimentos especializados e
perspectivas organizacionais relativos a questões setoriais. Vale obser-
var, ainda, que, por depender das urnas para permanecer no poder, o
político enfrenta o desafio de sustentar posições de maior escopo e, ao
mesmo tempo, exibir realizações de curto prazo, de maneira a  atender
aos seus constituintes e ter renovado o seu mandato. Já o burocrata tem
a sua atividade caracterizada pela sua permanência na máquina gover-
namental, que conduz a ações e avaliações de longo prazo, bem como
pelas diferentes sinalizações que delimitam a sua área de atuação. De
fato, a burocracia tem as suas ações sinalizadas não apenas, nem prio-
ritariamente, pela reação do eleitorado — deve estar atenta, também,
aos sinais do mercado, das leis que regem a sua conduta e às pressões
dos experts.7

As diferenças de comportamento e as tensões observadas entre políti-
cos e burocratas  vêm sendo exploradas em diversos trabalhos [Aber-
bach et alii (1981); Peters (1987)], destacando-se, entre os mais recen-
tes, o de Peters. Recorrendo à dicotomia clássica entre política e admi-
nistração, este autor propõe um primeiro modelo de interação de políti-
cos e burocratas,  denominado Formal-Legal, no qual o papel do buro-
crata se reduz à obediência às ordens do líder político.8

Em seguida,  sustentando a possibilidade de integração de valores por
meio dos processos de socialização e do recrutamento dos membros da

                                             

6 Embora seja possível utilizar  outros critérios  para a caracterização de cada um desses
tipos de atores políticos, o escolhido mostra-se útil para distinguir os dois padrões de
carreira, já que no Brasil os escalões mais elevados do governo não são tradicionalmente
preenchidos por funcionários de carreira, mas sim, conforme tem sido explorado em alguns
relevantes estudos, por tecnocratas  [Bresser Pereira (1977, 1981 e 1985)].

7 Sobre este aspecto, ver Rose (1987).

8 Os demais modelos representam progressivos afastamentos em relação a esse primeiro,
cujo principal mérito consiste em servir como um ponto de referência com base no qual se
pode comparar as diferentes modalidades de interação de burocratas e políticos no processo
de policy-making.
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classe política, Peters propõe o Modelo Paroquial, que guarda afinidades
com a teoria das elites. Os burocratas de status mais elevado e os políti-
cos envolvidos em atividades executivas são vistos como portadores de
valores  e objetivos afins ou similares, sendo os mais importantes deles
a manutenção do governo  e o bom funcionamento da máquina executi-
va.

Além disso, a integração desses atores seria favorecida pelo fato de as
suas carreiras não serem estanques, isto é, existiria um certo trânsito
entre uma e outra, e os mesmos indivíduos, em diferentes momentos,
ocupariam posições em uma ou em outra carreira. Por todos esses moti-
vos, políticos e burocratas tenderiam à integração e à coalescência,
cerrando fileiras contra as interferências e demandas externas capazes
de ameaçar seus projetos políticos comuns.

Uma terceira categoria é proposta sob a forma do Modelo Funcional, no
qual a integração e a coalescência entre políticos e burocratas ocorreri-
am ao longo de linhas funcionais: políticos, burocratas do governo e
representantes de grupos e/ou categorias econômicas organizadas
compartilhariam vínculos baseados em interesses setoriais.9 Vale assi-
nalar que, enquanto o Modelo Paroquial supõe a integração horizontal
entre políticos e burocratas e a oposição do governo à sociedade, o
Modelo Funcional sugere a integração vertical e envolve contatos mais
íntimos entre políticos e burocratas, por um lado, e determinados seg-
mentos sociais, por outro, mobilizados em torno de questões e interes-
ses específicos. Entretanto, conforme observa Peters, os dois modelos
não são excludentes, tendendo, no mundo real, a se entrecruzar e se
complementar.

A categoria efetivamente contraposta a essas duas últimas é o Modelo
Adversário, no qual políticos e burocratas competem pelo poder e pelo
controle sobre as decisões. A disputa pode envolver diversas manobras.
A primeira delas é a oposição passiva, que freqüentemente se origina da
inércia e da resistência à inovação por parte da burocracia.  Uma outra
forma é mais ativa e intencional, e a oposição entre políticos e burocra-
tas resulta de variados motivos, sendo o mais freqüente a divergência
quanto ao conteúdo de decisões específicas. Outra fonte de conflitos é a
luta das organizações pela sobrevivência, envolvendo disputas por or-

                                             

9 Este padrão guarda afinidades com os mecanismos corporativistas e/ou neocorporativistas
de intermediação de interesses [Schmitter (1974) e Berger (1983)].
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çamentos e pessoal e pela adoção de políticas que são consideradas
importantes pelos seus membros. Pode haver, ainda, conflitos de origem
partidária entre os políticos e os burocratas, embora estes últimos ten-
dam a ser vistos como alheios ao jogo político-partidário.

Finalmente, Peters sustenta que o processo decisório governamental
pode se tornar definitivamente dominado pela burocracia. Uma vez que
os quadros legislativos não dispõem de número suficiente para adminis-
trar a carga de trabalho exigida pelo governo moderno e os políticos
amadores não possuem a capacidade necessária, parte importante das
tarefas é transferida para a burocracia permanente. Por outro lado,
mesmo quando os políticos decidem, as suas decisões são, ao fim de
tudo, controladas pela burocracia, que domina não apenas as informa-
ções técnicas essenciais à decisão, mas também a máquina do governo.

Tem-se, assim, o Modelo do Estado Administrativo, que apresenta dife-
renças relevantes frente ao Modelo Adversário. Neste, o agente primeiro
das decisões é, por definição, o político, cuja autoridade é proveniente
do processo eleitoral. Cabe ao burocrata um papel secundário, baseado
na informação, no domínio dos procedimentos operacionais e na perma-
nência no cargo. Entretanto, em diferentes ocasiões, os dois atores
disputam o controle do processo decisório, e a vitória de qualquer um
deles depende da natureza do conflito e da capacidade de mobilização
de seus respectivos recursos. Distintamente, no Modelo do Estado Ad-
ministrativo, a burocracia ocupa o papel mais preeminente, ficando os
políticos, tanto parlamentares como membros do executivo, reduzidos ao
papel de "participantes no processo de registro da decisão".

Na tentativa de distinguir analiticamente os padrões de interação de
políticos e burocratas no processo de policy-making, Peters sugere o
exame de cinco dimensões: a) o caráter das interações; b) os atores que
conquistam o controle do processo decisório; c) o estilo de resolução
dos conflitos entre os participantes desse processo; d) os procedimentos
típicos das interações dos participantes; e e) o tipo de impacto dos dife-
rentes padrões de interação sobre as políticas adotadas pelo governo.

Como indica o quadro 1, em quatro dos cinco padrões propostos, o ca-
ráter das interações poderia ser descrito como isento de maiores en-
frentamentos entre os dois tipos de atores. A exceção estaria apenas no
Modelo Adversário, no qual as interações seriam muito mais combativas,
apresentando acentuados elementos de competição e conflito. A segun-
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da dimensão, que requer a identificação do tipo de ator que controla o
processo decisório, indica a supremacia dos políticos no Modelo Formal-
Legal; em contrapartida, os burocratas prevaleceriam no Modelo do
Estado Administrativo.

QUADRO 1
Modelos de Interação de Políticos e Burocratas

Modelo (a)

Caráter

(b)

Controle

(c)

Estilo

(d)

Procedimentos

(e)

Impacto

Formal-Legal Integrado Políticos Comando Autoridade Mudança

Paroquial Integrado Ambos Barganha Mutualidade Estabilidade

Funcional Integrado Ambos Barganha Competência
Técnica

Mudança
Marginal

Adversário Conflituoso Variável Poder Competição Mudança

Estado
Administrativo

Integrado Burocratas Abdicação Competência
Técnica

Estabilidade

Fonte: Peters (1987).

Nos modelos Paroquial e Funcional, as elites políticas e burocráticas
aglutinar-se-iam em defesa das suas posições. No primeiro caso, contra
grupos da sociedade que ameaçassem o seu poder; no segundo, seto-
res políticos e burocráticos diferenciados disputariam entre si e procura-
riam se defender uns dos outros, inclusive mobilizando o apoio de inte-
resses sociais específicos. Resultados variáveis seriam típicos do Mo-
delo Adversário, no qual o controle do processo decisório seria conquis-
tado caso a caso, dependendo do tipo de questão em jogo e do contexto
da disputa.

Quanto à terceira dimensão, qual seja, o estilo de resolução de conflitos
entre políticos e burocratas envolvidos no processo decisório, o Modelo
Formal-Legal seria caracterizado pelo recurso à lei e ao comando hie-
rárquico. Esse procedimento estaria descartado no Modelo do Estado
Administrativo, no qual o conflito  seria evitado ou resolvido mediante a
virtual abdicação das responsabilidades, pelos políticos, em favor dos
burocratas. Distintamente, a barganha seria a via utilizada nos modelos
Paroquial e Funcional, envolvendo, ou os membros da elite como um
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todo, ou  setores específicos. Já no Modelo Adversário, os conflitos
seriam resolvidos mediante a contraposição dos mais diversos recursos
de poder, como a lei, o conhecimento especializado, o mercado, o capi-
tal eleitoral, etc.

Vale assinalar, contudo, que o autor não esclarece o que significa, exa-
tamente, a categoria poder na resolução de conflitos. Como se trata de
uma análise orientada para as democracias consolidadas, certamente
poder referir-se-ia estritamente ao conceito de poder legítimo. Não obs-
tante, o recurso à lei e ao comando hierárquico — que faz sentido como
característica do Modelo Formal-Legal — parece pouco convincente em
um contexto de relações concorrenciais entre políticos e burocratas,
conforme é o caso do Modelo Adversário. Por um outro ângulo, o fato de
este último modelo admitir resultados variáveis quanto ao controle do
processo descarta qualquer possibilidade de situações permanentes de
predomínio de um dos dois atores sobre o outro — o que significa que a
disputa entre eles será constante e, a rigor, não é possível dizer que tipo
de recursos de poder será utilizado a cada lance.

Finalmente, é preciso evitar perder de vista o fato de que a atividade
política repousa na possibilidade de solução negociada do conflito, o que
torna o puro exercício do poder uma situação de exceção. Portanto,
ainda que os procedimentos para a resolução de conflitos entre políticos
e burocratas sejam, no caso do Modelo Adversário, orientados pela
competição à base de recursos de poder, deverão envolver também
composições e barganhas entre as partes.

