
José Francisco de Lima Gonçalves faz uma análise sobre o esperado 
aumento da taxa de juros pelo Banco Central e da interação de política 
econômica com a eleição presidencial deste ano.
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Política Monetária 

José Francisco de Lima Gonçalves

Juarez Rizzieri e Gerson Daniel da Silva discutem a série histórica do Idet-
FIPE, apontando que o recente descolamento entre o emprego industrial 
e do setor de transporte se deve a mudanças de produtividade.

Otaviano Canuto demonstra otimismo em relação ao futuro efeito das 
políticas do Banco Mundial para promover os direitos das mulheres e 
buscar a igualdade de gênero.

André Luis Squarize Chagas, em segundo artigo da série de três, obtém 
indícios de que a presença do setor canavieiro em um município não 
parece afetar as condições sociais deste (medidas pelo IDH-M).

Thomas H. Kang, em primeiro artigo da série de três, faz um balanço dos 
resultados educacionais brasileiros ao longo do século 20, em busca de 
fatores que expliquem o atraso verificado nesta área.

Julio Lucchesi Moraes, em sétimo artigo da série sobre Economia da 
Cultura, analisa como este tema interage com o conceito de identidade 
cultural, o qual abarca discussões de natureza política e econômica.
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Cristina Fróes de Borja Reis discute a possibilidade da promoção do desen-
volvimento econômico pela produção de recursos naturais, destacando 
as visões de diversas correntes teóricas sobre o tema.

Diva Benevides Pinho, em quarto artigo da série sobre economia chinesa, 
aponta os desafios sociais relacionados ao êxodo rural e as estratégias 
econômicas adotadas para enfrentá-los, que incluem a ampliação de 
relações externas.

Em segundo artigo da série de três sobre o Projeto Terra Paulista, Anto-
nio Carlos Lima Nogueira e Adolfo Schmukler descrevem o histórico da 
implantação e as propostas sociais e ambientais deste projeto.
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Política Monetária, Política Econômica, Política

José Francisco de Lima Gonçalves (*)

Durante sete anos, Lula, Palocci e 
até Mantega conseguiram, não sem 
percalços, promover a coexistência 
de certo tipo de governo com o re-
gime de metas de inflação. O tipo 
é um governo apoiado pelo prag-
matismo de curto prazo do PMDB 
– para o qual a sobrevivência (não 
confundir com subsistência) de 
longo prazo é uma sucessão de cur-
tos prazos – governo este portador 
de certa capacidade de autotomia1, 
tanto no que se refere à estratégia 
do PT como a alguns dos movimen-
tos táticos desse partido.

Henrique Meirelles balançou, mas 
não caiu, em duas ou três oportu-
nidades, pela combinação usual de 
competência e circunstância. Ele 
comandará a alta da Selic com base 
nos resultados das projeções dos 

modelos e do comportamento dos 
DIs e também baseado no fato de 
que “taxa de juros não afeta elei-
ções, inflação, sim”. Seu movimento 
é particularmente importante, pois  
“cumprir a missão” do BACEN pode 
ser tanto promover a alta da Selic 
quanto desfazê-la em algum mo-
mento de 2011. Meirelles no BACEN 
em 2011 é um cenário possível se: 
Dilma e Serra concordarem com 
uma autonomia do BACEN restrita, 
em princípio, à não coincidência 
dos mandatos, e; Lula, pai da so-
lução, indicá-lo para a transição 
depois dos devidos acertos com o 
Congresso.2 

O trade-off entre essa ponte “paci-
ficadora” e um vácuo com a saída 
de Meirelles depois do ciclo de alta, 
seguido de especulação sobre qual 

o tipo de compromisso do vencedor 
em outubro é coisa de estadista. 
Estadista que está em campo en-
quanto tal e não como candidato 
a estadista. − muito embora, cer-
tamente, não seja a única”coisa de 
estadista “ que conte. A ver.

A inevitabilidade de um ciclo de 
alta da Selic a partir da reunião do 
COPOM no fim deste mês de abril 
decorre tanto da inequívoca dete-
rioração das expectativas de infla-
ção quanto do fato de que a origem 
da deterioração contém elementos 
econômicos e políticos. 

O lado econômico beira o trivial. 
Após ter pago sua dívida externa 
e ter controlado sua dívida interna 
(o segundo movimento teve como 
condição necessária o primeiro, e 
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como condição suficiente a lei de 
responsabilidade fiscal, que, por 
construção incentivou o aumento 
da carga tributária), foi possível 
ao Brasil reduzir a inf lação e os 
juros reais, bem como promover 
forte transferência de renda que 
ajudou a estabilizar o consumo. 
Este processo foi reforçado pela 
expansão do crédito impulsionado 
pela estabilização da renda real e 
pelo crédito consignado (leia-se a 
folha de salários do setor público e 
os benefícios da previdência). 

Advinda a crise 2007/2008, o Bra-
sil não foi balançado pelo rabo 
como nos anos anteriores, mas 
continua balançado pelo rabo. De 
outro modo. Membro menos bri-
lhante do clube dos países que sus-
tentou os déficits dos EUA no início 
do século 21, atrai capitais pelo di-
ferencial de crescimento esperado 
em relação a boa parte do mundo 
e pelo diferencial de juros3. Além 
disso, o País retoma a tendência 
a déficits externos expressivos e 
crescentes acompanhados, por en-
quanto, pela apreciação cambial. O 
tal “decoupling” nada mais é do que 
o completo “coupling” no ambiente 
da globalização financeira. 

Assim, não importamos mais in-
flação ou desinflação pelo câmbio. 
No entanto, restou o forte movi-
mento da demanda doméstica cuja 

sustentação é “explicada” tanto 
pela “surpresa inflacionária” das 
variações do IPCA no primeiro 
trimestre quanto pela frustração 
das expectativas de que a demanda 
desaceleraria de modo convincente 
no período, apontando para um 
crescimento do PIB apenas próxi-
mo dos 6%. 

O elemento político da deterioração 
das expectativas sobre a inflação 
começou a ficar claro no final de 
2009, quando alguns “participan-
tes do mercado” descobriram que 
existe uma diferença entre dívida 
bruta e dívida líquida no que se 
refere ao “setor público”. Não cabe, 
aqui, entrar em detalhes sobre 
aspectos metodológicos e contá-
beis de tal distinção. É claro que 
a “dívida bruta” pode dizer algo 
sobre o estímulo do setor público 
ao crescimento, a não ser que ela 
cresça por uma alta de juros, por 
exemplo. Mas o fulcro da questão 
está em desconsiderar – na apura-
ção da dívida bruta – ativos como 
as reservas internacionais e as 
externalidades e direitos criados 
por outros ativos do setor público 
como os créditos junto ao BNDES, 
apenas para dar um exemplo.

Ano de eleição é ano de eleição. 
Dilma e Serra têm histórias com 
pontos de contato e de afastamen-
to. Evidentemente, o chamado mer-

cado não sabe disto ou escutou 
algum “especialista em escolha pú-
blica” ou “finanças públicas”. Está 
discutindo o “tamanho do Estado” 
e a “gastança do governo”, os mais 
sofisticados falando de aparelha-
mento. O fato é que, embora os dois 
candidatos já tenham manifestado, 
ainda que superficialmente, opini-
ões que refletem o reconhecimento 
das contradições da relação merca-
do-Estado, ambos são um “second 
best” aos olhos do mercado. 

Vem aí mais pressão sobre os pla-
nos dos candidatos a respeito de 
política fiscal, metas de inflação e 
câmbio f lutuante. Para não falar 
em Previdência4, reforma tributá-
ria e os penduricalhos característi-
cos de campanhas (mídia e votos).

1  Aprendi o termo em marcante artigo de 
Pérsio Arida nos velhos anos 1980. Óbvio 
que uso por minha conta.

2  Ainda que, sobre a chamada independência 
do BACEN, o competente e realista Luís Edu-
ardo Assis sempre faça lembrar da reação 
do presidente eleito: “Mas logo na minha 
vez?”.

3  Conforme demonstrado pelo Professor 
Carlos A. Rocca (que, obviamente, não tem 
responsabilidade sobre as opiniões aqui 
exaradas).

4  Com a notável contribuição da base de apoio 
governista que insiste, de modo oportunista 
e com a conivência da chamada oposição, em 
olhar as árvores e não a floresta. Faz parte 
do curto prazo.

(*) Professor do EAE/FEA/USP e economista-
chefe do Banco Fator. (E-mail: jflgon@usp.br).



5temas de economia aplicada4 análise de conjuntura 5temas de economia aplicada4 análise de conjuntura

abril de  2010

A Evolução e a Mudança de Base do Índice de Empregados do 
Idet Fipe/CNT

Juarez Rizzieri (*) 
Gerson Daniel da Silva (**)

O índice de empregados do Idet 
Fipe/CNT (Índice de Desempenho 
Econômico dos Transportes-Bra-
sil) teve seu início e data-base em 
fevereiro/1996=100. Maiores de-
talhes sobre esse índice são apre-
sentados no Anexo A. Essa série, 
inicialmente, apresentou uma tra-
jetória de queda até atingir 82,76 
pontos em agosto de 2003, para 
em seguida inverter seu curso até 
o final de 2009, voltando o índice 
a 105 pontos. Esse formato de U 
alongado teria uma explicação 
razoável: inicialmente, houve ga-
nhos de eficiência trazidos pela 
estabilização, ou seja, aumento de 
produtividade acompanhado de 
redução do emprego; depois, vêm 

os ganhos devido ao maior cresci-
mento econômico e à recuperação 
do emprego.

Considerando esse aspecto, optou-
se por uma mudança de base desse 
índice para janeiro de 2002, de tal 
sorte que refletisse mais o cresci-
mento e menos a produtividade. 

Para corroborar essa hipótese 
foi feita uma comparação entre o 
comportamento da série do índice 
de emprego no transporte indus-
trial (Idet-Emprego) e o emprego 
na indústria em geral. O Gráfico 1 
revela uma forte correlação entre 
a trajetória desses dois indica-
dores de emprego, isto é, ambos 

navegam de forma sincronizada, 
apenas distanciando-se a partir 
de 2006. Não é uma tarefa fácil 
explicar tal distanciamento entre 
as séries, mas uma primeira ex-
plicação pode estar associada ao 
crescimento relativo da produti-
vidade entre as duas atividades. 
Para tanto, o Gráfico 2 mostra a 
evolução no comportamento das 
séries de produtividade da indús-
tria e do transporte industrial. Ao 
que parece, a partir dessa data a 
produtividade da mão de obra no 
transporte ficou acima da produ-
tividade industrial, reforçando o 
fato de o emprego em transporte 
ter aumentado menos que o da 
indústria.
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Gráfico 1 – Comparação entre os Índices de Emprego no Transporte de Carga  
e na Indústria Brasileira – Janeiro 2002 = 100
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Gráfico 2 – Comparação dos Índices de Produtividade Indústria X Transporte de Carga
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Com a retomada do crescimento, por volta de 2004, o setor de carga pas-
sou a apresentar uma gradual reestrutura, com uma concentração maior 
em torno das grandes empresas, que tinham condições melhores para 
expansão. Vemos que, para as empresas pequenas (até 50 empregados), 
o número de empresas permanece praticamente constante em relação ao 
total de empresas de carga entre 2002 e 2007. Porém, tanto a tonelagem 
transportada quanto o emprego apresentam quedas em relação ao total 
entre 2003 e 2009. Já as empresas médias (com mais de 50 empregados 
e menos de 250 empregados) apresentaram aumento no número de em-
presas e emprego, mas uma leve queda na tonelagem transportada. Já as 
grandes empresas (acima de 250 empregados) apresentaram aumento 
nos três aspectos: número de empresas, tonelagem transportada e em-
prego, em relação ao total do setor.