O significado dessas categorias se torna um pouco mais claro quando a
quarta dimensão é colocada em tela. Em se tratando do estilo adotado
nas interações de políticos e burocratas, o Modelo Formal-Legal seria
caracterizado pelos procedimentos marcados pela autoridade formal. No
Modelo Funcional e no Modelo do Estado Administrativo as interações
seriam orientadas pelo reconhecimento da competência técnica. Já no
Modelo Paroquial, as relações entre os membros das elites política e
burocrática seriam  marcadas pelo reconhecimento mútuo das posições
de status e da capacidade dos participantes de usar os seus atributos de
status. Diversamente, procedimentos tipicamente conflituosos, baseados
no poder e na capacidade de usar todos os recursos disponíveis —
inclusive posição formal e especialização técnica —, distinguem as in-
terações de políticos e burocratas no Modelo Adversário.
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Por fim, de acordo com a quinta dimensão proposta pelo autor, pode-se
esperar que, em virtude das características dos modelos Formal-Legal e
Adversário, o curso das políticas governamentais sofra  variações em
diferentes dimensões e em momentos distintos. Tais mudanças poderão
ser profundas e abrangentes ou apenas incrementais, dependendo do
contexto político, social e econômico e do estilo de fazer política daque-
les que assumirem o controle das decisões. De qualquer forma, as alte-
rações nas políticas governamentais expressarão ou mudanças no con-
trole partidário, ou resultarão do revezamento de políticos e burocratas
no controle do processo de policy-making.

Alternativamente, espera-se estabilidade nas políticas decididas confor-
me o Modelo Paroquial e o Modelo do Estado Administrativo, ainda que
neste último possam ocorrer modestos ajustes incrementais. Mudanças
marginais poderão acontecer também no Modelo Funcional, no qual
estarão mais presentes as influências dos interesses organizados da
sociedade do que no Modelo do Estado Administrativo.

Não obstante suas relevantes contribuições à análise dos padrões de
interação de políticos e burocratas, as categorias nas quais se desdo-
bram as dimensões propostas por Peters requerem esforços adicionais
de refinamento, de modo a se tornarem mais esclarecedoras tanto em si
mesmas quanto em sua aplicação ao exame empírico do processo de
policy-making nas democracias não-consolidadas.

Um primeiro ponto a ser observado refere-se à necessidade de maior
detalhamento do caráter das interações de políticos e burocratas. De
fato, à exceção do Modelo Adversário, o caráter dessas interações é
descrito como suave, sem atritos e integrado. Embora isso possa ser
verdadeiro nos casos dos modelos Formal-Legal e do Estado Adminis-
trativo, a análise das demais dimensões indica que o mesmo não se
aplica aos outros modelos. Além disto, mesmo entre estes dois  existem
distinções relevantes a serem consideradas: no Modelo Formal-Legal, as
interações de políticos e burocratas seriam  marcadas pela subordinação
dos segundos aos primeiros, enquanto no Modelo do Estado Administra-
tivo predominaria a complementaridade dos papéis.

Também existem especificidades a serem levadas em conta nas intera-
ções de políticos e burocratas nos modelos Paroquial e Funcional. En-
quanto no primeiro o caráter integrado seria acompanhado de compor-
tamentos coalescentes, no segundo o tom seria bastante diferente. Se o
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que justifica a proposição desse padrão é a possibilidade de elites políti-
cas e burocráticas se aglutinarem setorialmente a fim de somar forças
contra outras elites setoriais, então será necessário admitir um elemento
concorrencial nas relações entre políticos e políticos, burocratas e buro-
cratas, e políticos e burocratas. Dessa forma, embora persistam os valo-
res compartilhados que caracterizam a idéia do governo de elite, seria
necessário conceber a possibilidade de algum tipo de competição entre
subconjuntos de ambas as elites. Assim sendo, a solidariedade entre
estes atores existiria apenas na medida em que pertencessem à mesma
área de atuação governamental, admitindo  conflitos entre agências
funcionalmente diversas, orientadas  por interesses, atuação e formação
técnica específicos.

Em segundo lugar, a maneira como é tratado o Modelo Adversário reve-
la-se insatisfatória, não apenas em virtude das ambigüidades apontadas
acima, especialmente na terceira e quarta dimensões. De fato, ao intro-
duzir o Modelo Funcional, Peters admite a possibilidade de fragmenta-
ção das elites políticas e burocráticas. Entretanto, essa mesma possibili-
dade fica descartada nos demais modelos, nos quais cada um dos ato-
res é tratado como se constituísse um bloco coeso.

É necessário, todavia, admitir que  políticos e burocratas não apenas
são atores distintos entre si, mas também apresentam significativas
diferenciações internas que, freqüentemente, se traduzem em divergên-
cia e falta de coesão, quaisquer que sejam os modelos. Esta observação
é particularmente importante no caso do Modelo Adversário, no qual a
fragmentação/coesão pode constituir um recurso político crucial na dis-
puta entre os dois tipos de atores. Em terceiro lugar, a não ser com rela-
ção ao Modelo Funcional, Peters ignora aspectos relevantes da incorpo-
ração dos atores privados ao jogo de poder entre políticos e burocratas,
que também podem ser decisivos, por exemplo,  no Modelo Adversário,
ainda que não obedeçam às clivagens setoriais. Finalmente, a tipologia
proposta revela-se insuficiente para lidar com situações que combinem
categorias de diferentes modelos. Como tratar os casos de interações
conflituosas envolvendo disputas não apenas pelo controle de uma polí-
tica específica, mas, inclusive, e principalmente, pelo controle do pro-
cesso político? Em que padrão se enquadram os casos em que os buro-
cratas obtêm o controle da máquina pública, conquistam a supremacia e
passam a excluir os políticos?
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Segundo Peters, a abdicação, pelos políticos, corresponderia a um tipo
de delegação ou de transferência de atribuições — deliberada ou não —,
sem implicar nenhum tipo de exclusão. Como caracterizar as situações
— freqüentemente observadas nas democracias não-consolidadas —
em que não ocorre a abdicação das responsabilidades, pelos políticos,
em favor dos burocratas, mas sim a exclusão dos primeiros?

Por outro lado, o controle do processo político pode requerer mais que o
controle da máquina pública. Assim sendo, é possível imaginar situações
nas quais a exclusão dos políticos apareça articulada com a sua incorpo-
ração seletiva e com a barganha, sendo utilizadas não apenas como
mecanismos de resolução dos conflitos, mas, principalmente, como
estratégia de condução de um projeto político liderado por agentes buro-
cráticos. Nessa hipótese, a burocracia passaria a adotar comportamen-
tos típicos dos políticos, substituindo a ênfase nos argumentos técnicos
pela composição e negociação com todos os atores relevantes, e to-
mando decisões orientadas por concepções políticas mais amplas e não
voltadas exclusivamente para interesses setoriais e imediatos.

Talvez seja esta a hipótese que orienta a concepção do governo buro-
crático que, aparentemente, representa uma possibilidade bem distinta
do Modelo do Estado Administrativo. Neste último, a burocracia assumi-
ria o papel preponderante no processo decisório sem, todavia, desenvol-
ver comportamentos politizados — a técnica substituiria a política como
critério de decisão. Já na eventualidade de um governo burocrático, a
burocracia efetivamente tornar-se-ia governo, no sentido de se politizar e
assumir atribuições diversas, anteriormente restritas à esfera de com-
petência das lideranças políticas.  Ou seja, a política ocuparia o lugar da
técnica como parâmetro do comportamento burocrático.

Nesse caso, torna-se indispensável indagar sobre os processos e meca-
nismos por meio dos quais teria lugar a incorporação dos atores priva-
dos ao processo decisório. Conforme foi mencionado anteriormente, o
corporativismo representa o arranjo político institucional que aparente-
mente guarda maiores afinidades com o governo burocrático, seja na
forma estatal, seja na modalidade do corporativismo societário.

Em ambos os casos, o poder público desempenha um papel decisivo no
reconhecimento institucional e na concessão do monopólio da repre-
sentação às associações representativas dos interesses privados. No
caso do corporativismo estatal, o Estado mobiliza e controla a participa-
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ção dos atores privados organizados no processo de tomada de decisão.
Já no corporativismo societário ou neocorporativismo, estabelecem-se
trocas entre atores capazes de ação autônoma. Ou seja, as organiza-
ções privadas de representação de interesses conquistam um canal para
participar do processo decisório e obtêm o status de interlocutores e
parceiros do poder público que, por sua vez, ganha o seu apoio para a
formulação e implementação das políticas governamentais.

O corporativismo societário, segundo Cawson (1985), consiste em um
processo de cooperação entre o poder público e os agentes privados,
por meio do qual fazem-se barganhas e estabelecem-se compromissos
pelos quais políticas favoráveis têm a sua implementação garantida pelo
consentimento dos interesses privados, os quais se encarregam, inclusi-
ve, de assegurar os necessários mecanismos de enforcement. Uma
outra possibilidade de incorporação de setores da sociedade civil, na
hipótese de um governo burocrático, são as alianças entre agências
governamentais e atores privados, especialmente representantes do
empresariado, em torno de propostas ou questões específicas, conforme
o mecanismo de intermediação de interesses, bastante comum na Amé-
rica Latina, descrito no conceito de anéis burocráticos [Cardoso (1975)].

Ambos os conceitos — arranjo neocorporativo e anéis burocráticos —
admitem uma relativa autonomia dos agentes burocráticos, bem como a
interdependência entre estes e os atores privados. Por outro lado, embo-
ra esses conceitos estejam referidos à esfera das relações entre o Exe-
cutivo e as associações representativas da sociedade civil, não excluem
os políticos, nem ignoram o Legislativo como atores relevantes no pro-
cesso decisório. Assim, prestam-se à tarefa de corrigir uma das deficiên-
cias já mencionadas nas proposições de Peters, qual seja, a lacuna
quanto aos vínculos existentes entre a participação dos atores privados
e os diferentes padrões de interação de políticos e burocratas, especial-
mente nos modelos Paroquial, Funcional e Adversário. No modelo Paro-
quial, no qual o Estado é formado por uma elite composta por políticos e
burocratas que compartilham formação, valores e interesses, a inclusão
dos mecanismos de participação dos setores sociais organizados pode
contribuir para maior compreensão das formas e processos de relacio-
namento desta elite com a sociedade civil.

No Modelo Funcional, no qual as diversas agências burocráticas, sob a
liderança compartida de políticos e burocratas, competem setorialmente,
a vinculação a clientelas sociais específicas pode representar um im-



A POLÍTICA
INDUSTRIAL NO
BRASIL, 1985-1992:
POLÍTICOS,
BUROCRATAS E
INTERESSES
ORGANIZADOS NO
PROCESSO DE
POLICY-MAKING

251

portante recurso de poder no conflito interburocrático. Já no Modelo
Adversário, no qual as divergências entre políticos e burocratas são
resolvidas à base da mobilização de recursos de poder, sem qualquer
sombra de dúvida, o apoio da sociedade civil deve constituir, em si
mesmo, um poderoso argumento e um objeto de disputa entre estes dois
atores.