Empresas Tonelagem transportada Emprego

2002 2007 2003 2009 2003 2009

P 96,81% 96,14% P 55,86% 54,46% P 72,47% 69,68%

M 3,05% 3,60% M 23,56% 23,43% M 15,27% 16,83%

G 0,13% 0,26% G 20,58% 22,12% G 12,26% 13,49%

          Fonte: Rais/MTB. Fonte: Idet Fipe/CNT. Fonte: Idet Fipe/CNT.

Esse conjunto de informações confirma duas evidências já esperadas: a 
primeira, da existência de uma forte correlação positiva entre o emprego 
industrial e o do setor de transporte, este atuando de forma complemen-
tar ao primeiro; a segunda, a boa qualidade das estatísticas do Idet ao 
representar o comportamento do setor de transporte de carga no Brasil.

Anexo A

O Idet Fipe/CNT é um indicador mensal do nível de atividade econômica 
do setor de transporte no Brasil, desde 1996 As informações para o trans-
porte de carga são apresentadas em tonelagem e tonelagem-quilômetro, 
enquanto para o transporte de pessoas são equivalentes ao número de 
passageiros e aos passageiros-quilômetros transportados para os vários 
modalidades de transporte doméstico: terrestre, aéreo, cabotagem e flu-
vial. Os indicadores de emprego são apresentados na forma de números-
índices. Como era de se esperar, a evolução desses indicadores é uma boa 
leitura do comportamento do nível de atividade da economia como um 
todo, particularmente os setores da indústria e da agricultura. 

Modos de transporte pesquisados 
no Idet:

Transporte de carga:

Modo Aeroviário de carga – tonela-
das totais
Modo Aquaviário de carga – tone-
ladas totais
Modo Ferroviário de carga – tone-
ladas totais e toneladas x km
Modo Rodoviário de carga – tone-
ladas transportadas por terceiros e 
toneladas x km transportadas por 
terceiros
Modo Rodoviário de carga – tonela-
das totais e toneladas x km totais

Transporte de passageiros:

Modo Aeroviário de passageiros: 
passageiros
Modo Ferroviário de passageiros: 
passageiros e passageiros x km
Modo Rodoviário de passageiros 
– Interestadual: passageiros e pas-
sageiros x km
Modo Rodoviário de passageiros 
– Intermunicipal: passageiros e 
passageiros x km
Modo Rodoviário de passageiros 
– Urbano: passageiros, km rodado 
e índice de passageiros por quilô-
metro (ipk)

 
(*) Professor Doutor do Departamento de 

Economia da FEA-USP e Pesquisador da FIPE 
– Fundação Instituto de Pesquisas  

Econômicas (E-mail:-rizzieri@usp.br). 
(**) Pesquisador da FIPE – Fundação  

Instituto de Pesquisas Econômicas  
(E-mail:-cargas@fipe.org.br).
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On March 8, the world marked 
International Women’s Day. As 
a husband and father of strong, 
wonderful women, I am always 
very much aware of the occasion. 
But as the Vice President responsi-
ble for the gender portfolio at the 
World Bank, women’s day became 
a powerful reminder of all the 
things we still need to do in the 
quest for gender equality. Women 
earn some 22% less in salary than 
their male counterparts, and their 
access to credit is limited. In 
Africa, for instance, women 
receive 1% of total credit 
going to agriculture though 
they represent a majority 
of workers in the sector. In 
addition, women’s risk of 
dying from maternal causes 
in developing countries is 
13 times higher than in in-
dustrialized nations.

The Bank has done its share in 
trying to overcome these proble-
ms, but we haven’t always been 
a shining example. It took us 33 
years from our creation to ap-
point an Adviser on Women in 
Development. Twenty years after 
that, Jim Wolfensohn gave his first 
major speech as Bank president at 

ration. So in 2007 we came up with 
a Gender Action Plan to include 
gender issues in the activities and 
operations taking place particular-
ly in these areas. Here are some of 
the reasons.

Development outcomes improve 
when a road project accounts for 
women’s particular needs in its 
design. Bank-financed projects in 
Peru and Guatemala that incorpo-
rated women’s needs from the be-

ginning led to women’s redu-
ced work burdens, increased 
access to markets, earnings 
and employment.

And in land rights, a recent 
example in Ethiopia is stri-
king. About 20 million land 
use certificates were issued 
to some six million househol-
ds in less than t wo years 
through a highly participa-

tory process. The project showed 
how relatively simple and cheap 
measures such as having two lines 
printed on the title deed to indicate 
joint ownership between husband 
and spouse made a key difference 
for women—the majority of agri-
cultural workers in sub-Saharan 
Africa.

My Own View on Women1

OtavianO CanutO(*)

the Fourth World Conference on 
Women in Beijing, and proposed 
universal primary education for 
girls and boys by 2010. Finally, we 
established a Director position for 
Gender and we adopted a gender 
strategy in 2001.

Between 1995 and 2000, the Bank 
lent over US$3.4 billion for girls’ 
education programs and was the 
single largest lender in the world 
for health, nutrition and popula-

tion projects, three-quarters of 
which contained gender-responsi-
ve actions.

Unfortunately, some other areas 
did not perform as well. In fact, 
our operations in sectors where 
we historically invest most money, 
such as infrastructure and agricul-
ture, often lacked gender conside-
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So I am optimistic. And not because we have all the answers, 
but because progress is a reality. Today, women govern in 
countries as diverse as Germany, Chile and Liberia; live lon-
ger than their mothers and grandmothers; and have an in-
creasing participation in the labor force. Here at the Bank we 
will continue to make every effort to achieve gender equality. 
And not only because it is good for women but because there 
cannot be development without them.

1  Originally published at http://blogs.worldbank.org/growth.

(*) Vice President and Head of the Poverty Reduction and 
Economic Management (PREM) Network, World Bank,  

and former economics professor at FEA-USP  
(E-mail: canuto.otaviano@gmail.com).  

The views expressed herein are those of the author and do 
not necessarily reflect the views of the World Bank Group.
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Impacto da Produção de Cana-de-Açúcar sobre as Condições  
Sociais das Regiões Canavieiras

André Luis Squarize Chagas (*)

1 Introdução

No primeiro artigo desta série, pu-
blicado na edição anterior deste 
Boletim Informações Fipe, buscou-se 
verificar a relação entre a produção 
de cana-de-açúcar, o preço da terra 
e o preço de alimentos, tentando 
responder a importante questio-
namento sobre a opção estratégica 
de se produzir cana-de-açúcar para 
transformar em energia à custa do 
aumento do preço de alimentos, 
com impactos sociais indesejados. 
A conclusão, no entanto, é que essa 
preocupação não encontra evidên-
cia, ao menos para o Brasil no pas-
sado recente.

O crescimento da produção de ca-
na-de-açúcar, contudo, suscita a 
necessidade de se avaliar quais são 
os impactos econômicos, sociais e 
ambientais deste processo, tanto 
para o País como um todo, como 
para as regiões em que tem ocorri-
do. Ainda que o balanço de custos e 
benefícios do setor pareça positivo 
do ponto de vista agregado, pode 
ser que para as regiões produtoras 
de cana-de-açúcar os benefícios não 
sejam tão evidentes assim. Em ou-

tras palavras, as regiões produtoras 
de cana-de-açúcar arcariam com 
um ônus proporcionalmente maior 
que o bônus gerado pelo setor. Tal-
vez o aspecto mais evidente em prol 
desse argumento seja o mercado 
de trabalho. Muitos estudos vêm 
analisando as condições de trabalho 
vigentes no setor, sobretudo aquelas 
consideradas mais degradantes, as-
sociadas aos trabalhadores direta-
mente envolvidos no corte manual 
da cana-de-açúcar.

Deve-se destacar, no entanto, o 
maior valor da produção agrícola 
nas regiões canavieiras. Compa-
rando-se o valor da produção por 
área cultivada, o valor da cana é 
significativamente maior do que 
o das demais culturas, como por 
exemplo, a soja e o milho. Em re-
lação ao emprego na atividade 
agrícola, há evidências de que o 
emprego gerado no setor produtor 
de cana-de-açúcar é maior do que o 
gerado na produção de soja e ape-
nas um pouco inferior ao gerado na 
cultura do milho. Assim, gerando-
se mais valor da produção por hec-
tare e maior volume de emprego 
por hectare cultivado, as regiões 

canavieiras geram mais renda por 
área que as outras culturas.

Dada a especificidade da maté-
ria-prima do setor, as plantas in-
dustriais localizam-se próximo às 
plantações, o que tende a ampliar 
a geração de renda na região, tanto 
com a presença das usinas como de 
um conjunto de atividades de pres-
tação de serviços para as mesmas 
− transporte, manutenção etc. − 
aumentando os impactos indiretos 
do setor na região produtora.

Em que pesem tais argumentos fa-
voráveis e contrários ao setor e os 
métodos de produção nele empre-
gados, as condições sociais locais 
podem ter relação maior com as 
políticas adotadas pelos gover-
nos, em suas três esferas. Assim, 
as condições sociais captadas em 
indicadores agregados, como ex-
pectativa de vida, escolaridade e 
renda per capita, podem ser mais 
dependentes da forma como os 
recursos públicos são empregados 
localmente, e apenas indiretamen-
te, dos métodos de produção. 

O objetivo deste segundo artigo 
da série é verificar os efeitos que 
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a produção de cana-de-açúcar tem 
sobre os indicadores sociais das regi-
ões produtoras. Foi escolhido o IDH-M 
como indicador síntese das condições 
sociais locais. O IDH é composto por 
três dimensões: dimensão educação 
(alfabetização e taxa de matrícula), 
longevidade (esperança de vida ao 
nascer) e renda (PIB per capita). Para 
aferir o nível de desenvolvimento hu-
mano regional (IDH-M), as mesmas 
dimensões são consideradas, porém 
alguns indicadores usados são dife-
rentes, buscando adequar a medida 
às condições de núcleos sociais me-
nores.1

2 Fatos Estilizados2

A Figura 1 mostra a dispersão geográ-
fica do IDH-M de 2000 para as Áreas 
Mínimas Comparáveis (AMC) brasi-
leiras. Percebe-se nítida concentra-
ção espacial de IDH-M mais elevados 
nas regiões Sul e Sudeste do País, ao 
passo que as regiões Norte e Nordeste 
concentram as AMC com IDH-M mais 
baixos. No Centro-Oeste, o IDH-M 
encontra-se em faixa intermediária, 
mas algumas localidades apresentam 
bons indicadores.

Em termos de produção de cana-de-
açúcar, nota-se na Figura 2 que o Es-
tado de São Paulo, na região Sudeste 
do País, concentra a principal região 
produtora. Nota-se também que nas 
AMC do Centro-Oeste, Nordeste, bem 
como em alguns Estados do Sul e Su-
deste (Paraná, Minas Gerais e Espírito 

 
Figura 1− IDH-M 2000 por AMC

Figura 2− Produção de cana-de-açúcar como proporção da área  
agrícola total - AMC - média 1991 a 2000
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Santo, por exemplo) também há 
concentração de produção de cana-
de-açúcar em relação à produção 
agrícola total.

Como mencionado anteriormente, 
as AMC da região Norte não apre-
sentam significativa produção de 
cana-de-açúcar e algumas regiões 
se destacam muito mais devido 
à inexpressiva produção agrícola 
da região (o que faz com que uma 
pequena plantação, para fabrico de 
bebida, por exemplo, pareça grande 
em termos proporcionais).

Comparando as duas figuras, nota-
se a aparente relação entre produ-
ção de cana-de-açúcar e o IDH-M, 
(menos para as AMC do Nordeste, 
onde essa relação é evidente). De 
fato, comparando as regiões pro-
dutoras com as não produtoras, 
percebe-se que o IDH-M das AMC 
produtoras de cana-de-açúcar é 
sempre maior (em média) que o 
IDH-M das regiões não produtoras. 
Na Tabela 1 registra-se esse fato. 

Tomando o grupo de tratamento 
base (AMC em que a produção de 
cana-de-açúcar representa 30% 
da área agrícola total), o IDH-M é, 
em média, 0,028 ponto maior que 
na região de controle (AMC não 
produtoras de cana-de-açúcar). 
Essa diferença é ainda maior no 
caso do IDH-Renda (0,04 ponto), e a 
menor diferença ocorre no caso do 
ID-Educação (0,01 ponto). No caso 

Tabela 1 − IDH-M 2000 Médio para as Regiões de  
Tratamento e Controle - Amostra Total

Grupo
IDH Número  

de AMCGeral Eduação Longevidade Renda

Tratamento (Prod. Cana ≥ 30% da área agrícola) 0,716 0,787 0,730 0,632 426

Controle  0,688 0,777 0,696 0,592 1000

Diferença  0,028 0,010 0,034 0,040  

Tratamento (Prod. Cana ≥ 9% da área agrícola) 0,718 0,791 0,731 0,632 851

Controle  0,688 0,777 0,696 0,592 1000

Diferença  0,029 0,014 0,035 0,040  

Tratamento (Prod. Cana ≥ 15% da área agrícola) 0,719 0,790 0,731 0,636 646

Controle  0,688 0,777 0,696 0,592 1000

Diferença  0,031 0,014 0,035 0,044  

Tratamento (Prod. Cana ≥ 65% da área agrícola) 0,697 0,770 0,713 0,609 213

Controle  0,688 0,777 0,696 0,592 1000

Diferença  0,009 -0,007 0,017 0,017  

Fonte: Elaboração própria.

do IDH-Longevidade, a diferença é 
positiva em 0,034 ponto.

Caso outras classificações sejam 
adotadas para o grupo de trata-
mento, o resultado qualitativo não é 
significativamente alterado, sendo 
maior no caso de se incluir regiões 
em que a produção de cana-de-
açúcar represente menos do que 
30% da produção agrícola total. A 
maior diferença ocorre para o caso 
de se considerar as 646 regiões pro-
dutoras com ao menos 15% da área 
agrícola dedicada à cana-de-açúcar 
(0,031 ponto de diferença no IDH-

Geral). A menor diferença ocorre 
ao se tomar apenas as 213 AMC 
que dedicam 65% da área agrícola 
para produção de cana-de-açúcar. É 
também para esse grupo que ocor-
re uma diferença negativa entre o 
grupo de tratados e o grupo de con-
trole para o caso do IDH-Educação. 

Embora o IDH-M das regiões pro-
dutoras de cana-de-açúcar seja, em 
média, superior ao das regiões não 
produtoras, dando suporte aos re-
sultados anteriormente vistos, que 
ressaltam os impactos positivos 
do setor sobre as condições sociais 
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locais, a comparação feita não é cor-
reta, já que se consideram regiões 
diferentes como iguais. O ideal seria 
comparar as regiões produtoras 
com a sua própria situação sem a 
produção. Como isso não é possível, 
por meio do propensity score espa-
cial propõe-se comparar as regiões 
produtoras com as regiões não pro-
dutoras mais “parecidas” (em ter-
mos de probabilidade de produção).

3 Propensity Score Espacial3

A adoção de controles espaciais, 
empregando-se métodos de eco-
nometria espacial, além de repre-
sentar uma contribuição original 
do trabalho para a literatura em 
economia aplicada, justifica-se pelo 
caráter geográfico do problema.4 

Para o cálculo do propensity score 
espacial5 foram considerados os 
efeitos espaciais de vizinhança, a 
proximidade da sede da AMC à sede 
de AMC com usina e uma dummy 
para aquelas AMC localizadas em 
Estados densos em AMC produto-
ras. Os efeitos espaciais captam 
tanto o fato de que em uma região, 
cujos vizinhos são produtores, a 
probabilidade de produzir cana-
de-açúcar é maior (dependência 
ou autocorrelação espacial), bem 
como a as especificidades de solo e 
clima de cada região, por exemplo, 
controladas pela especificação da 
dependência espacial no termo 
de erro. O segundo aspecto busca 
controlar a probabilidade de a pro-

dução se dar em regiões próximas a usinas (potenciais demandantes da 
produção). Já a última variável capta os efeitos relacionados a eventuais 
atrativos específicos de Estados, como legislação, facilidade de escoamen-
to da produção, acesso a incentivos fiscais etc. No entanto, é preciso cui-
dado ao analisar o resultado dos coeficientes estimados, tendo em vista a 
potencial colinearidade existente entre os efeitos espaciais de vizinhança 
e as demais variáveis.

A não inclusão de outras covariadas justifica-se por dois motivos. Fatores 
observáveis importantes para explicar os resultados do IDH-M de uma 
dada localidade podem não ser tão significativos para explicar a produção 
de cana-de-açúcar. Assim, neste trabalho a abordagem para estimação do 
propensity score é mais parcimoniosa de partida, restringindo ao máximo 
o número de variáveis independentes. A segunda razão é a aplicação dos 
testes de sensibilidade Rosenbaum bounds, que verifica qual o impacto 
que uma possível variável omitida teria sobre a identificação do efeito do 
tratamento sobre os tratados. Caso o impacto seja muito pequeno, nossa 
estratégia é mais adequada, posto que o modelo é mais parcimonioso.

4 Efeito do Tratamento sobre os Tratados

A Tabela 2 reporta a análise do efeito da produção de cana-de-açúcar para 
as regiões produtoras sobre o IDH e seus componentes.6 Ao contrário do 
que fora visto anteriormente, ao se considerar AMC mais similares às 
AMC produtoras − dadas pelos propensity score − o efeito do tratamento 
sobre os tratados parece ser negativo, menos para o IDH-Educação. A 
maior diferença (-0,012 ponto) ocorre para o IDH-renda − coincidente-
mente o indicador que parecia ter o efeito mais positivo na análise sem o 
matching. Os demais efeitos são bem menores.

Tabela 2 − Estimativa do Efeito do Tratamento sobre os Tratados

Grupo
IDH Número  

de AMCGeral Eduação Longevidade Renda

Tratamento 0,7163 0,7870 0,7299 0,6319 424

Controle 0,7222 0,7863 0,7361 0,6441 907

Diferença -0,0059 0,0007 -0,0062 -0,0122  

Estat t -0,6861 0,0964 -0,6603 -1,0742  

Fonte: Elaboração própria.
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Entretanto, considerando a esta-
tística de teste, todos os efeitos são 
estatisticamente insignificantes, 
mesmo a 10% de significância. Em 
outras palavras, não há diferença 
estatística entre o IDH médio das 
regiões produtoras e as regiões de 
controle.

Tal resultado sugere que a presen-
ça do setor em dada localidade não 
é significativa para determinar 
suas condições sociais, para me-
lhor ou pior. Possivelmente, as po-
líticas públicas, sobretudo aquelas 
voltadas diretamente para as me-
lhorias das condições de educação 
e saúde, bem como para melhorar a 
produção e a distribuição de renda, 
devem ter impactos muito mais 
evidentes sobre o IDH-M.7

5 Conclusão

O crescimento da produção de cana-
de-açúcar no passado recente susci-
ta a necessidade de se avaliar quais 
são os impactos do setor sobre o 
País, em seus aspectos econômicos, 
sociais e ambientais. Pode ser que 
para as regiões produtoras de cana-
de-açúcar os benefícios não sejam 
tão evidentes quanto possam ser 
para o País como um todo. Essas 
regiões podem arcar com ônus pro-
porcionalmente maior que o bônus 
gerado pelo setor. 

Neste artigo buscou-se verificar o 
impacto da produção de cana-de-

açúcar sobre os indicadores sociais 
de municípios produtores. Foi esco-
lhido o IDH-M como indicador sín-
tese das condições sociais locais, já 
que ele mostra, conjuntamente, as 
condições de educação, longevida-
de e renda.

De forma original, um teste de pro-
pensity score matching espacial foi 
implementado. Por essa metodolo-
gia, considera-se o fato de que não 
se podem comparar, imediatamen-
te, indicadores médios de regiões 
produtoras com os indicadores de 
regiões não produtoras, uma vez 
que a probabilidade de produção 
não é uma variável aleatória. Assim, 
fatores espaciais devem ser levados 
em conta para controlar a probabi-
lidade de produção ou não.