Tendo em mente esses ajustes, as possibilidades do governo burocráti-
co, bem como a adequação da tipologia de Peters ao exame do proces-
so decisório nas democracias não-consolidadas, serão exploradas a
seguir, mediante a análise empírica da política industrial nos governos
Sarney e Collor.

2 A Política Industrial na Transição à Democracia:
Novas Definições, Velhos Papéis?

A experiência autoritária de cerca de vinte anos no Brasil apresentou,
entre suas características, a concentração do processo decisório na
esfera executiva, com a redução das funções do Legislativo. O padrão
de decisões, portanto, era predominantemente centrado na burocracia,
que competia acirradamente com os políticos pelo controle do próprio
processo político [Rua (1992)]. Era acentuado o processo de exclusão
de amplos segmentos da sociedade civil, sendo a participação de traba-
lhadores e de empresários formalmente controlada pelo poder público
mediante arranjos corporativistas estatais. Finalmente, observava-se a
presença de um grande número de associações empresariais extracor-
porativas, portadoras de interesses específicos, que dispunham de
acesso privilegiado a agências burocráticas determinadas [Diniz e Bos-
chi  (1978)].

Com a transição à democracia, fortaleceram-se as demandas pela mu-
dança desta estrutura de poder, de maneira a admitir a participação
política mais direta e significativa de amplos setores da sociedade civil,
paralelamente ao fortalecimento do Poder Legislativo, à descentraliza-
ção do processo decisório e da imposição de regras de controle demo-
crático à atividade governamental.

Coincidentemente, desde meados da década de 1980, analistas econô-
micos, planejadores governamentais e empresários manifestavam a
idéia de que o país necessitava  de uma nova política industrial, capaz
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não apenas de superar o esgotado modelo de substituição de importa-
ções, como também de  corrigir as principais distorções dele resultantes.
Essas idéias, bem como a estratégia da "integração competitiva"  do
Brasil na economia mundial, vinham sendo discutidas entre os quadros
de agências governamentais, como o BNDES, e de empresas estatais,
como a PETROBRÁS. Além disso, diversos setores do empresariado vinham
manifestando interesse em atuar em colaboração com o governo na
coordenação e implementação de uma política industrial voltada para a
integração competitiva.

O objetivo desta seção é, a partir da análise da política industrial nos
governos Sarney e Collor, introduzir  algumas hipóteses acerca dos
papéis, do comportamento e dos padrões de interação de políticos e
burocratas, tendo como pano de fundo o processo de mudança política
recente no Brasil. Pretendemos, assim, contribuir para esclarecer algu-
mas questões, tais como: houve mudanças no processo decisório? A
burocracia continua sendo o ator central na tomada de decisões? De
que forma e por meio de que processos os políticos e os atores privados
participam das decisões no contexto da redemocratização? Como se
comportam os mecanismos de intermediação de interesses? Como
caracterizar as interações de políticos e burocratas nesta fase da política
brasileira?

2.1 A Política Industrial no Governo Sarney

Por ter-se situado justamente no interstício de duas fases políticas — a
ditadura e a democracia — o governo Sarney caracteriza-se pela sua
ambivalência, resultante, em grande parte, do fato de a transição ter sido
um processo negociado. Ou seja, o processo de mudança política refle-
tia tanto as demandas de participação da sociedade civil como as pres-
sões de remanescentes do regime autoritário, que buscavam preservar
parcelas significativas do poder.

No que diz respeito ao processo decisório, simultaneamente à ênfase na
abertura à participação da sociedade civil e à recuperação das atribui-
ções das lideranças políticas do Legislativo, observa-se a manutenção
da supremacia da esfera executiva e a persistência de nichos de auto-
nomia das lideranças burocráticas. À medida que os problemas econô-
micos se agravam, a atividade governamental exibe crescente fragmen-
tação, sucessivas descontinuidades provocadas pela elevada rotativida-
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de das lideranças nos cargos públicos, acentuada fragilização do gover-
nante e intensas dificuldades nas relações entre o Executivo e a base
parlamentar.

É sobre este pano de fundo que se desenvolve o processo de formula-
ção da política industrial, orientada pela concepção de que a ação do
poder público nos setores produtivos deveria ser repensada de modo a
assegurar a retomada do desenvolvimento econômico e a inserção do
Brasil no mercado internacional. Sob esta perspectiva, é possível identi-
ficar, no governo Sarney, dois períodos bastante distintos no processo
de decisão da política industrial. O primeiro (1985-1987), de cunho mais
nacionalista, privilegia a empresa privada e compreende o Estado como
o principal agente promotor de mudanças. O segundo período (1988-
1990), voltado para a abertura ao mercado externo, pretende maior au-
tonomia das empresas privadas, cabendo ao poder público o papel de
agente regulador do mercado. Nesse novo período emerge, ainda, a
percepção do imperativo de o país ingressar na era da revolução tecno-
lógica — baseada no desenvolvimento de novos materiais, microele-
trônica, biotecnologia e mecânica de precisão — sob o risco de assumir,
definitivamente, uma posição marginal no mercado internacional [Velas-
co (1989)].

Esta segunda fase é a que caracteriza, efetivamente, a proposta de
política industrial do governo Sarney, pois redimensiona a política até
então vigente [Braga e Matesco (1989)], por meio da promulgação, em
19 de maio de 1988, de quatro diplomas legais:

1) Decreto-Lei no 2 433, que dispõe sobre os instrumentos relativos à
política industrial e seus respectivos objetivos, revogando parte dos
incentivos fiscais à iniciativa privada e criando outros. Nesse sentido,
destacam-se os Programas Setoriais Integrados (PSIS), destinados a
reunir os representantes das cadeias produtivas para a discussão das
principais questões econômicas de sua área; os Programas de Desen-
volvimento Tecnológico Industrial (PDTIs), que seriam responsáveis pela
capacitação tecnológica das empresas privadas; e os Programas Espe-
ciais de Exportação (BEFIEX), destinados a incrementar as exportações.

2) Decreto-Lei no 2 434, que se refere à isenção ou redução do Imposto
de Importação de produtos industrializados, com exceção de entorpe-
centes, material bélico, produtos contendo elementos radioativos e pro-
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dutos que contribuam para a formação do patrimônio histórico do país ou
os que sejam regidos por acordos, tratados e convenções internacionais.

3) Decreto-Lei no 2 435, que reduz ou elimina os controles burocráticos
prévios à exportação.

4) Decreto no 96 056, que reorganiza o Conselho de Desenvolvimento
Industrial (CDI) como um colegiado interministerial, responsável formal
pela formulação da política industrial do país, assessorado por uma
Comissão Consultiva composta por representantes da sociedade civil
ligados à indústria, encarregada da proposição das medidas de política
industrial.

O processo de formulação da política industrial centrou-se, basicamente,
nas agências burocráticas, cujos membros se encarregaram efetiva-
mente da proposição das medidas a serem adotadas. Esta é uma ca-
racterística não apenas da primeira fase — quando da formulação de
documentos pela Comissão do Plano de Governo (COPAG), pela Secreta-
ria de Planejamento (SEPLAN) e pelo Ministério da Indústria e Comércio
(MIC) —,10   mas também da segunda fase, cujos produtos, acima des-
critos, resultaram de barganhas entre as agências envolvidas.

É útil chamar a atenção, aqui, para dois aspectos. Primeiro, se alguns
dos ministros eram de origem marcadamente política, numerosos outros
caracterizavam-se por carreiras nitidamente tecnocráticas. Segundo,
conforme coloca Peters, ainda que os ministros sejam de extração par-
lamentar e, portanto, políticos de carreira, ao assumir cargos executivos
manifestam acentuadas ambigüidades entre o papel político e o admi-
nistrativo. Assim, o processo decisório se manteve, predominantemente,
nos moldes burocráticos típicos do período anterior à transição demo-
crática.

De fato, as principais alternativas e o desenho das propostas a serem
discutidas com os segmentos organizados da sociedade civil e com os
políticos aparentemente se originaram de uma burocracia situada em

                                             

10 Citam-se, entre os documentos da época, o documento formulado pela COPAG, “I Plano
Nacional de Desenvolvimento da Nova República”, elaborado pela SEPLAN; a “Política
Industrial da Nova República”, elaborado pelo MIC; o relatório de um grupo interministerial e a
segunda proposta do MIC, “A Política Industrial e Suas Diretrizes Setoriais”, e o “Plano de
Metas” [Velasco (1989)].
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diferentes agências do segundo e terceiro escalões do governo.11 Esta
burocracia, entretanto, não se mostra coesa ao longo do processo de
decisão. Na realidade, é do confronto entre agências burocráticas diversas,
com interesses e recursos de poder diferenciados, que nascem os parâ-
metros definidores da política industrial, expressos nos quatro diplomas
legais mencionados acima.

Entre as agências burocráticas envolvidas, portadoras de instrumentos
distintos e essenciais para a condução da política industrial, destacam-
se: o Ministério da Indústria e Comércio (MIC), sob cuja jurisdição encon-
trava-se o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e o Instituto
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO); o  Ministé-
rio da Fazenda (MF), que controlava todos os instrumentos creditícios; a
Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN), que
então manejava os instrumentos de controle orçamentário; o Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT), que controlava o Conselho de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP); o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), responsável pelas decisões relativas aos financiamentos;
a Comissão de Politica Aduaneira (CPA), que, embora vinculada ao MF,
dispunha de autonomia relativa na administração das tarifas; o Ministério
das Minas e Energia (MME), que controlava diversas empresas estatais,
com acentuado poder de barganha em função das encomendas gover-
namentais.

A esta fragmentação de poder, de natureza organizacional, acrescenta-
va-se a multiplicidade de objetivos, freqüentemente conflitantes, entre as
agências burocráticas. De fato, o MIC assumia como seu objetivo primeiro
incentivar a indústria, tendo que dispender, para tanto, volumosos recur-
sos financeiros. Este curso de ação, todavia, contrariava a prioridade do
MF, de controle do meio circulante e de redução do déficit público. Já o
MME insistia em restringir quaisquer projetos de abertura do mercado que
não estabelecessem claras garantias de incentivo à indústria nacional,
pois temia que as empresas estatais fossem prejudicadas pela competi-
ção externa descontrolada.

Esta diversidade de interesses, prioridades e visões do mundo, associa-
da ao contexto de crise e escassez, acentua a competição pelo poder

                                             

11 Entrevista com assessor da Diretoria Executiva do IPEA, Marcos Panariello, em Brasília,
julho de 1992.
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entre as diferentes agências e faz com que as decisões sejam definidas
por meio de complexos jogos de barganha, envolvendo os atores priva-
dos. Dentre os possíveis exemplos desta dinâmica de competição e
barganha interburocrática, destaca-se a disputa, na primeira fase, entre
o MIC e o MF, pela definição do centro decisório da política industrial. O MIC

estabeleceu uma aliança com o empresariado, nos moldes dos anéis
burocráticos. Em resposta, o MF e a SEPLAN se aliam e articulam um con-
junto de argumentos técnicos, enfatizando a onerosa operacionalidade
da proposta de política industrial do MIC, que acaba perdendo apoio às
suas pretensões.