À parte o fato de existirem argu-
mentos favoráveis e contrários aos 
impactos do setor sobre as condi-
ções sociais das localidades produ-
toras, os resultados obtidos suge-
rem que a presença do setor nessas 
localidades não é relevante para 
determinar suas condições sociais, 
seja para melhor ou para pior. Pos-
sivelmente, as políticas públicas, 
sobretudo aquelas voltadas direta-
mente para as melhorias das con-
dições de educação e saúde, bem 
como para melhorar a produção 
e a distribuição de renda, devem 
ter impactos muito mais evidentes 
sobre o IDH-M.
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1 Introdução

O atraso educacional brasileiro é 
surpreendente em termos compa-
rativos internacionais, mas o as-
sunto é infelizmente pouco explo-
rado. Apesar de o Brasil ter sido 
uma das economias que apresen-
tou maior crescimento ao longo 
do século 20, seus indicadores 
sociais sempre estiveram muito 
aquém dos países desenvolvidos 
e também de países com menor 
renda per capita. Na educação, en-
quanto países como Estados Uni-
dos universalizaram a educação 
básica pública já no século 19, o 
Brasil atingiu níveis mais expres-
sivos de universalização somente 
no f inal do século 20, atrás de 
diversos países latino-america-
nos. No entanto, a literatura em 
história econômica no Brasil tem 
enfatizado principalmente a aná-
lise do crescimento industrial e da 
política macroeconômica. Apesar 
da importância dada ao capital 
humano, pouco se tem feito para 
tentar explicar historicamente 
os determinantes da defasagem 
educacional brasileira e suas pos-
síveis relações com o crescimento 
de longo prazo. 

Essa série de três artigos, baseada 
em Kang (2009, 2010), busca su-
prir essa lacuna da historiografia 
econômica a respeito do tema, 
investigando possíveis causas da 
insuficiente oferta de educação 
pública no Brasil, principalmente 
de nível básico. No presente artigo, 
faremos um balanço dos resulta-
dos educacionais brasileiros em 
termos comparativos ao longo do 
século 20. Em seguida, mostrare-
mos a atuação pouco relevante dos 
governos federais na expansão da 
escolaridade entre 1930 e 1964. 
No próximo artigo, trataremos de 
questões relacionadas à descen-
tralização e equidade, que também 
possivelmente explicam a atrasada 
situação da educação primária no 
Brasil. No último, mostraremos 
nossos resultados quantitativos 
tentando determinar o grau de in-
fluência de uma série de fatores na 
fraca expansão do ensino primário 
no Brasil.

2 Expansão do Sufrágio, Poder  
 Político e Educação

A literatura sobre o papel da edu-
cação na história econômica depa-
ra-se com um dilema: o aumento 

da oferta educacional teria sido 
resultado de políticas patrocinadas 
por elites esclarecidas ou teria sido 
resultante do aumento do poder 
político dos grupos sociais subal-
ternos? Essa é uma questão difícil 
de ser respondida.

Em relação a isso, a importân-
cia do poder polít ico tem sido 
analisada extensivamente pela 
historiografia no que se refere ao 
crescimento econômico de longo 
prazo e foi posteriormente esten-
dida para políticas educacionais. A 
tese mais conhecida na literatura 
a respeito de instituições, poder 
político e crescimento de longo 
prazo é a desenvolvida por Enger-
man e Sokoloff (2002). Segundo 
esses autores, as dotações iniciais 
de fatores de produção tiveram 
papel fundamental na determi-
nação da desigualdade. Assim, a 
desigualdade inicial, por exemplo, 
no Brasil e no Caribe, em termos 
de acesso a terra, poder político e 
educação, teria gerado instituições 
elitistas que restringiram o acesso 
às oportunidades econômicas da 
maioria da população, reforçando 
assim a desigualdade ao longo do 
tempo. 

Poder Político e Atraso Educacional no Brasil, 1930-1964

Thomas H. Kang (*)
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Com relação à tese acima mencio-
nada, outros trabalhos analisam as 
origens históricas da distribuição 
de poder político e sua influência 
na expansão educacional, contras-
tando Estados Unidos e Canadá 
com os demais países latino-ame-
ricanos. Segundo Mariscal e Soko-
loff (2000), diferentemente dos 
Estados Unidos, onde na primeira 
metade do século 19 o common 
school movement levou à expansão 
da oferta de escolas públicas, os 
países latino-americanos, embora 
tivessem condições econômicas 
para isso, não promoveram uma 
expansão similar da educação bási-
ca devido a problemas de ação cole-
tiva derivados da alta desigualdade 
de riqueza, capital humano e poder 
político. Não seria acidental o fato 
de que o common school movement 
nos Estados Unidos ocorreu logo 
após grande extensão do direito 
de voto.

Por outro lado, não é absurdo con-
siderar a possibilidade de que a ex-
tensão de direito de voto não tenha 
os resultados esperados, havendo 
a manutenção de instituições eli-
tistas mesmo após uma mudança 
para um regime democrático. No 
caso brasileiro, vários estudos 
citam os problemas do voto de ca-
bresto e da extrema desigualdade 
política brasileira (LEAL, 1975). 
Embora a expansão do voto tenda 
a igualar o poder político dos gru-
pos, é possível que tal expansão 

seja acompanhada de um aumento 
da desigualdade de poder político 
de facto se o voto for controlado de 
alguma forma pelas elites políticas. 
Como exemplo, Lindert sustenta 
que a Índia, cuja participação elei-
toral sempre foi alta desde sua 
independência e cujas instituições 
garantiam direitos de propriedade, 
apresenta “sérias distorções [...] em 
favor da educação superior em de-
trimento da educação primária de 
massas” (2003, p. 334). Em suma, 
embora mudanças institucionais, 
como expansão do sufrágio, sig-
nifiquem maior poder político de 
jure da população, o poder político 
de facto pode ainda estar concen-
trado, impedindo mudanças edu-
cacionais mais significativas. O 
caso do Brasil não teria sido muito 
diferente, como mostraremos nas 
seções a seguir.

3 A Educação Brasileira Antes de  
 1930

Desde meados do século 19, houve 
uma crescente crítica de alguns 
representantes da elite à pouca 
abrangência do ensino primário 
e à consequente alta incidência 
de analfabetismo no Brasil. Entre 
a elite, muitos percebiam que o 
País estava atrasado em relação às 
principais tendências nos países 
considerados desenvolvidos. 

Um documento governamental de 
1916, a “Estatística da Instrucção”, 

mostrou a evidente desvantagem 
brasileira no que se refere à es-
colaridade. De acordo com esse 
documento, a taxa de matrícula 
no ensino primário, considerando 
as crianças com idade entre 7 e 
15 anos, não passava de 13,7% 
em 1907. O documento também 
lamenta o baixo índice de alfabeti-
zação em 1900, que não passava de 
25,4% (BRASIL. DGE, 1916). 

Corroborando esses dados, Lin-
dert (2004) indica que o Brasil 
apresentou taxas de matrícula 
mais baixas que Argentina, Chile, 
Costa Rica e México de 1870 a 
1930. Em 1930, a taxa costa-rique-
nha (40,5%) era quase duas vezes 
maior que a brasileira (21,5%), en-
quanto a argentina chegava a ser 
quase três vezes maior (61,3%). 
Enquanto isso, acima de 90% das 
crianças em idade escolar esta-
vam matriculadas nos Estados 
Unidos e no Canadá em 1930.

Em relação aos motivos das bai-
xas taxas apresentadas, o autor 
da introdução da Estatística da 
Instrucção é bastante enfático 
quanto ao atraso educacional, 
que seria causado pela: “assídua 
solicitude do poder legislativo 
nacional, assim como do poder 
executivo, relativamente à causa 
do ensino superior, e até certo 
ponto da instrucção secundaria, 
contrastando com esse ampa-
ro a escassez de providencias 
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quanto à cultura primaria e ao preparo 
do pessoal incumbido de ministra-la”. 
(BRASIL. DGE, 1916, p. III). Em suma, 
muito embora a elite tivesse consciência 
do atraso na educação primária, não 
houve grandes melhoras ao longo da 
Primeira República. A expansão educa-
cional no período não teve significativa 
participação federal, sendo resultado de 
investimentos estaduais, como previsto 
pela Constituição, sem gerar grandes 
melhoras educacionais. 

4 A Política Educacional Federal Entre  
 1930-1964

O Governo Provisório de Vargas teve como 
uma de suas primeiras medidas a criação 
do Ministério da Educação e da Saúde Pú-
blica em 1930. O cargo foi ocupado pelo 
mineiro Francisco Campos, que empre-
endeu reformas no ensino introduzindo 
disciplinas de caráter técnico-científico no 
secundário e aumentando a interferência 
do governo na educação. Nesse período, 
houve crescimento razoável das matrícu-
las: 5% ao ano entre 1933 e 1937.

No entanto, a situação reverteu-se poste-
riormente. A política do Estado Novo foi 
marcada pela atuação do ministro Capa-
nema, que ocupou o cargo de 1934 a 1945. 
Embora atribuísse certa importância ao 
ensino primário, Capanema entendia que 
o governo federal não poderia supervi-
sionar esse nível de ensino, devendo sua 
responsabilidade continuar a ser dos go-
vernos estaduais. Além disso, Capanema 
acreditava que a formação de uma elite 
capaz de liderar o País era mais impor-

tante, pois seria condição suficiente para o progresso nacional. 
Capanema concentrou a atenção no ensino secundário, de cunho 
humanístico voltado às elites, e no ensino industrial, devido ao 
acelerado processo de industrialização.

A Figura 1 mostra como durante o Estado Novo, período politi-
camente mais fechado, houve queda nas matrículas, revelando a 
pouca atenção dada pelo governo Vargas ao ensino primário. Após 
o retorno da democracia, houve um aumento substancial da taxa 
de matrícula, mas a partir do início dos anos 1950, ocorreu nova 
desaceleração. Embora a democracia tenha trazido certa melhora, 
ela foi restrita, impedindo que o País superasse seu atraso educa-
cional, uma vez que as políticas continuaram elitistas.

Figura 1 – Taxa de Matrícula Geral no Ensino Primário 
Fundamental Total em Relação à População – 

Brasil – 1933-1957
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Fonte: IBGE – Anuários Estatísticos do Brasil, vários anos.

É possível que a hipótese de Hirschman (1980) seja adequada ao 
caso brasileiro. Uma vez que a elite e a classe média possuíam 
recursos para pagar escolas particulares a seus filhos, ao longo 
do tempo esses segmentos não tinham muitos incentivos para 
pleitear maior qualidade ou manutenção da qualidade existente 
das escolas públicas, que foram sendo abandonadas pelas elites à 
medida que a rede de escolas se expandiu: uma clara opção pela 
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“saída”. Assim, cada vez mais as 
escolas públicas de ensino funda-
mental, antes restritas a segmen-
tos favorecidos, passaram a ser 
destinadas aos grupos sociais de 
menor renda. Tal situação minou 
a ação coletiva em favor de maior 
abrangência e qualidade do ensino 
público.

Principalmente na década de 1950, 
a atuação do governo na educação 
primária foi limitada. O segundo 
governo Vargas, mesmo sob regime 
democrático, muito pouco fez pela 
educação, resumindo-se à criação 
de órgãos administrativos supe-
riores como o CNPq e a CAPES em 
1951. O governo de Juscelino Ku-
bitschek lançou o Plano de Metas, 
que propunha metas para cinco 
setores: energia, transporte, indús-
trias de base, educação e alimenta-
ção. Ainda que a educação estives-
se em pauta no programa, apenas 
3,4% das verbas foram inicialmen-
te previstas para a educação. O 
governo Goulart planejou aumento 
de verbas para a educação, que, no 
entanto, com a deposição do presi-
dente em 1964, não se verificou.

Em resumo, como mostram os 
dados da Tabela 1, o ensino primá-
rio foi deliberadamente desfavore-
cido desde 1930, principalmente 
nos governos de Vargas e Kubits-
chek, sendo o ensino secundário 
e superior privilegiados durante 
praticamente todo o período que se 

estendeu até 1964. Outra evidência desse privilégio pode ser encontrada 
nas declarações do Ministro da Educação de Kubitschek, Clóvis Salgado: 
“[...] se o objetivo era aumentar nosso cabedal de ciência e técnica, for-
çoso era reconhecer a preferência a ser dada ao ensino superior. Essa já 
era a tendência da sociedade brasileira, pois o ensino superior consumia, 
então, cerca de 60% dos recursos destinados à educação, com manifesto 
sacrifício dos outros graus de ensino. Apesar disso, minha opção foi pela 
concentração de recursos no ensino superior, convencido de que só assim 
poderia ser dada a necessária cobertura educacional ao esforço de indus-
trialização do país” (BRASIL. MEC, 1967, p. 39-40, grifos meus).

Tabela 1 - Taxas Médias de Crescimento Econômico e Crescimento da Taxa 
de Matrícula no Ensino Primário Fundamental Comum  

por Governo, Brasil, 1930-1964

Governo Período Taxa média de
crescimento  

econômico (%)

Taxa média de crescimento da  
taxa de matrícula no primário funda-

mental comum

Vargas 1930-1937 4,59 5,02*

Vargas 1938-1945 3,44 0,65

Dutra 1945-1950 7,64 4,16

Vargas 1951-1954 6,18 1,34

Kubitschek 1956-1960 8,12 2,31

Goulart 1962-1963 3,60 6,17

5. Considerações Finais

O que apresentamos até aqui pare-
ce ser suficiente para demonstrar 
que, em nível federal, as políticas 
implementadas tenderam a ser 
elitistas. Mostramos também que 
pelo menos parte dessa elite tinha 
consciência do atraso, mas que isso 
não foi suficiente para levar à me-
lhoria dos níveis educacionais em 
termos relativos. Essa conclusão 
sugere que o maior interessado na 
questão, o segmento populacional 

majoritário que não fazia parte da 
elite, não foi capaz de pressionar de 
maneira efetiva o governo federal 
em favor da ampliação dos serviços 
educacionais. 

Assim como no caso indiano estu-
dado por Lindert, em várias ocasi-
ões, as ações tomadas pelo governo 
federal foram deliberadamente 
favoráveis à persistência da desi-
gualdade no acesso à educação ele-
mentar, mesmo em períodos demo-
cráticos. O País continuou atrasado 
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em termos de matrículas em rela-
ção ao resto do mundo. Resta então 
saber até que ponto a população 
tinha influência sobre as ações de 
governos locais, o que tem relação 
direta com o grau de centralização 
ou de descentralização das estru-
turas administrativa e financeira, 
tema que será tratado no próximo 
texto da série.
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1 Introdução

O presente artigo dá continuidade 
às discussões sobre os limites e 
potencialidades das pesquisas no 
subcampo da Economia da Cul-
tura em seus diálogos com textos 
e autores de outras áreas das Ci-
ências Humanas. Nosso objetivo 
é analisar a maneira pela qual a 
Economia da Cultura dialoga com 
a tópica das identidades culturais. 
Como pretendemos demonstrar, o 
tema está de longe de ser neutro, 
trazendo uma série de implicações 
de dimensão social, política e eco-
nômica.

2 Identidades Culturais: Breve  
 Introdução

O conceito de identidade cultural 
percorre as mais diversas áreas 
das ciências humanas, da Filosofia 
à Antropologia. Entenderemo-lo 
aqui num sentido bastante am-
pliado, como a estrutura de co-
nhecimentos e reconhecimentos 
tácitos de certo grupo social no 
que diz respeito a sua lógica de 
pertencimento. Trata-se, em ou-
tras palavras, de um sistema lógico 
classif icatório que permite aos 

indivíduos identificarem a si pró-
prios e ao meio social onde vivem, 
determinando quais são os agentes 
que se encontram “dentro” de seu 
mesmo grupo cultural e quais não 
estão1 (WOODWARD, 2000, p. 8).

Queremos crer que as discussões 
e políticas ligadas ao tema das 
identidades culturais constituam, 
em grande medida, uma das prin-
cipais fronteiras de discussões das 
ciências humanas na atualidade. 
Curiosamente, a centralidade dessa 
temática aparece justamente num 
momento de “crise de identidades”, 
diagnóstico apontado, por exemplo, 
pelo estudioso Stuart Hall (1997, p. 
5). Tratemos rapidamente de en-
tender o que significa essa situação 
de crise para, em seguida, anali-
sarmos suas implicações dentro do 
universo econômico, objetivo do 
presente artigo. Sigamos, portanto, 
na argumentação de Hall.

Vimos em artigo passado que o 
autor figurava como um dos pes-
quisadores centrais dos assim cha-
mados estudos culturais britânicos 
do Centro para estudos culturais 
contemporâneos (o extinto CCCS, 
da Universidade de Birmingham). 
Vimos também de que maneira 

as pesquisas do referido instituto 
problematizaram e relativizaram 
uma série de termos e definições 
tradicionais da Sociologia, tais 
como ideologia, cultura ou mas-
sas. Parte dos autores, porém, foi 
além: para eles, as transformações 
históricas, sociais e psicológicas da 
modernidade chegavam ao ponto 
de alterar mesmo o estatuto teóri-
co do indivíduo (ibidem, p. 12-13). 
No entanto, as implicações de tal 
inf lexão teórica não podem ser 
menosprezadas, merecendo uma 
análise mais profunda e acurada.

Isso porque o indivíduo é a base e o 
ponto central do pensamento mo-
derno ocidental. Localizando nos 
autores iluministas do século 18 o 
grande momento do termo, afirma 
Hall que:

O sujeito do Iluminismo estava 
baseado em uma concepção do 
indivíduo totalmente centrado 
e unificado, dotado das capaci-
dades de razão, consciência e 
ação, cujo “centro” consistiria em 
um núcleo interior que emergia 
pela primeira vez com o nasci-
mento do sujeito e desabrochava 
com ele, permanecendo essen-
cialmente o mesmo – contínuo e 

Economia da Cultura e Identidades Culturais
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“idêntico” a si mesmo – durante 
a existência individual (ibidem, 
p. 7).

É sobre este sujeito “centrado, con-
tínuo e idêntico a si mesmo” que se 
estruturaram as bases das diversas 
Ciências Humanas da Modernida-
de, inclusive a Economia. Qualquer 
alteração nesse marco teórico, 
portanto, traz consigo imensas im-
plicações epistemológicas. Entre os 
autores e correntes analíticas que 
querem manter a noção tradicional 
de indivíduo e os que pregam sua 
reformulação, instaura-se um im-
passe. É justamente a partir desse 
ponto que se pode falar em “crise 
de identidade” ou em “crise de 
identidades” .2

O debate, obviamente, não surge 
do nada. São as experiências e os 
acontecimentos históricos do sé-
culo 20 e do nascente século 21 que 
vêm alimentar, no plano teórico, a 
hipótese do fim da noção “essen-
cialista” de sujeito e de identidade. 
Uma a uma, as mais tradicionais e 
confiantes balizas de delimitação 
daquilo que seria o “núcleo duro” 
de uma identidade individual vão 
sendo postas abaixo: a globaliza-
ção e a relativização das fronteiras 
vêm pôr em dúvida a noção de um 
indivíduo nacional, os avanços da 
genética e da biologia questionam 
as noções de raça, isso sem falar 
nas discussões referentes às ques-
tões de gêneros, relativizando um 

dos pontos, até pouco tempo, mais 
irredutíveis – a orientação sexual 
de uma pessoa. 

3 Identidades Ativas: a Dimensão  
 Política da Discussão

Fica claro, pelos rápidos exemplos 
apresentados, que a questão das 
identidades está longe de ser neu-
tra. As identidades culturais (na-
cionais, étnicas, raciais, de gênero 
etc.) captam, refletem e em muitos 
casos estruturam desigualdades 
sociais que, num ambiente demo-
crático, precisam ser problematiza-
das. Do ponto de vista pragmático, 
isto quer dizer que se fazem neces-
sárias políticas públicas voltadas 
à questão. Emerge daí, contudo, um 
novo problema, o do assim chama-
do “dilema da diferença”.

O dilema é de fácil apresentação: 
em se tratando de uma socieda-
de democrática e, por tal razão, 
centrada no critério da igualdade, 
pressupõe-se que as políticas pú-
blicas devam centrar-se e focar-se 
na promoção e na salvaguarda de 
ideais igualitários e inclusivos. A 
instauração do sufrágio universal 
dos países ocidentais, permitindo 
o acesso das mulheres à partici-
pação política no século passado 
constitui, nesse sentido, o exemplo 
capital de tal orientação.3 Porém, 
em muitos casos o cumprimen-
to de tais ideais igualitários não 
consegue ser realizado de modo 

imediato, passando por uma execu-
ção política que, paradoxalmente, 
caminha pela via diametralmente 
oposta. 

Assim, um governo que busque 
sanar o problema da desigualdade 
pode decidir instaurar uma ação 
afirmativa (feita, por exemplo, 
pela criação de cotas para certos 
grupos sociais ou étnicos). Aqui, o 
que se espera de uma ação pública 
inclusiva não é englobar grupos e 
indivíduos a um acesso generali-
zante e indiscriminado, mas sim 
incluir, atestando e reconhecendo 
a existência de diferenças.4

Não são necessárias longas refle-
xões para se concluir até onde vão 
os impasses teóricos e práticos de 
tal dilema. A academia, obviamen-
te, não dispõe de nenhuma “solução 
pronta” e, de fato, o espectro de 
respostas e de critérios de ava-
liação normativa de tais políticas 
varia de cultura a cultura e de 
autor a autor. Apenas para men-
cionar duas figuras centrais em tal 
discussão, destacamos os nomes 
das pesquisadoras norte-america-
nas Nancy Fraser e Seyla Benhabib 
(cf. SILVA, 2008).