Já na segunda fase, chamam atenção as contendas entre a CPA — res-
ponsável pela formulação da Tarifa Aduaneira Básica (TAB) — e o MIC em
torno do papel daquela tarifa nas diretrizes da política industrial. A CPA

pretendia que a TAB fosse o instrumento, por excelência, de sustentação
da política industrial, enquanto o MIC sustentava que a TAB deveria ser um
dos mecanismos adotados, entre vários outros. No conflito, cujo vence-
dor foi o MIC, a CPA acabou por se colocar contra a proposta dos PSIS, que
implicava  a alteração dos níveis tarifários de acordo com as negocia-
ções realizadas em cada setor industrial.

Vale observar que, se esses conflitos efetivamente contribuíram para a
imposição de limites à hipertrofia do poder de algumas agências buro-
cráticas, também conduziram a falhas de consistência na formulação da
política. Um exemplo ilustrativo deste último aspecto encontra-se no
conflito entre o MIC e o MCT durante a elaboração dos quatro diplomas
legais da segunda fase do processo decisório. Neste período, o MCT

pretendia deslocar, para a sua órbita de influência, os órgãos executivos
da política industrial, que até então se encontravam sob a jurisdição do
MIC — o INPI, que controlava os assuntos relativos às patentes, e o
INMETRO, responsável pelos aspectos relacionados à qualidade industri-
al.12  Esta expectativa viu-se frustrada em razão das fortes pressões do
MIC, cioso em preservar os seus recursos de poder. Em conseqüência, o
MCT passou a ficar limitado a um papel marginal na política industrial,
sendo impedido de coordenar a formulação de propostas de desenvol-
vimento tecnológico.

                                             

12 Entrevista com o representante do MCT na formulação da política industrial durante o
governo Sarney, Fabio Erber, Rio de Janeiro, dezembro de 1990.
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Os conflitos interburocráticos e a ameaça de inconsistência na formula-
ção da política industrial acabaram sendo minimizados pela adoção de
duas medidas: a) o estabelecimento de um grupo de trabalho perma-
nente, encarregado da discussão das alternativas, tendo como membros
os principais representantes das agências envolvidas, secundados por
representantes do setor privado; e b) o rodízio de cargos. A primeira
dessas medidas destinava-se a reduzir a fragmentação decisória, a
instituir um fórum colegiado para o debate das propostas e preferências
e, assim, a viabilizar o estabelecimento de alternativas consensuais. A
outra tinha por objetivo evitar a concentração de poder, de modo a faci-
litar a formulação das diretrizes da política industrial.

A necessidade de adoção destas medidas aponta claramente para uma
das conseqüências do controle burocrático sobre o processo decisório: a
dificuldade de construir consenso e de impor coerência ao conjunto das
decisões. Indica, também, os percalços resultantes da inexistência de
um locus decisório de caráter especificamente político. De fato, observa-
se que os políticos estiveram quase totalmente ausentes da formulação
da política industrial no governo Sarney, tanto na primeira como na se-
gunda fase. Não apenas não tiveram a iniciativa da política, como tam-
bém aspectos que requeriam uma participação efetiva do Congresso
Nacional foram encaminhados por meio de decretos-leis, um instrumento
de prerrogativa do Executivo.

Vale notar que, durante o período de formulação da política industrial, o
Congresso, em meio à instalação da Assembléia Nacional Constituinte,
representa um papel ambivalente. Por um lado, os políticos preocupa-
vam-se com questões consideradas de interesse nacional, como a defi-
nição das zonas de processamento de exportações (ZPEs) e com a políti-
ca de informática. Por outro, deixaram inteiramente à iniciativa do Exe-
cutivo a formulação dos diplomas legais destinados a reorientar o pro-
cesso de industrialização do país.

Estas atitudes dos políticos sugerem, primeiro, um comportamento
pragmático orientado pelo cálculo eleitoral. De fato, tanto a política de
informática como as ZPEs eram objeto de intensas pressões empresariais
e regionais, expressas na forma de competentes lobbies parlamentares.
Em segundo lugar, tais atitudes indicam a dificuldade de adoção de uma
perspectiva de longo prazo e de desempenho do seu novo papel na
abertura democrática. De modo geral, fica evidente que não apenas
inexiste competição dos políticos com os burocratas pelo controle do
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processo de decisão da política industrial, como também é óbvia a omis-
são dos primeiros quanto ao exercício da sua função controladora. Com
efeito, a atuação dos políticos limitou-se, na maioria dos aspectos desta
política, ao registro das decisões. Revelam-se, assim, dimensões do
comportamento e das interações de políticos e burocratas que exibem
afinidades com o padrão descrito no Modelo do Estado Administrativo.

No que diz respeito ao envolvimento da sociedade civil, o empresariado
começa a ter um papel mais visível e ativo, tanto por meio  das suas
lideranças individuais, quanto por intermédio das suas associações de
representação de interesses.13  Essa atuação, entretanto, não conduz a
uma ruptura clara com as formas pregressas de representação do setor
empresarial. Persiste a representação formal, por meio de instituições
corporativas como a CNI e a FIESP, nas instâncias responsáveis pela dis-
cussão das propostas da política industrial. Permanece, também, a re-
presentação por intermédio de associações extracorporativas — como,
por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria Eletro-Eletrônica
(ABINEE) e a Associação Brasileira das Indústrias de Base (ABDIB) — que
se dirigiam a agências burocráticas específicas, responsáveis pelo aten-
dimento direto das demandas setorializadas dos agentes produtivos.

Chama atenção também o reduzido envolvimento de atores relevantes,
como os trabalhadores e a comunidade científica. De fato, o primeiro
ator  foi totalmente excluído do processo decisório, enquanto o último
exibe uma participação apenas marginal. Observe-se que, neste perío-
do, não chegou a se tornar efetiva a atuação das câmaras setoriais, que,
entre outros, tinham o objetivo de elaborar propostas de políticas e de
programas setoriais integrados.14  Além disso, a própria composição
destas câmaras, definida em portarias do MIC, ficava restrita aos "repre-
sentantes de órgãos governamentais e da iniciativa privada". Ou seja,
nem sequer era mencionada a participação de representantes de traba-
lhadores e/ou de outros interesses da sociedade civil.15

                                             

13 A FIESP se moderniza e obtém prestígio nacional como porta-voz do setor industrial [Diniz
(1985)]. Além disso, empresários de renome não apenas ocupam cargos no Executivo, mas
também passam a disputar, em eleições, cadeiras parlamentares no Congresso Nacional.

14 De fato, as Câmaras Setoriais, no governo Sarney, tiveram a sua atuação restrita à
discussão de preços, não chegando a propor medidas de política industrial. Além disso, a
maioria delas nem sequer chegou a se reunir.

15 Decreto nº 96 056, de 19/5/88; Resolução CDI nº 013, de 12/7/89.
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Diante disso, é razoável sustentar que, se houve algum controle sobre a
burocracia na formulação da política industrial, os que o exerceram fo-
ram os empresários — e não os políticos. Conforme foi assinalado no
início deste trabalho, este controle freqüentemente assume o formato de
uma ação cooperativa — prevista no Modelo Funcional — entre buro-
cratas e atores privados, tendo em vista interesses específicos. Por um
lado, para a burocracia, o processo decisório da política industrial passa
a expressar um compromisso com estes grupos da sociedade civil. Por
outro lado, o empresariado conquista espaços de poder no processo
decisório, formulando alternativas às propostas das agências burocráti-
cas e atuando ativamente na negociação das preferências.

Os dados examinados até aqui indicam que, pelo menos no que diz
respeito à formulação da política industrial no governo Sarney, a buro-
cracia continuou a ser o ator dominante do processo de decisão. Aos
políticos coube um papel passivo, geralmente limitado ao registro das
decisões, sem competir com os burocratas pelo controle do processo
decisório, e sem, sequer, atuar na fiscalização das suas ações.

Observa-se, portanto, que as mudanças no processo decisório resumi-
ram-se a rearranjos organizacionais, sendo preservadas práticas anterio-
res, de modo a manter os espaços de poder preexistentes, especial-
mente o predomínio do Executivo na formulação de uma política essen-
cial ao desenvolvimento econômico. Também no que diz respeito aos
mecanismos de intermediação de interesses, as mudanças foram redu-
zidas, sendo mantida a estrutura herdada do regime militar. Embora o
empresariado tenha assumido um comportamento mais autônomo,
constituindo mais claramente a sua identidade social, não se furtou a
preservar as vias já conhecidas e as práticas passadas para influir no
processo de tomada de decisão. Por outro lado, a herança autoritária se
manifesta também na exclusão de trabalhadores e da comunidade cien-
tífica do processo de formulação da política industrial.

2.2 A Política Industrial no Governo Collor

O governo Collor tem início em um cenário bastante distinto daquele em
que se instalou o governo Sarney. Eram graves as ameaças de hiperin-
flação, a recessão econômica mostrava-se persistente e as principais
lideranças políticas encontravam-se desgastadas, devendo ser substi-
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tuídas no prazo de um ano, quando realizar-se-iam eleições para o Con-
gresso Nacional e para os executivos e legislativos estaduais.

Logo após a eleição, os pronunciamentos do presidente eleito, no Brasil
e no exterior, sinalizavam claramente quanto à orientação a ser impressa
à economia, tendo como ênfases a redução da intervenção do Estado na
economia, a diminuição das barreiras ao comércio exterior e o avanço
em direção a padrões de qualidade e de produtividade tipicamente asso-
ciados às economias desenvolvidas.

A política industrial do governo Collor inaugura-se com a formulação,
pelo núcleo mais restrito da burocracia governamental, de um conjunto
de políticas de natureza predominantemente regulatória. Inscrevem-se,
entre elas, as MPs 158 e 161, de 16/3/1990, destinadas, respectivamente,
a promover a liberalização das importações com  a eliminação das bar-
reiras não-tarifárias representadas pela lista de produtos com importação
suspensa, pelos programas de importação das empresas e pelos regi-
mes especiais de importação, e a suspender ou eliminar a maioria dos
incentivos fiscais e subsídios; a Portaria MEFP No 363, de 26/6/1990, que
redefine o conceito de bens de capital de fabricação nacional; a Portaria
MEFP No 365, de 26/6/1990, que institui as Diretrizes Gerais da Política
Industrial e de Comércio Exterior (PICE); e um conjunto de projetos de lei
enviados ao Congresso Nacional versando, entre outros, sobre a moder-
nização dos portos, a reserva de mercado da informática, a Lei de Pa-
tentes, o Código de Propriedade Industrial, o Código do Consumidor e a
Tarifa Alfandegária Brasileira.