Na obra das duas autoras, à ques-
tão das identidades culturais vin-
cula-se um tema que nos interessa 
sobremaneira: além das dimensões 
ligadas ao reconhecimento social 
e à representatividade política, as 
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ações baseadas nos critérios de 
identidades culturais possuem, em 
maior ou menor escala, um elemen-
to de redistribuição. O reconheci-
mento oficial de uma injustiça his-
tórica, por exemplo, abre as portas 
para que se pleiteiem reparações 
jurídicas. Grupos que, por alguma 
razão, viram-se vítimas de abusos 
ou de perseguições no passado 
podem reivindicar direitos repa-
ratórios no presente. Concessão de 
bolsas ou de cotas, instauração de 
mecanismos de salvaguarda, forne-
cimento de pensões ou de auxílios 
pecuniários, tombamento de patri-
mônio, pagamento de indenizações 
ou de ações judiciárias: estes são 
alguns dos muitos mecanismos que 
os órgãos públicos vêm encontran-
do para conduzir políticas nessa 
área.

Parece-nos que é justamente por 
essas implicações monetárias, or-
çamentárias ou, mais genericamen-
te, por essa dimensão quantitativa 
do tema que a Ciência Econômica 
não pode se ausentar de discussão, 
ainda mais se lembrarmos que boa 
parte dos recursos envolvidos em 
tais políticas é de origem pública. 

Fica claro, por tal maneira, que o 
debate entre o universo da Econo-
mia e Cultura, quando visto sob o 
prisma das identidades culturais, 
tem enormes implicações sócio-
políticas que vão do estabeleci-
mento e salvaguarda de preceitos 

fundamentais da democracia até 
a execução e gestão de políticas 
redistributivas.

4 Conclusão

O trabalho deu continuidade à série 
de debates teóricos sobre os limites 
e potencialidades das pesquisas no 
subcampo da Economia da Cultura 
em seus diálogos com autores e li-
nhas das demais áreas das Ciências 
Humanas. Dedicamo-nos ao con-
ceito de identidade cultural. Como 
vimos, o conceito está longe de ser 
neutro, trazendo consigo uma série 
de discussões de natureza política 
e econômica. Apresentamos, em 
seguida, o chamado “dilema da 
diferença”, evidenciando as difi-
culdades na criação e condução de 
políticas públicas ligadas à questão 
das identidades culturais. 

Vimos depois que o elemento eco-
nômico não está excluído dessas 
discussões; pelo contrário: reivin-
dicações jurídicas ligadas a repa-
rações históricas e/ou políticas de 
combate a desigualdades culturais 
trazem uma série de implicações 
orçamentárias, disso decorrendo a 
necessidade de também se incluir a 
Ciência Econômica no debate.
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da diferença: a identidade depende da dife-
rença” (WOODWARD, 2000, p. 40).

(*) Graduado em Ciências Econômicas pela 
FEA-USP, mestrando em História econômica 

pela FFLCH-USP e um dos ganhadores 
do Prêmio Carlos e Diva Pinho de melhor 

monografia em Economia da Arte em 2009. 
(E-mail: juliolucchesi@gmail.com). 
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Pensar nas implicações da pro-
dução de recursos naturais sobre 
desenvolvimento econômico é ex-
tremamente importante e atual 
porque essa questão voltou a inte-
grar o cerne do debate na ciência 
e da política econômica nesta pri-
meira década do século 21, diante 
do novo quadro das relações eco-
nômicas e políticas internacionais 
e brasileiras desde os anos 90.

Durante a década de 90, o processo 
de internacionalização produtiva e 
financeira, e as aberturas externas 
que dele resultaram, consagra-
ram-se na maioria dos países. O 
contexto de finanças globalizadas 
trasvestia um sistema interestatal 
no qual se reafirmava o poder ame-
ricano. Novos arranjos econômicos 
e políticos passaram a caracterizar 
o sistema internacional, no qual o 
Bloco Soviético foi desmantelado 
e as relações entre a China e os 
Estados Unidos despontaram como 
seu eixo motriz. Assim, o colapso 
da União Soviética e a ascensão da 
China contribuíram para a reorga-
nização dos fluxos de mercadorias 
e de capitais, engendrando novos 
blocos políticos e econômicos no 
início do século 21.

Neste ínterim, devido ao cresci-
mento da demanda por matérias-
primas e alimentos e ao aumento 
dos preços relativos destes produ-
tos, os países em desenvolvimento 
do antigo “Terceiro Mundo” e os que 
compunham o bloco soviético pas-
saram e passam por movimentos 
de reestruturação produtiva e de 
inserção internacional, direcionan-
do-as para setores primários. Dian-
te deste contexto, houve o retorno 
do debate sobre as relações entre 
desenvolvimento econômico e re-
cursos naturais, outrora discutidas 
por muitos autores, destacadamen-
te os teóricos do desenvolvimento 
e pelos estruturalistas – como Raúl 
Prebisch, Ragnar Nurkse, Arthur 
Lewis, Albert Hirschman etc. Parti-
cularmente no Brasil, o debate está 
aquecido e faz-se imprescindível 
após as descobertas de jazidas de 
petróleo em águas profundas, para 
que sua exploração produtiva seja 
realizada a partir de um planeja-
mento bem-feito. 

Com o fito de melhor compreender 
as interações entre desenvolvimen-
to econômico e recursos naturais é 
preciso esclarecer o seu significado 
e principais aspectos. Deve-se dis-

cernir os aspectos que ocasiona-
ram o fracasso ou o sucesso das ex-
periências históricas dos países em 
termos de desenvolvimento eco-
nômico com base na produção de 
bens agropecuários e na indústria 
extrativa. Atualmente, as visões 
alternativas principais neste deba-
te remetem à teoria das vantagens 
comparativas e à nova economia 
institucionalista, desde o ponto de 
vista neoclássico, e ao padrão de 
especialização produtiva, desde o 
ponto de vista estruturalista.

O expediente neoclássico de análise 
mais comum na literatura recente 
procura apontar a abundância em 
recursos naturais como uma “bên-
ção” ou uma “maldição”. Em sua 
maioria, esses estudos apoiam-se 
em um modelo de equilíbrio geral 
com hipóteses neoclássicas. Muitos 
deles realizam cálculos de cross 
section entre grupos selecionados 
de países utilizando uma variável 
para representar a “abundância de 
recursos naturais” e a “renda per 
capita” para mensurar “desenvol-
vimento econômico”. O artigo mais 
proeminente desta abordagem é 
o de Sachs e Warner (1995). Con-
forme sintetizam Lederman e Ma-

Para Pensar nas Implicações da Produção de Recursos Naturais 
no Desenvolvimento Econômico

Cristina Fróes de Borja Reis (*)
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loney (2008), haveria quatro me-
canismos principais de maldição: 
i) o declínio dos termos de troca; 
ii) a baixa acumulação de capital 
e trabalho, baixa produtividade e 
fracos efeitos de encadeamento da 
produção de recursos naturais, iii) 
a doença holandesa;1 iv) a classe 
dominante detentora dos meios 
de produção do recurso natural 
dominam a esfera política que, de 
alguma forma, significa uma fra-
gilidade institucional. Por sua vez, 
os autores que criticam a maldição, 
mas sem romper com as premissas 
e metodologia argumentam que 
os recursos naturais seriam uma 
“bênção” com base na contestação 
de um ou mais dos mecanismos 
elencados, auxiliados por cálculos 
econométricos. 

Pode-se criticar os modelos de re-
ferência neoclássica, em primeiro 
lugar, pelas premissas do indivi-
dualismo metodológico. Além de 
as premissas não se verificarem na 
realidade, as implicações do mode-
lo são as de que o desenvolvimento 
econômico baseado meramente nas 
instituições seria um resultado de 
conquistas individuais relaciona-
das à educação, saúde, instituições 
sociais, microfinanças e direitos de 
propriedade. Em segundo lugar, os 
estudos neoclássicos normalmente 
concluem que os mercados devem 
operar livremente e o papel do 
Estado deva ser limitado, à revelia 
do que se observou na História do 

Mundo e no desenvolvimento de 
países, como os escandinavos, que 
cresceram com base em recursos 
naturais. Em terceiro lugar, as te-
orias neoliberais não dão conta 
de uma ampla gama de fatores 
envolvidos na determinação da 
trajetória de um país, entre eles, o 
sistema capitalista interestatal e 
suas relações de poder e riqueza. 
Nesse sentido, os estudos econo-
métricos “cross country” abrangem 
longos períodos e, desse modo, 
ignoram as instabilidades, os ciclos 
e as condições políticas e econômi-
cas nacionais e internacionais em 
cada caso. 

Os modelos estruturalistas estabe-
lecem as relações entre recursos 
naturais e desenvolvimento eco-
nômico desde o ponto de vista da 
produção, discutindo sua estrutura 
e as relações sociais imbricadas na 
mesma. Muitos deles priorizam a 
análise dos efeitos de deslocamen-
to − em termos de difusão de inova-
ção e progresso técnico − gerados 
pela produção no setor primário, 
a fim de compreender a dinâmica 
de crescimento e distribuição na 
economia. Consideram, também, 
fatores políticos e institucionais, 
como os direitos de propriedade2 
e a atuação do Estado, bem como 
o regime macroeconômico – des-
tacadamente o regime cambial. 
Em especial, para a perspectiva na 
qual vale o princípio da demanda 
efetiva, o regime deve ser a favor 

do investimento, a variável-chave 
para a dinâmica do crescimento e 
mudança estrutural capitalista. 

A abordagem estruturalista, tal 
como afirma Rodriguez (2009), 
possui um método evolutivo e cien-
tífico, que revisa os problemas da 
economia e busca soluções condi-
zentes. Este método enfoca a es-
trutura econômica, considerando 
sua formação e transformações 
– e por isso é necessária e conco-
mitantemente histórico. Ele tem 
a implicação natural vantajosa 
de não ser reducionista, tanto em 
relação à economia quanto aos as-
pectos institucionais, sociais e polí-
ticos. Além disso, o estruturalismo 
não adota uma visão mecanicista 
do comportamento maximizador 
dos agentes, e o papel do Estado 
é crucial para entender o desen-
volvimento. Consequentemente, o 
método é não determinista, pois 
associa desenvolvimento a uma 
série de fatores e “legitima a busca 
de alternativas para os processos 
globais de desenvolvimento que 
contemplem a compatibilidade dos 
elementos mencionados e, com ela, 
a continuidade de tais processos 
nos marcos da(s) alternativa(s) 
escolhida(s)” (ibidem, p. 48).

Existem alguns estudos de casos 
comparativos que contêm uma 
linha metodológica estruturalista, 
como em Furtado (2007), Sen-
ghaas (1985) e Thorp e Bertram 
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(1978). Furtado destaca que para 
compreender as especificidades 
do desenvolvimento das socieda-
des industriais é preciso conside-
rar como se deu a penetração do 
progresso tecnológico no sistema 
de produção, que se condiciona de 
acordo com as estruturas sociais 
e às instituições preexistentes. 
Em A economia latino-americana 
- formação histórica e problemas 
contemporâneos (2007 [1976]), o 
autor analisa o desenvolvimento 
dos países latinos, separando-os 
em três grupos: exportadores de 
minérios (Venezuela, Chile, Peru, 
México e Bolívia), exportadores de 
produtos temperados (Argentina e 
Uruguai) e de produtos tropicais 
(restante). A investigação utiliza 
como foco de análise a forma de 
inserção na divisão internacional 
de trabalho, o quadro das estru-
turas tradicionais − mais especi-
ficamente, estruturas agrárias, de 
distribuição e utilização da renda 
social e os sistemas monetários e 
cambiais −, e o processo de indus-
trialização. 