Como medidas de incentivo à competitividade, o núcleo decisório do
governo decidiu implementar três programas de iniciativa e apoio gover-
namental, porém fortemente dependentes do envolvimento ativo do setor
privado: o Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria
Brasileira (PACTI), de 12/9/1990 [IPEA (1990)]; o Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade (PBQP), de 7/11/1990; e o Programa de Com-
petitividade Industrial (PCI), de 28/2/1991. Estes dois últimos eram consi-
derados, pelos agentes burocráticos, os principais mecanismos de im-
plementação da Política Industrial e de Comércio Exterior (PICE) [Brasil
(1990a)].

Dadas as características das diferentes fases do processo de decisão,
são vários os atores envolvidos, com diferentes graus de participação na
formulação da política industrial no período analisado. Sem que se pre-
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tenda a exaustão, identificam-se, entre os atores governamentais: o
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (MEFP), a Secretaria
Nacional de Economia (SNE), à qual se subordinam o Departamento de
Indústria e Comércio (DIC), o Departamento de Comércio Exterior (DECEX)
e o Departamento de Abastecimento e Preços (DAP); a Secretaria Nacio-
nal de Planejamento; a Secretaria Especial de Política Econômica, a
Secretaria da Fazenda Nacional; o Departamento de Receita Federal; a
Secretaria de Ciência e Tecnologia (SCT/PR); o Ministério da Justiça, ao
qual se subordinam o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o
Instituto Nacional de Metrologia e Normalização (INMETRO) e a Secretaria
Nacional de Direito Econômico (SNDE); o Ministério das Relações Exterio-
res; a Secretaria Geral da Presidência da República; o Conselho Nacio-
nal de Informática (CONIN); a Secretaria Especial de Informática (SEI); o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); o Ban-
co do Brasil (BB); o Banco da Amazônia S.A. (BASA); a Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP); o Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ); o Congresso Nacional.

Para fins de análise, podem-se identificar três fases na formulação da
política industrial do governo Collor, definidas conforme duas variáveis:
a) o grau de abertura do processo decisório à participação dos atores
privados; e b) o grau de flexibilidade da burocracia encarregada da to-
mada de decisões. A primeira destas fases inicia-se no período de orga-
nização do novo governo e estende-se até o lançamento do Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP) e traz consigo nítidas
heranças do período de campanha eleitoral. Com a assessoria de um
reduzido grupo de membros da comunidade acadêmica, coordenados
pela futura ministra da Economia e seu staff,16   são anunciadas no âm-
bito do Plano Collor I e enviadas ao Congresso as Medidas Provisórias
158 e 161. São apresentadas como parte do programa de estabilização
econômica e brandidas pela equipe econômica como instrumento de
controle de preços e ameaça de punição àqueles que resistissem à
redução das suas margens de lucro.

                                             

16 Trata-se do grupo que preparou o esboço da política industrial, mais tarde apresentado na
EM nº 48 e na MP 158. O grupo era formado pelos economistas Winston Fritsch, Gustavo
Franco, Fátima Dib, Eduardo Augusto Guimarães e Marcelo Abreu. O grupo trabalhou
durante uma semana e apresentou uma completa proposta de política industrial ao
presidente Collor durante o Carnaval. Embora o presidente tivesse aprovado o documento,
não foi esta a proposta que vingou para a política industrial. Havia divergências entre os
membros deste grupo e um outro, cujos principais nomes eram João Maia e Luis Paulo
Veloso Lucas, os quais acabaram vencendo a disputa e impondo sua versão ao ocuparem
cargos no governo [FSP, 16/2/90; JB, 17/2/90; O Globo, 1/7/90; Isto é/Senhor, 18/7/90].
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A segunda fase começa logo após o lançamento do PBQP e vai até a
substituição da equipe econômica original do governo. A postura inicial
foi mantida, sem alterações, quando foram propostas as Diretrizes Ge-
rais para a Política Industrial e de Comércio Exterior (PICE). Esta fase,
todavia, registra o impacto de dois distintos conjuntos de circunstâncias,
que alteraram o padrão decisório então vigente.

Primeiro, com o resultado das eleições legislativas de novembro de 1990
e a conseqüente renovação do Congresso Nacional, os agentes buro-
cráticos são compelidos a reconhecer a legitimidade do Parlamento e
passam a acenar com a possibilidade de uma mudança de tom na con-
dução da política, imprimindo uma ênfase mais política do que técnica
ao processo de decisão.

Em segundo lugar, o evidente insucesso do Plano Collor I como instru-
mento de estabilização econômica leva ao lançamento de um novo pla-
no econômico, desta vez contrariando o discurso liberalizante por meio
do recurso a antigos mecanismos de controle de preços e salários. Di-
ante dos protestos generalizados dos agentes produtivos, a equipe eco-
nômica — em cujo projeto a política industrial desempenhava um papel
privilegiado, a par da estabilização econômica, do ajuste fiscal e da
reforma do Estado [Brasil (1991)] — dispõe-se a dialogar com algumas
lideranças políticas e empresariais selecionadas. O PCI emerge como
resultado das negociações entre agentes burocráticos e membros da
comunidade acadêmica, às quais foram incorporados alguns políticos e
empresários ligados a empresas nacionais e estrangeiras.

A terceira e última fase abrange desde o período de ingresso da equipe
do ministro Marcílio até a celebração do primeiro acordo setorial, o da
Câmara da Indústria Automotiva. Os agentes governamentais haviam
dado por concluído o processo de formulação dos instrumentos da políti-
ca econômica, devendo-se passar à sua concretização sob a forma de
iniciativas objetivamente adotadas pelos agentes econômicos privados.

Observa-se que, durante todo o processo de decisão, os agentes buro-
cráticos de primeiro e segundo escalões monopolizaram inteiramente a
formulação das propostas de política industrial. Ao contrário do que
ocorria no governo Sarney, as decisões emergiam não da competição
entre um conjunto de agências burocráticas, mas eram enunciadas por
uma única agência — o Ministério de Economia — cujos integrantes
mostravam-se fortemente coesos.
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Durante a primeira fase e parte da segunda, este grupo prescindiu não
apenas da contribuição das agências burocráticas anteriormente envol-
vidas na formulação da política industrial, mas também dispensou  o
concurso da classe política, acusada de arcaica, corrupta e inoperante.
De fato, o encaminhamento dado às medidas que requeriam a aprova-
ção do Congresso Nacional ilustra satisfatoriamente o caráter das inter-
ações desta burocracia com os políticos. No conteúdo das MPs 158 e
161, nada existia que pudesse caracterizá-las como emergenciais e,
portanto, justificar o seu envio na forma de medidas provisórias. Na
realidade, as duas MPs foram aprovadas pelo Congresso Nacional com
pequenas modificações e, embora incidissem sobre dois aspectos rele-
vantes da atividade econômica — o custo e o risco —, destinavam-se
"basicamente a eliminar distorções, equívocos e privilégios associados
ao regime de comércio exterior" [Fritsch (1990)] e à política de incenti-
vos.17   Ademais, a burocracia optou por restringir a participação dos
políticos àqueles aspectos da política que, por imperativo constitucional,
deveriam ser submetidos ao Congresso Nacional. Vale notar que este
aspecto não se resumiu à primeira fase do processo decisório, quando a
maior parte dos políticos encontrava-se ocupada com suas campanhas
eleitorais. Estendeu-se também às fases posteriores, sendo apenas
marginal o envolvimento  da nova legislatura na formulação da política
industrial.

A burocracia que centralizava o processo decisório descartou, também,
a participação direta das entidades de representação de interesses,18

especialmente durante a primeira fase. Na ocasião do lançamento da
PICE, fica claramente assumido o controle burocrático do processo deci-
sório: a EM no 172, de 26/6/1990, anunciava que seria promovido um

                                             

17 De fato, a MP 158 eliminava a lista de importações proibidas pela CACEX, as isenções e
reduções do Imposto de Importação dos regimes especiais de importação e revogava o
decreto que autorizava as ZPES, além de alterar as fontes de recursos vinculados à melhoria
dos portos e ao apoio à construção naval e às companhias nacionais de transporte marítimo.
A MP 161, por sua vez, suspendeu os benefícios fiscais relacionados ao Imposto de Renda de
Pessoas Jurídicas para lucros decorrentes da exportação de manufaturados e serviços,
formação profissional de empregados, subscrição de ações de empresas de informática,
atividades culturais ou artísticas, desporto amador e formação de recursos humanos na área
de informática, investimentos nas áreas da SUDENE, SUDAM, e do Fundo de Recuperação
Econômica do Espírito Santo. Além disso, cancelou o direito de crédito de IPI pago na
aquisição de insumos e material de embalagem empregados na industrialização de produtos
destinados à Zona Franca de Manaus.

18 Tanto a Confederação Nacional da Indústria (CNI) quanto a Central Geral dos
Trabalhadores (CGT) prepararam documentos tratando da política industrial e encaminharam
ao governo, ao mesmo tempo que os apresentavam à imprensa [ESP, 25/1/90; Correio
Braziliente, 11/2/90; O Globo, 20/2/90].
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amplo processo de discussão dentro do governo19  e com as entidades
privadas envolvidas com a matéria. Entretanto, o conjunto de portarias
que acompanhava as diretrizes instituía um grande número de comis-
sões compostas majoritariamente por agentes públicos, admitindo ape-
nas marginalmente os interesses sociais. O mesmo ocorreu com a for-
mulação do PACT e do PBQP e de todas as medidas complementares que
os acompanhavam.

Dado esse arranjo, as principais questões colocadas pelos atores priva-
dos permaneciam sem resposta ou insatisfatoriamente respondidas.
Conforme tem sido assinalado pelos estudos de políticas públicas, a
ausência ou inadequação dos mecanismos de comunicação e acomo-
dação dos interesses envolvidos, e de resolução satisfatória dos confli-
tos entre eles, representa um dos mais freqüentes e sólidos motivos de
emperramento tanto da formulação quanto da implementação das deci-
sões governamentais [Santos (1989)]. Foi o que ocorreu nesta fase da
política industrial.

Os agentes privados só passaram a se envolver plenamente nas deci-
sões na terceira fase. Nesta, aparentemente percebendo os gargalos
resultantes da natureza excludente do arranjo anterior, a nova equipe
econômica empenhou-se em mobilizar o empresariado, assegurando a
subordinação de quaisquer decisões à construção de consensos entre a
burocracia e o setor privado.

Assim, os GEPS foram extintos,20   foram sendo reinstituídas as câmaras
setoriais e ampliados os grupos que delas participavam, os quais passa-
ram a dedicar-se ao detalhamento das ações a serem desencadeadas
como parte das estratégias setoriais de competitividade e dos obstáculos
e problemas à sua implementação. Ao mesmo tempo, a CEC, agora arti-
culada com o CNPq, torna-se efetivamente um fórum de debate e de ne-
gociação dos interesses dos atores privados, e passa a ocupar-se da
análise e debate de problemas macroeconômicos e estruturais, focali-
zando alguns temas, a fim de encaminhar propostas de ação governa-
mental.

                                             

19 Grifo dos autores.

20 Sem dispor de instrumentos específicos de estímulo, o PBQP pretendia desenvolver
setorialmente, por meio dos Grupos Executivos de Política Setorial - GEPS, cinco áreas
temáticas: conscientização e motivação; desenvolvimento e difusão de novos métodos de
gestão; desenvolvimento de recursos humanos; infra-estrutura tecnológica; e articulação
institucional [Brasil (1990b)].
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Conforme foi mencionado, no seu conjunto, o processo decisório da
política industrial no governo Collor distingue-se da do governo Sarney,
entre outras coisas, pela baixa fragmentação e reduzida competição
interburocrática. Efetivamente, tendo por base a sua experiência de
gestão anterior, os agentes burocráticos aparentemente desenvolveram
a convicção de que os grandes instrumentos de política industrial não se
relacionavam com a legislação propriamente dita, mas antes com a
coordenação e o controle dos diversos órgãos que lidavam com os as-
pectos concretos da economia, e que se encontravam carentes de arti-
culação interna.

Desde o início do governo Collor, a Secretaria Nacional de Economia
passou a reunir e coordenar essas agências, que lidavam com importa-
ção e exportação, preços e política industrial.21  Esta medida, todavia,
representa mais que uma simples redefinição da estrutura burocrática do
governo. Corresponde a uma nova estratégia para lidar com as diver-
gências típicas do processo político, com base em uma concepção bai-
xamente pluralista da atividade política e de uma singular capacidade de
mobilizar recursos de poder.

Com este desenho, o que os formuladores de política tentavam era, em
parte, superar a fragmentação decisória e a desarticulação burocrática
que haviam caracterizado o processo de decisão da política industrial no
governo Sarney, apontadas como parcialmente responsáveis pelo fra-
casso da sua implementação [Aguiar (1991)]. Por outro lado, procura-
vam articular recursos e mobilizar, com oportunidade e pelo alto, o apoio
dos agentes privados caso surgissem obstruções resultantes do conflito
interburocrático ou de impasses no Legislativo.22

Entretanto, o desmantelamento da estrutura institucional preexistente —
associado, por um lado, ao acúmulo de atribuições e à tendência à cen-
tralização das decisões por parte da equipe econômica inicial, e, por
outro, a uma evidente desconfiança em relação aos políticos e atores

                                             

21 O Ministério da Indústria e Comércio tornou-se o Departamento de Indústria e Comércio
(DIC) da SNE/MEFP; a CACEX e a CPA tornaram-se coordenadorias do Departamento de Comércio
Exterior (DECEX) da SNE/MEFP; a Secretaria Especial de Abastecimento e Preços foi
transformada em Departamento de Abastecimento e Preços (DAP), também subordinado à
SNE/MEFP. Esses órgãos ficariam responsáveis pela coordenação interna da política industrial,
cabendo a articulação externa aos Grupos Executivos de Política Setorial (GEPS) que
deveriam, ainda, promover a articulação com os demais agentes públicos de política
econômica envolvidos na política industrial [Lucas (1992)].

22 Entrevista com Reginaldo Resende, Brasília, 2/12/1992.
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privados — deu origem a algumas notáveis características do processo
decisório durante o primeiro ano de política industrial. Em primeiro lugar,
inexistia um locus decisório específico para a política industrial, como
fôra o CDI no governo Sarney. Em segundo lugar, tornou-se usual a for-
mação de "comissões" provisórias, rapidamente desfeitas e substituídas
quando entravam em conflito com as lideranças burocráticas. Em tercei-
ro, não havia mecanismos institucionais de representação de interesses
no processo de decisão.23

Observa-se que, embora o estilo adotado na formulação da política dis-
pensasse a participação aberta dos interesses privados, é impossível
negar que um certo número dos seus representantes tivesse acesso
informal aos membros da equipe econômica. Desta forma, na ausência
do debate amplo e da negociação inclusiva, os dados sugerem ter vigido
modalidades tradicionais de representação de interesses privilegiados,
não apenas em relação aos atores privados, mas também com respeito
aos governos estaduais.

Finalmente, vale ressaltar que, se a estrutura institucional extremamente
centralizada do processo decisório evitou o surgimento de inconsistên-
cias na política industrial, também impediu a livre manifestação das
divergências entre os atores envolvidos, essencial à construção de con-
sensos duradouros e, portanto, à formulação de qualquer política. Esses
aspectos foram parcialmente solucionados durante a terceira fase quan-
do, em conseqüência da conjuntura econômica e das mudanças internas
da equipe econômica, como também devido à necessidade de conquis-
tar o apoio dos atores privados para implementar suas propostas, a
burocracia — ainda dotada de forte coesão — exibe maior flexibilidade e
abertura à participação da sociedade civil.

O mecanismo adotado para incorporar os atores privados ao processo
decisório — as câmaras setoriais — configura um arranjo tipicamente
neocorporativo. Incluía diversas agências burocráticas centralizadas sob
a SNE, representantes de empresários e trabalhadores envolvidos na
cadeia produtiva do setor, bem como agentes de governos estaduais,
constituindo um canal de representação de interesses e fórum de nego-
                                             

23 Entrevista com Reginaldo Resende, Brasília, dezembro de 1992. De fato, os GEPS e a CEC

não obedeciam à concepção de representatividade dos participantes, não havendo
participação caracterizada dos mesmos; não representavam um fórum formal de negociação,
ou seja, as suas propostas não assumiam o caráter de “acordos fechados”, a serem
consubstanciados em decisões do governo; não implicavam qualquer compromisso de que o
governo ou as partes se obrigassem com as soluções aventadas.
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ciação, por meio do qual se instituíam compromissos com soluções
acordadas entre as partes. Tal arranjo, entretanto, continuava a prescin-
dir do envolvimento dos políticos, não obstante o mecanismo neocorpo-
rativo, em si mesmo, não seja excludente em relação àqueles atores.
Vale notar que o político só se envolve nas câmaras setoriais por inter-
médio da figura do governador de estado. Este ator, contudo, manifesta
uma acentuada ambigüidade entre política e administração, em virtude
do próprio papel que desempenha.

Os políticos por excelência, ou seja, os membros do Legislativo, conti-
nuam não se envolvendo na formulação da política industrial. Os motivos
são vários. Em primeiro lugar, porque ainda que estivesse concluído o
processo de transição democrática com a eleição direta para presidente,
persistem heranças da experiência autoritária: o  Congresso Nacional
permanece um ator marginal, sem iniciativa de formulação da política
econômica em seus aspectos mais amplos, exibindo um comportamento
apenas reativo.

Segundo, existe uma série de circunstâncias que efetivamente desviam a
atenção dos parlamentares de alguns itens da agenda política: campanha
eleitoral; sobrecarga de demandas; solicitações específicas da base eleito-
ral; reduzido conhecimento técnico;  frágil legitimidade dos políticos em
final de legislatura  diante de uma burocracia apoiada por um presidente
recém-eleito com 35 milhões de votos.

Em terceiro lugar, conforme ocorria no governo Sarney, a ênfase da
atividade parlamentar tende a recair sobre os interesses imediatistas,
capazes de oferecer maiores retornos eleitorais. Assim, se sobrepõe à
discussão de propostas mais abrangentes e de longo prazo — capazes
de desencadear conflitos que requerem delicadas negociações, as quais
nem sempre se mostram satisfatórias para os atores privados, e que
eventualmente implicam em ônus eleitorais para os parlamentares —,
especialmente num quadro de partidos baixamente institucionalizados.

3 Conclusão

Propusemos, como objetivo deste trabalho, a análise do papel da buro-
cracia pública no processo decisório. Tomando como ponto de partida as
contribuições teóricas de Peters (1981 e 1987), examinamos a política
industrial dos governos Sarney e Collor, visando responder algumas
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questões, quais sejam: a) o grau de autonomia da burocracia; b) o papel
desempenhado por burocratas e políticos e as suas interações na for-
mulação de decisões públicas; e c) a medida pela qual a participação
dos interesses privados organizados afeta as interações de políticos e
burocratas e constitui um mecanismo de controle democrático do pro-
cesso decisório.

Os dados aqui examinados indicam que houve acentuadas mudanças no
processo de decisão da política industrial entre o governo Sarney e o go-
verno Collor. Embora a burocracia aparecesse, em ambos os períodos,
como o ator central na tomada de decisões, o seu papel se torna ainda
mais proeminente no governo Collor, assumindo um padrão muito seme-
lhante ao governo burocrático sugerido por Peters. De acordo com esse
autor, podem-se identificar seis pré-requisitos para que um grupo ou indi-
víduo seja capaz de prover governo: a capacidade de formular intenções
políticas, de ajustar suas intenções a procedimentos governamentais já
estabelecidos, de competir pelo preenchimento de cargos governamentais,
de ocupar posições centrais no governo; a posse de qualificações de co-
mando ou gerenciamento das atividades governamentais; e a capacidade
de controlar a implementação das decisões públicas.

Todos esses pré-requisitos constituem indicadores do grau de autono-
mia dos agentes burocráticos no processo de decisão política, e são
observados ao longo dos dois períodos aqui analisados. Há, entretanto,
importantes variações. No governo Sarney, os agentes burocráticos
elaboravam as suas alternativas e controlavam o processo de formula-
ção, exibindo elevado grau de autonomia. Ao mesmo tempo, posto que
as suas preferências não implicavam confronto com os interesses priva-
dos, buscavam constituir alianças estratégicas com este último, inclusive
no interior do próprio governo, na forma de anéis burocráticos, que
constituíam um recurso político essencial às disputas interburocráticas.
No governo Collor, os agentes governamentais não apenas formulam
propostas adversas aos interesses privados como também são capazes
de impor a estes últimos as suas preferências. Ao contrário do que ocor-
ria no governo anterior, a burocracia do governo Collor se destaca — ao
menos durante a primeira e a segunda fases da política industrial — pelo
seu isolamento e pela absoluta exclusão dos atores privados.

Dado esse elevado grau de autonomia dos agentes burocráticos, como
caracterizar as interações de políticos e burocratas no processo de deci-
são da política industrial? A resposta a essa questão remete aos pa-
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drões de interação já examinados: modelos Formal-Legal, Paroquial,
Funcional, Adversário e do Estado Administrativo.