Ao analisar a trajetória de cres-
cimento e políticas econômicas 
do Peru entre 1890 e 1977, Thorp 
e Bertram (op. cit .) examinam o 
desempenho do setor de recursos 
naturais, investigando o papel do 
investimento externo, o nível de 
autonomia de política econômica 
do Estado, as relações entre os 
eventos econômicos e as políticas 

econômicas e, por fim, as forças in-
dustrializantes, seus obstáculos e 
a distribuição de renda. Procuram 
responder que proporção dos valo-
res das exportações é “retornada” 
internamente e que proporção do 
excedente da produção para ex-
portação é investida na economia 
doméstica. Por sua vez, Senghaas 
(op. cit .) investiga os diferentes 
padrões de desenvolvimento com 
base em recursos naturais na Euro-
pa e alguns (ex) domínios, a partir 
da divisão internacional do traba-
lho. Segundo o autor, o sucesso do 
desenvolvimento de alguns países 
se assentou, tal qual aconteceu na 
Inglaterra e colônias brancas britâ-
nicas, na elevação da produtivida-
de agrícola e industrial. Por outro 
lado, em geral, os países que não 
elevaram a produtividade agrícola, 
não tendo intensificado a utiliza-
ção dos fatores, não tiveram uma 
trajetória de elevação sistemática 
da renda per capita da população. E 
a chave para a modernização agrí-
cola seriam as mudanças das estru-
turas sociais no campo em prol da 
desconcentração da riqueza.

Estes são apenas alguns exemplos 
de como se poderia utilizar o mé-
todo estrutural e keynesiano obje-
tivando constituir uma abordagem 
completa para pensar o desenvol-
vimento com base em recursos na-
turais. Esta abordagem averiguaria 
quais os efeitos dinâmicos desse 
setor sobre as demais atividades 

econômicas, tendo como pontos 
focais de análise a estrutura pro-
dutiva, restrição externa, política 
macroeconômica, papel do Estado, 
coalizão político-econômica, direi-
tos de propriedade e distribuição 
de renda. As instituições seriam 
tomadas como parte importante da 
análise, mas de um ponto de vista 
não individualista. 

Destarte, seguindo um método 
estruturalista e keynesiano, o ba-
lanço das experiências de desen-
volvimento econômico com base 
em recursos naturais considera 
que o desenvolvimento depende 
das diferentes condições técnicas 
de produção e os efeitos de enca-
deamento daquela atividade, bem 
como das instituições, das políticas 
econômicas e das coalizões so-
ciais envolvidas. Ou seja, não estão 
dispostos e não poderiam taxar 
a produção de recursos naturais 
como uma maldição ou uma benção 
para um país, pois há uma série de 
elementos envolvidos em cada caso 
– inclusive as instituições e as con-
dições iniciais. Assim, defende-se 
neste artigo que a pesquisa sobre 
as relações entre a produção de re-
cursos naturais e desenvolvimento 
econômico precisa focalizar o ob-
jeto de estudo a partir do ponto de 
vista da produção. Isto porque as 
diferentes vias de desenvolvimen-
to são parcialmente influenciadas 
pelas condições materiais, de um 
lado, e pelas instituições, de outro, 
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que se constituem conforme for a 
dinâmica produtiva, as políticas 
do Estado e os condicionantes ex-
ternos.

Referências

FURTADO, Celso. A economia latino-ame-
ricana - formação histórica e problemas 
contemporâneos. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007. 

LEDERMAN, Daniel; MALONEY, William. 
In search of the missing resource curse. 
Policy Research, The World Bank - Devel-
opment Research Group Trade Team & 
Latin America and the Caribbean Region 
Office of the Chief Economist, Nov. 2008. 
(Working Paper n. 4766).

RODRIGUEZ, Octavio. O estruturalismo lati-
no-americano. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2009.

SACHS, Jeffrey; WARNER, Andrew. Natural 
resource abundance and economic growth. 
National Bureau of Economic Research, 

Cambridge, MA, 1995. (Working Paper 
n. 5398).

SENGHAAS, D. The European experience – A 
historical critique of development theory. 
New Hampshire: Berg Publishers, 1985.

THORP, Rosemary; BERTRAM, G. Peru 1890-
1977: growth and policy in an open econ-
omy. London: Macmillan Press, 1978. 

1  A “doença holandesa” se verifica quando 
as exportações de recursos naturais oca-
sionam superávit em transações correntes, 
causando uma apreciação da taxa de câmbio 
que seria incompatível com a preservação da 
estrutura produtiva preexistente da econo-
mia.

2  Por exemplo, caso a exploração de recursos 
seja consumada por empresas multinacio-
nais, seus impactos sobre o desenvolvimento 
econômico dependerão também de meca-
nismos legais asseguradores de transbor-
damento tecnológico e de reinvestimento.

(*) Economista pela FEA-USP e doutoranda 
pelo IE-UFRJ. (E-mail: titi.reis@ie.ufrj.br).



29temas de economia aplicada28 temas de economia aplicada

abril de  2010

29temas de economia aplicada28 temas de economia aplicada

A China, o gigante que cresce ex-
plosivamente desde 1990 - e sem 
ajuda externa - enfrenta muitos 
desafios. Somente para aten-
der à forte migração de seus 
camponeses para a zona ur-
bana, precisa aparelhar ur-
gentemente as cidades com 
múltiplos tipos de serviços 
básicos - saúde, educação, 
abastecimento de água, sanea-
mento, energia elétrica, transporte, 
moradia, entre outros. 

Essa urgência acentua-se com a 
previsão, para 2025, de 15 cidades 
chinesas com cerca de 25 milhões 
de habitantes, outras 22 com mais 
de 10 milhões e, no mínimo, 20 
cidades com mais de 5 milhões de 
habitantes.

A intensa urbanização atual é um 
dos fatores do extraordinário au-
mento da demanda chinesa por 
matérias-primas no subsolo dos 
três continentes – África, Ásia e 
América Latina. É também um dos 
fatores da política conciliatória e 
pacifista da China que, atualmente, 
defende um “mundo harmonioso e 
multilateral”, sem blocos agressi-
vos, sem confrontação e sem corri-
da armamentista. 

E assim, na prática, a China afasta a 
oposição internacional e abre suas 
portas às empresas estrangeiras 

que queiram investir no merca-
do mais promissor do mundo. Ao 
mesmo tempo, acalma o gigante 
norte-americano com o financia-
mento de sua dívida pública por 
meio da compra de certificados do 
Tesouro dos EUA.

Aliás, a posição da China está muito 
bem sintetizada na famosa frase 
do primeiro-ministro Wen Jiabao, 
a respeito da manutenção do de-
senvolvimento econômico de seu 
país: “precisamos de amigos, tempo 
e paz”. 

Mas como era esperado, a forte 
demanda de matérias-primas pela 
China1  está provocando outros 
problemas: na União Europeia, 
aumenta a dificuldade de supri-
mento das indústrias diante de 
tão forte concorrente; nos países 

em desenvolvimento,2 os preços 
das matérias-primas sobem e, ao 
mesmo tempo, seus governos ado-

tam medidas protecionistas ou 
nacionalizam as fontes de pro-
dução. 

Segundo a Comissão Europeia, 
Pequim foi responsável por 
mais de 50% do aumento no 
consumo mundial de metais 

para a indústria entre 2002 e 2005; 
entre 1990 e 2008, por exemplo, a 
produção de aço na China passou 
de 66 milhões de toneladas para 
500 milhões.

E mais: o crescente movimento de 
nacionalização de recursos natu-
rais nos países em desenvolvimen-
to agrava o desequilíbrio de poder 
entre a oferta e a demanda dos pa-
íses. Assim, há mais ou menos três 
décadas, cerca de 70% das reservas 
mundiais de petróleo pertenciam a 
multinacionais e, atualmente, 80% 
estão em áreas controladas por 
empresas estatais. 

Por sua vez, a China procura se 
abastecer “diretamente” na África, 
sem “intermediários” que dificulta-
riam e encareceriam seus acordos 
e negócios com cada país africano.  

China na África – IV

Diva Benevides Pinho (*)

A fabulosa cultura chinesa distanciou-
se do Ocidente durante séculos, mas 
sempre se manteve presente na Ásia  
Oriental e agora está se difundindo  

pelo mundo todo.
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E assim, vai comprando cobre na 
Zâmbia, cobalto na República De-
mocrática do Congo, ferro na África 
do Sul, platina em Zimbábue, petró-
leo em Angola etc.  

Não são simples incursões na Áfri-
ca ou “safáris”, como disseram 
alguns críticos, mas “acordos” que 
também poderão contribuir para a 
fixação de significativo contingente 
de chineses em terras africanas e, 
assim, aliviar a pressão demográ-
fica de uma China que rapidamente 
irá ultrapassar 1 bilhão e meio de 
habitantes.

Então, as obras da China na África, 
além de mobilizar múltiplos atores 
econômicos − públicos e privados 
− para o financiamento e execução 
de amplos projetos de interesse 
dos chineses, geram importantes 
polos de dinamismo econômico no 
Continente africano e provocam al-
terações fundamentais na estrutu-
ra das economias de seus Estados, 
mas sem interferência chinesa nas 
políticas governamentais locais. 

Ao mesmo tempo, possibilitam a 
inclusão de um “Continente es-
quecido” na economia do mundo 
globalizado e sinalizam o fim da 
marginalidade da população afri-
cana carente e a intensificação de 
imprescindível auxílio à saúde, so-
bretudo no combate à AIDS.

Aliás, as críticas das mídias eu-
ropeia e norte-americana sobre a 

“colonização da África pela China” 
parecem refletir, principalmente, 
o temor do Ocidente de perder um 
Continente tão rico em matérias-
primas. E omitem que, no passado, 
a Europa e os EUA desorganizaram 
toda a estrutura africana com a 
implantação de um sistema de 
ocupação baseado em colonização, 
trabalhos forçados e desmantela-
mento das políticas governamen-
tais locais. 

Diz-se, portanto, que os chineses 
aceitaram bem o “lucro capitalis-
ta” e conseguiram conciliar uma 
estrutura híbrida de capitalismo 
e de comunismo sob a direção de 
um partido único – o PCC, Partido 
Comunista Chinês. E conseguiram 
aplacar o temor de parceiros co-
merciais, principalmente dos EUA 
e da Europa, na medida em que 
abriram suas portas a investidores 
estrangeiros. E mais: financiaram 
o déficit norte-americano com a 
compra de Títulos do Tesouro dos 
EUA.