Conforme foi mencionado, esta tipologia revela-se insuficiente para lidar
com situações típicas das democracias não consolidadas.  Na análise de
Peters, a abdicação, pelos políticos, corresponderia a um tipo de dele-
gação ou de transferência de atribuições — deliberada ou não — sem
implicar exclusão, como foi o caso no governo Sarney, que parece, as-
sim, se aproximar do Modelo do Estado Administrativo.

Como caracterizar, entretanto, as situações  em que não ocorre a abdi-
cação das responsabilidades pelos políticos em favor dos burocratas,
mas sim a exclusão dos primeiros, como parece ter ocorrido na primeira
e segunda fases da política industrial no governo Collor? Neste caso, a
burocracia passa a adotar comportamentos típicos dos políticos, substi-
tuindo a ênfase nos argumentos técnicos pela atuação estratégica junto
aos atores relevantes e tomando decisões orientadas por concepções
políticas mais amplas e não voltadas exclusivamente para interesses
setoriais e imediatos.

Uma vez que a burocracia exclui os políticos do processo decisório, cabe
perguntar qual a sua base de sustentação. Isto, por sua vez, implica inda-
gar sobre os processos e mecanismos por meio dos quais teria lugar a
incorporação dos atores privados ao processo decisório. Conforme menci-
onado, a incorporação de setores da sociedade civil pode envolver alian-
ças entre agências governamentais e atores privados, especialmente re-
presentantes do empresariado, na forma dos anéis burocráticos, utilizados
estrategicamente nos casos de conflitos interburocráticos. Alternativa-
mente, o corporativismo representa o arranjo político institucional que
aparentemente guarda maiores afinidades  seja com o governo burocráti-
co, seja com o Modelo Funcional.

Existem dificuldades com a adoção deste último padrão, na medida em
que, primeiro, tanto no governo Sarney como no governo Collor, os políti-
cos se encontram ausentes do processo decisório; segundo, inexiste com-
petição interburocrática no processo decisório da política industrial no
governo Collor; e terceiro, os interesses privados setoriais, que participam
durante todo o governo Sarney, somente são incorporados, durante o
governo Collor, na fase final de formulação da política industrial.
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Efetivamente, é possível afirmar que o padrão observado no governo
Sarney — ainda que envolvendo disputas intersetoriais típicas do Mo-
delo Funcional — exibe afinidades com o Modelo do Estado Administra-
tivo, devido à abdicação dos políticos e ao controle dos agentes buro-
cráticos sobre a formulação da política. O mesmo não ocorre no governo
Collor. Neste último, a tipologia proposta por Peters revela-se completa-
mente inadequada, cabendo apenas a possibilidade do governo buro-
crático. Observe-se que, mesmo tendo evoluído para um arranjo neocor-
porativo que permitia a participação dos interesses privados, ainda as-
sim os políticos permaneceram à margem da tomada de decisões no
processo de formulação da política industrial.

De qualquer forma, importa assinalar que, na ausência do Congresso
Nacional e dos políticos em geral como atores centrais a este processo,
e estando a participação dos atores privados restrita aos interesses
setoriais envolvidos, o controle democrático do processo de decisão
deixa muito a desejar. De fato, o que se observa na política industrial
seria melhor caracterizado como intermediação de interesses do que
como um sistema de checks sobre o governo burocrático.
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dramática dimensão do desemprego e a deterioração do mer-
cado de trabalho nos países centrais têm atraído a atenção de
acadêmicos, pesquisadores, sindicalistas e governantes. No
Brasil, entretanto, a questão tem sido tratada marginalmente,

e a preocupação oficial resume-se, por um lado, em desindexar os salá-
rios e, por outro, em reduzir os encargos sociais sobre a folha de paga-
mento.

Empresários, autoridades e certos pesquisadores insistem na questão
de que os salários são baixos no Brasil, mas o custo do trabalho é alto,
devido aos encargos sociais que tornariam rígidos os custos para as
empresas. A afirmação, entretanto, não tem amparo nos fatos, já que o
custo horário do trabalho (que compreende salários e o total dos encar-
gos, inclusive férias, descanso remunerado, etc.) no país é um dos mais
baixos do mundo. Basta observar as altíssimas taxas de rotatividade e a
rapidez dos ajustes no emprego perante as variações nos níveis de
atividade para concluir que os contratos de trabalho não são rígidos. É
no mínimo surpreendente tomar o acessório (os encargos) como indica-
dor de rigidez nos custos.

Ao que tudo indica, as autoridades brasileiras parecem supor que a
chamada flexibilidade do mercado de trabalho é o caminho para o país
ganhar competitividade e para atingir o pleno emprego. As iniciativas do
governo têm delimitado o campo do debate nacional, o que amesquinha
e estreita a problemática do emprego e das condições de trabalho no
país.

Assim, é extremamente oportuna a publicação de “A Desordem do Tra-
balho”, de Jorge Mattoso. Partindo de uma perspectiva histórica e assu-
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mindo posições com conteúdos éticos, a obra de Mattoso vem ampliar
os horizontes do debate sobre a questão do trabalho no capitalismo
contemporâneo.

Para o autor, o regime capitalista tende a produzir exclusão e desigual-
dades sociais e a polarizar a sociedade entre ricos e miseráveis. Na
obra, é aceita implicitamente a avaliação de Marx, para quem os capita-
listas, buscando lucros e premidos pela concorrência, constantemente
incorporam inovações tecnológicas que dispensam a mão-de-obra. E
nenhum mecanismo de mercado garantiria o automático reemprego
daqueles eliminados pela crescente automação da produção.

Com esta postura, como entender então os “anos dourados” nos países
centrais, quando a economia operava com pleno emprego e salários
reais crescentes, as desigualdades sociais se reduziram e os padrões de
vida das massas elevaram-se sistematicamente? Para enfrentar a
questão, Jorge Mattoso reconstitui a trajetória dos países avançados no
pós-guerra, demonstrando como as favoráveis condições para os traba-
lhadores resultavam da onipresente intervenção estatal, da decisiva
ação dos sindicatos e de mecanismos que se sobrepunham ao livre
funcionamento dos mercados.

As reformas que vinham sendo implementadas como reação aos efeitos
da crise de 1929 ganham força no pós-guerra, viabilizando a crescente
intervenção estatal na economia e na sociedade. As políticas econômi-
cas garantiam certa estabilidade do crescimento da economia, e a tribu-
tação e os gastos sociais da esfera pública funcionavam como poderoso
mecanismo que alterava a distribuição primária de renda. A legislação
favorável, a ação sindical e o crescimento econômico relativamente
estável, com seus ganhos de produtividade, garantiam salários reais
crescentes e certa estabilidade dos empregos.

Em sua obra, Mattoso mostra como a crescente regulação estatal da
economia e da sociedade foi resultado de lutas políticas e sociais, em
um contexto que não excluía agudos conflitos, como aqueles dos anos
30 nos Estados Unidos ou aqueles de maio de 1968 na França. Na ver-
dade, o autor entende, seguindo Polanyi,1 que o livre funcionamento do

                                             

1   POLANYI, K. A grande transformação. Tradução portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Cam-
pus, 1980.
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mercado no capitalismo pode levar a rupturas no tecido social, fato con-
tra o qual a sociedade reage buscando a proteção do Estado.

Entretanto, os “anos dourados” logo se esgotaram, e à crise dos anos 70
segue-se a rápida reestruturação do capitalismo, em um processo co-
nhecido como III Revolução Industrial. As políticas econômicas mostram-
se agora incapazes de assegurar o pleno emprego e a concorrência
internacional torna-se aguda. Diante das tendências globalizantes, os
mecanismos tradicionais de regulação tornam-se inoperantes e a con-
corrência ganha novos graus de liberdade. Neste processo, as velhas
tendências do capitalismo voltam a operar.

Nas palavras de Mattoso: “paralelamente à emergência de um novo
padrão industrial, em meio à desestruturação da ordem econômica inter-
nacional e à ruptura do compromisso keynesiano, verificou-se nova-
mente um processo no qual o novo padrão entra em choque com as
próprias bases materiais que deram sustento à relação salarial e às
demais formas constitutivas do mundo do trabalho anteriores, sem que
nova articulação tenha sido criada.

Este processo assumiria a forma de uma crescente ampliação da inse-
gurança do trabalho que, por sua vez, apontaria para uma maior deses-
truturação do mundo do trabalho constituído no pós-guerra. Esta expan-
são da insegurança do trabalho se daria em diferentes níveis: insegu-
rança no mercado de trabalho, insegurança no emprego, insegurança na
renda, insegurança na contratação e insegurança na representação do
trabalho.”

O último capítulo da obra é dedicado ao Brasil, onde os efeitos dos pro-
cessos da III Revolução Industrial sobre o emprego são ainda pouco
perceptíveis, dado o caráter incipiente da reestruturação produtiva. En-
tretanto, as perspectivas não nos são favoráveis, já que, ao contrário dos
países centrais, temos como herança do passado grande massa de
excluídos e marginalizados. Assim, em um mercado de trabalho marca-
do pela heterogeneidade e pela informalidade, é evidente que os im-
pactos da difusão das novas tecnologias, na ausência de mecanismos
protetores, tenderiam a agravar o quadro de miséria e exclusão social no
país.

Com atitude militante, Jorge Mattoso analisa as possibilidades de alian-
ças políticas entre forças sociais capazes de enfrentar não somente a
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pesada herança do passado, mas também os desafios do presente, para
que no futuro tenhamos uma sociedade mais justa, na qual a solidarie-
dade venha a substituir o utilitarismo individualista de hoje.
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interesse pelas médias e pequenas empresas (MPEs) tem se
renovado em função do processo de reestruturação econômi-
ca, sugerindo um debate sobre a natureza da maior participa-
ção deste setor na criação e geração de emprego.

Entretanto, tem permanecido a dúvida sobre em primeiro
lugar, se esta maior participação é real e confirmada por evidências
empíricas, e, em segundo lugar, se o ressurgimento das MPEs é de natu-
reza anticíclica ou haveria uma tendência ao deslocamento da produção
e emprego para as unidades de pequeno porte. Os autores propõem, em
sintonia com este debate, uma análise comparativa dos países industria-
lizados, apresentando estudos de caso dos seis maiores países industri-
alizados — França, República Federal da Alemanha, Itália, Japão, Grã-
Bretanha e Estados Unidos — e um capítulo-síntese introdutório, sobre
desenvolvimento nas estruturas e organizações de pequenas e médias
empresas.

Estes estudos fazem parte do projeto lançado em 1986 pelo Instituto Inter-
nacional de Estudos do Trabalho (IILS) no âmbito do Programa de Nova
Organização Industrial. O projeto cobriu, ainda, três pequenos países:
Suíça, Noruega e Hungria. Os relatórios destes últimos países não foram
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incluídos no presente volume; foram publicados na série de textos para
discussão do IILS. As estatísticas relevantes encontradas para estes países,
especialmente aquelas que se referem a aspectos quantitativos do desen-
volvimento de pequenas firmas, são, contudo, apresentadas no capítulo
introdutório.

Apesar das dificuldades metodológicas enfrentadas por um estudo com-
parativo de países diferentes, o trabalho documenta uma importante
reversão nos tamanhos das unidades de negócios e apresenta uma
explicação — do ponto de vista de contextos nacionais — para descre-
ver esta mudança e suas implicações mais relevantes.

No centro deste estudo está a proposição de que, durante os anos 70, a
tendência para escala maiores de organizações de negócios diminuiu e
igualmente se reverteu na maior parte das nações industrializadas. De
fato, hoje há uma maior proporção de trabalhadores empregados pelas
MPEs do que há dez anos. Os olhares marcadamente distintos dos pro-
jetos de inúmeras pesquisas recentes sobre MPEs concentram-se princi-
palmente nas pequenas firmas individuais. Contudo, para entender as
peculiaridades do mundo dos pequenos negócios, para explicar seu
desempenho e para extrair conclusões políticas adequadas nesta área,
é essencial a ênfase em uma abordagem mais microscópica do papel
das MPEs dentro das maiores estruturas de organizações industriais,
articulada com o processo de reestruturação industrial.

Pode ter parecido excêntrico ou absurdo quando, há uma década David
Birch, do Massachusetts Institute of Technology (EUA), lançou a idéia do
fortalecimento das pequenas empresas como a chave da recuperação
econômica e um caminho para restabelecer o crescimento do emprego e
combater o desemprego em massa. Hoje, esta visão parece muito me-
nos forçada. Ao contrário, muitos observadores de diferentes tradições e
orientações políticas abraçam a idéia, embora possam discordar sobre
porque e como a expansão e o dinamismo de pequenas firmas têm
surgido.

O capítulo introdutório começa, justamente, com Loveman e Sengenberger
expondo como as MPEs foram analisadas como um objeto marginal de pes-
quisa no interior das ciências sociais. Predominava a interpretação da evolu-
ção natural e inexorável da grande empresa, na qual os pequenos negócios
eram considerados como um vestígio de um antigo período do desenvolvi-
mento econômico.
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Loveman e Sengenberger acompanham o debate que marca a mudança
de olhar em direção às pequenas empresas, recuperando argumentos
que questionam a lógica rígida das economias de escala. Sem negar
que há certamente eficiência associada à escala da produção, registram
que isto não implica concluir que há uma lei natural que inevitavelmente
coloca dimensões ou tamanho de unidades de negócios como a raiz de
uma performance econômica superior.

Os estudos de caso sobre os países industrializados mostram também
as dúvidas de se assumir essa mesma positividade intrínseca à capaci-
dade e flexibilidade das micro e pequenas empresas. As dificuldades
metodológicas desta análise comparativa sugerem a necessidade de
percorrer os dados de forma cautelosa e evitar as conclusões prematu-
ras.

Os estudos de casos confirmam esta postura ao apresentar a dificuldade
de compatibilização de dados em estudos comparativos das MPEs de
diversos países industrializados. O primeiro aspecto discutido nestes
estudos é a imprecisão dos conceitos de pequenas e médias empresas.
As diferenças encobrem uma grande heterogeneidade nos tipos de fir-
mas. Os países estudados indicam que a definição, o conceito, e a tipo-
logia de avaliação variam de um país para outro.

Uma outra questão levantada se refere à definição do tamanho da firma.
A conclusão desenhada muitas vezes indica que será infrutífero ou sem
sentido conduzir uma análise estatística comparativa do tamanho das
empresas.

Apesar de inesgotáveis problemas encontrados com relação às medidas
e à compatibilidade dos dados, o tamanho se mostra como um dos mais
acessíveis indicadores da organização produtiva dos países. Em vez de
inquietações sobre o que é uma pequena firma, Loveman e Sengenber-
ger procuram transformá-las no indicador de porque existem essas notá-
veis diferenças na distribuição de tamanho das microempresas, não
somente na economia como um todo, mas em vários setores.

Acrescentam-se a estas variações internacionais de distribuição de
tamanho das firmas as dificuldades de diferenciar o tamanho de firmas
do de estabelecimentos, de classificar a distribuição de empregos em
função do tipo de cobertura e freqüência, ou ainda em termos de indica-
dores de remuneração e condições de trabalho.
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Apesar das diferenças significativas entre os países na classificação por
tamanho de empresa, os nove países estudados, tomados em conjunto,
apresentam um convincente caso de mudança no emprego das peque-
nas unidades de produção. É importante notar que a elevação na oferta
de emprego nas unidades de pequeno porte se deu tanto em países
onde o volume geral de emprego cresceu (caso dos Estados Unidos e
Japão), quanto na França, Alemanha e Grã-Bretanha, onde o volume de
emprego total mostrou-se estagnado durante a maior parte do período.

Na verdade, os dados mostram que um comportamento da série tempo-
ral de participação de empregos em pequenas unidades tem seguido um
padrão V, com o declínio iniciado a partir dos anos 50, que se estendeu
até os anos 70, a partir do qual é revertido e torna a subir. O padrão V é
evidente tanto para empresas e estabelecimentos como para o total da
economia. O que é excepcional sobre esta descoberta é que o padrão
de declínio e de crescimento é significativo e semelhante em uma larga
amostra de países, setores , tamanho de distribuição e instituições.

As mudanças na distribuição da classificação por tamanho de empresa
para toda a economia, entretanto, está influenciada significativamente
pela recomposição setorial de empregos direcionada para os serviços,
na qual o tamanho médio de empresas e estabelecimentos é menor no
período mais recente. O caminho encontrado para examinar estas
questões foi decompor as variações agregadas em três partes: por seto-
res (composições), por dentro dos setores, e um componente de intera-
ção. Estes cálculos foram realizados para três dos nove países estuda-
dos. No Japão (1973-1983) e França (1975-81), 75% e 45%, respecti-
vamente, do incremento de emprego nas empresas estava atribuído às
mudanças de composição setorial.

A transferência de empregos do setor manufatureiro para o de serviços é
acompanhada no estudo de caso dos Estados Unidos. Os dados mais
recentes dão conta de que as grandes empresas foram as maiores eli-
minadoras de emprego no período 1973-1988. Contudo, indicadores de
tamanho por estabelecimento sugerem que o crescimento de emprego
do setor das mpes não se dá apenas pelo efeito de recomposição seto-
rial.

A existência de dados de empresas e estabelecimentos comparáveis,
distinguindo unidades de produção de unidades proprietárias, é impor-
tante para trabalhar o tema da descentralização no interior de grandes
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empresas. O declínio de variações de emprego em grandes empresas
não é suficiente para esclarecer esta questão, já que este é consistente
com o número declinante cada vez maior de grandes estabelecimentos.
Contudo, se a dinâmica de distribuição do volume de empregos em
estabelecimentos e empresas na indústria favorece as unidades peque-
nas, então a hipótese de descentralização no interior do lucro das gran-
des firmas ganha crédito. Entretanto, para trabalhar esta hipótese con-
clusivamente, torna-se necessário obter dados do número médio de
estabelecimentos por grandes empresas, mesmo se de outra maneira o
verdadeiro resultado possa ser menor no agregado. O relatório britânico
fornece estes números para mais de cem grandes firmas de 1970 a
1983. Os dados mostram um aumento do número médio de estabeleci-
mentos por grande empresa e o declínio da média de empregos por
estabelecimento, demonstrando, deste modo, a descentralização de
grandes empresas no Reino Unido.

Por outro lado, a afirmação no sentido do processo de participação das
mpes na geração de empregos vincular-se à tercerização é relativizada a
partir da tendência apontada sobre as redes de novos empregos resulta-
rem de um processo dinâmico de expansão e contração do interior do
setor das mpes. Dados dos relatórios de vários países sugerem que os
ganhos de participação de empregos nas pequenas firmas devem ter
vindo, em parte, da rede formada de novas firmas nos últimos anos.

Em suma, o estudo realça algumas questões que recomendam precau-
ção na interpretação dos dados, ainda insuficientes para permitir uma
análise empírica mais rigorosa que poderia ter domínio do ciclo de negó-
cios, das recomposições setoriais, e calcular que parte da mudança para
as pequenas unidades foi uma efetiva alteração da estruturação indus-
trial. Estas deficiências não devem, contudo, implicar que nada de
substantivo tenha acontecido.

Na verdade, o fato de que uma tendência de longo prazo em direção a
grandes unidades tenha sido revertida em todos os nove países — cobrin-
do igualmente uma extensa faixa de tamanho de estruturas, instituições,
performance de níveis de economia, etc. — sugere que algo verdadeira-
mente importante e fundamental tem ocorrido.

Além disso, o fato de a mudança para pequenas unidades ter coincidido
com um período de recessão da economia não significa que as mudan-
ças fizeram parte de um relação direta entre ciclo de negócios e tama-
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nho da estrutura, apoiada pela permanência do regime de organização
industrial. Muito pelo contrário, os tempos ruins são sintomáticos para as
crises institucionais e fluxos, em que as mudanças no tamanho das
estruturas de organizações de negócios foi uma parte importante.

Contudo, ainda que o maior peso das MPEs no emprego total possa estar
captando parcialmente uma mudança estrutural em determinadas dire-
ções, permanece a dúvida se este ressurgimento é de natureza anticícli-
ca ou haveria uma tendência estrutural de aumento do peso relativo das
MPEs na economia Os estudos parecem indicar que o crescente peso das
MPEs do ponto de vista da variável de emprego não resulta simplesmente
de uma mudança setorial das economias modernas na direção do setor
de serviços, nem tampouco do ciclo econômico.

Na realidade, o atual crescimento do emprego no setor de MPEs resulta-
ria, principalmente, de dois movimentos: a desconcentração e integração
vertical das grandes empresas e a intensificação do processo de forma-
ção de comunidades de pequenos produtores, seja sob a forma de dis-
tritos industriais ou outras aglomerações regionais de pequeno porte.

O estudo da Terceira Itália, apresentando o crescimento experimentado
por regiões de cidades médias e de pequeno porte com florescimento de
um setor competitivo de MPEs, ou a experiência de desenvolvimento local
na Alemanha com aumento cada vez maior dos municípios no cultivo de
empresas, são exemplares para indicar a possibilidade da existência de
políticas públicas territorializadas para apoiar o setor.

O estudos apresentados oferecem um instigante e profundo painel sobre
o papel das MPEs no atual processo de reestruturação da economia,
acompanhando com  dados comparativos os caminhos percorridos e os
limites das análises atuais. Como os próprios autores sugerem, deve ser
visto como uma investigação aberta de dados comparados internacio-
nalmente, os quais oferecem um enorme potencial para percepção,
compreensão e aprendizado, não somente para a comunidade de pes-
quisadores  e estudiosos, mas para aqueles que interferem direta ou
indiretamente na formulação de políticas públicas.