Os reduzidos custos da produção 
chinesa em massa disseminam, 
cada vez mais, o “made in China” 
pelo mundo – não apenas quinqui-
lharias de baixíssimo valor uni-
tário (que tanto alegram turistas, 
intermediários e compradores de 
média e baixa renda), mas também 
roupas de fino acabamento a pre-
ços convidativos (que nos países 
importadores recebem etiquetas 

de renomadas casas de alta cos-
tura), produtos de alta tecnolo-
gia e importantes peças que vão 
ser “reunidas” em bens finais por 
“montadoras” espalhadas em di-
versos países.

1  Dados do Parlamento Europeu informam 
que as commodities tiveram alta de 159% em 
seus preços entre 2002 e 2008; os metais au-
mentaram 285% e os grãos 133%. Em 2008, 
apenas no setor de metais, os europeus 
importaram mais de 20 bilhões do mundo. 

2  O Brasil, por exemplo, é citado como fonte de 
90% de todo o nióbio, usado para gasodutos 
e jatos; a África do Sul tem 79% da produção 
mundial de ródio, usado para os novos ca-
talisadores de carros.

(*) Professora Emérita da FEA-USP,  
economista e advogada.  

(E-mail: dbpinho@uol.com.br).
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Este é o segundo de três artigos 
sobre o caso do Projeto Terra Pau-
lista, uma proposta de desenvolvi-
mento regional sustentável (DRS) 
em andamento no território de 
cinco municípios do Estado de São 
Paulo. O artigo descreve o históri-
co da implantação e as propostas 
sociais e ambientais do projeto. No 
primeiro da série, publicado na edi-
ção anterior, foram apresentados 
os fundamentos do projeto, com 
a discussão da metodologia e das 
premissas sociais, ambientais e 
econômicas. O terceiro tratará dos 
aspectos econômicos do projeto, 
com as propostas de parcerias pú-
blico-privadas e negócios a serem 
fomentados. 

1 Histórico do Projeto

Nesta seção, apresenta-se uma 
descrição do histórico das etapas 
percorridas até a situação atual. O 
Projeto Terra Paulista é uma pro-
posta de DRS para os municípios de 
Porto Ferreira, Descalvado, Santa 
Cruz das Palmeiras, Santa Rita do 
Passa Quatro e Tambaú. O projeto 
tem como base a aplicação da fran-
quia social Terras do Sol, idealizada 

pelo Instituto de Sociedades para o 
Desenvolvimento Autossustentável 
(ISDAS), uma organização social de 
interesse público (OSCIP) fundada 
em 1992, com sede na cidade de 
São Paulo. 

Os objetivos da franquia envolvem 
o apoio a políticas públicas nas 
seguintes áreas: (1) área social, 
em educação e capacitação profis-
sional, infraestrutura e inclusão 
digital, estímulo a pequenos em-
preendedores e associativismo de 
populações urbanas de baixa renda 
e agricultores familiares; (2) área 
ambiental, em gestão de resíduos 
sólidos e saneamento básico, zo-
neamento urbano e rural, gestão 
de recursos hídricos, preservação 
e recuperação de ecossistemas 
naturais e (3) área econômica, 
em parcerias público-privadas, 
parques industriais e incubadoras 
de empresas, cooperação interna-
cional, instrumentos financeiros 
para captação de recursos e apoio a 
clusters de empresas em sistemas 
agroindustriais sustentáveis de 
bioenergia e alimentos. 

O histórico do projeto pode ser re-
levante para o conhecimento sobre 

os desafios que se apresentam 
aos empreendedores sociais para 
a viabilização de suas propostas. 
Neste caso, temos a descrição das 
atividades da equipe do ISDAS, que 
envolveram a apresentação das 
ideias iniciais aos gestores dos mu-
nicípios, a realização de estudos e 
propostas específicas e a busca de 
parceiros públicos e privados para 
a concretização do projeto. 

No início do ano de 2009, foram 
feitos os primeiros contatos com 
gestores públicos de Porto Ferreira 
e Descalvado para apresentar as 
ideias iniciais. Após várias reuni-
ões, atingiu-se o primeiro resultado 
do projeto em maio de 2009, com a 
assinatura do documento “Compro-
misso com o Futuro” por prefeitos 
e vereadores da região. Trata-se 
de um compromisso público em 
realizar esforços conjuntos para o 
desenvolvimento sustentável. 

O trabalho de aprimoramento das 
propostas e de articulação com 
agentes públicos e privados pros-
seguiu. Nessa fase, ampliou-se a 
aceitação do projeto no setor pri-
vado, com a obtenção do apoio 
institucional da Federação das 
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Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP) ao projeto, por intermédio 
do Departamento de Ação Regio-
nal (DEPAR). O apoio representou 
o reconhecimento pela entidade 
da consistência e do potencial do 
projeto para a dinamização de ati-
vidades econômicas relacionadas 
às indústrias da região. O passo se-
guinte foi uma reunião de trabalho 
na FIESP, em agosto de 2009, com 
as presenças do presidente da Câ-
mara Municipal de Porto Ferreira 
e do prefeito de Descalvado. Nesse 
encontro, foi possível aprofundar a 
articulação entre os agentes públi-
cos da região e os representantes 
do setor industrial paulista.

A etapa seguinte foi a busca pela 
consolidação do arranjo institu-
cional entre os municípios, tendo 
como objetivo a formalização do 
compromisso para a implantação 
do projeto. Após algumas reuniões 
de trabalho para ajuste das pro-
postas, foram realizados três en-
contros de uma série denominada 
“Encontros de Líderes Regionais”. 
Em primeiro de outubro de 2009, 
na cidade de Descalvado aconteceu 
o primeiro evento, com a apresen-
tação e discussão preliminar da 
proposta de criação do Conselho 
Regional de Desenvolvimento Re-
gional Sustentável (CDRS) para os 
prefeitos e presidentes de Câmaras 
de Vereadores e representantes do 
setor privado. O segundo evento foi 
em Santa Rita do Passa Quatro, no 

dia 20 de outubro, e o terceiro em 
Tambaú, no dia 05 de novembro. 
Nessas duas reuniões, foi possível 
aprofundar a discussão sobre a 
estrutura de governança e as pro-
postas nas áreas sociais, ambien-
tais e econômicas. Essa etapa foi 
concluída com êxito no dia 04 de 
dezembro de 2009, com o lança-
mento oficial do CDRS em Porto 
Ferreira. 

A partir de janeiro de 2010, foram 
realizadas reuniões em Descalvado 
para definir formas de contratação 
do ISDAS e atração de investimen-
tos. Com a criação de uma base 
institucional formada pelo CDRS, 
tornou-se necessário avançar na 
busca de parceiros privados para 
a viabilização do projeto. A equipe 
do ISDAS passou a fazer contatos 
com instituições financeiras de 
grande porte, empresas da área 
de energia e de infraestrutura de 
saneamento para apresentar as 
oportunidades de negócio embu-
tidas no projeto. Uma ação de des-
taque foi o contato com um grupo 
econômico argentino com atuação 
em 10 países, com vistas a sua 
incorporação como parceiro no 
projeto na instalação de plantas 
para produção de biodiesel. Atu-
almente, a equipe está em busca 
de patrocinadores para a reali-
zação do diagnóstico econômico 
e ambiental da região, tendo em 
vista a priorização dos programas 
previstos.

O projeto conta com as seguintes 
parcerias estratégicas:

	•	 BSD Consulting: grupo interna-
cional de firmas de consultorias 
locais, com foco em soluções de 
gestão de desafios e oportunida-
des relacionados ao desenvolvi-
mento sustentável, fundado em 
1998 (www.bsd-net.com);

	•	 OHV – Ofakim Hi-Tech Ventures: 
uma das maiores e mais expe-
rientes incubadoras tecnológicas 
privadas de Israel, fundada em 
1991, pertence a um dos maiores 
grupos de capital semente desse 
país (www.ohv.co.il);

	•	 Instituto IDEAS de Direito, Ética 
e Governança para a Sustentabi-
lidade: associação civil sem fins 
lucrativos, cujo objetivo é con-
gregar esforços para envolver o 
Direito na construção de uma so-
ciedade mais ética, participativa 
e sustentável, fundada em 2009 
(www.institutoideas.org);

	•	 Banco Daycoval: instituição fi-
nanceira de médio porte, com 
extensa linha de produtos e servi-
ços para empresas, com foco nas 
áreas de crédito e financiamento, 
investimentos e comércio exte-
rior (www.daycoval.com.br).

	•	 Empresa de venture capital e pri-

vate equity: a equipe do projeto 
está negociando com uma empre-
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sa para auxiliar na formatação e 
lançamento de um fundo de in-
vestimento para o financiamento 
do projeto. 

As parcerias institucionais do pro-
jeto são:

	•	 FIESP − Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo: federa-
ção que congrega 132 sindicatos 
patronais que representam cerca 
de 150 mil indústrias das mais 
diferentes cadeias produtivas 
(www.fiesp.com.br);

	•	 THE INTERNATIONAL INSTITUTE 
OF LEADERSHIP de Israel: centro 
acadêmico independente e sem 
fins lucrativos com o objetivo de 
promover o desenvolvimento 
econômico e social de países em 
desenvolvimento, por meio de 
programas de capacitação e de co-
operação internacional, fundado 
em 1958 (www.peoples.org.il);

	•	 UVESP − União dos Vereadores 
do Estado de São Paulo: entidade 
civil sem fins lucrativos e com 
independência partidária, com 
sede em São Paulo, SP, fundada 
em 1977 (www.uvesp.com.br).

	•	 Agência Paulista de Promoção de 
Investimentos e competitividade 
− INVESTE SÃO PAULO: órgão da 
Secretaria do Desenvolvimento 
do Estado de São Paulo com a 
missão de atrair investimentos 

para o Estado e aumentar a com-
petitividade da economia paulista 
(www.investimentos.sp.gov.br).

2 Propostas para a Área Social

As propostas para a área social são 
apresentadas a seguir: 

Conselho de Desenvolvimento 
Regional Sustentável (CDRS): 
Criado em dezembro de 2009, tem 
por missão orientar políticas pú-
blicas conjuntas nas áreas social, 
ambiental e econômica. Possui 
estrutura de governança com re-
presentantes do poder executivo 
(prefeitos e secretários municipais) 
e legislativo (vereadores), setor 
privado, universidades e ONGs. O 
CDRS deverá orientar a criação de 
legislações municipais relacionadas 
aos programas conjuntos.

Associação dos Municípios do 
Vale do Mogi Guaçu: Entidade a 
ser formada por representantes 
dos municípios participantes, para 
apoiar a realização de empreendi-
mentos de infraestrutura e a con-
dução de programas previstos no 
projeto. 

Comunidades Urbanas Sustentá-
veis: Seriam entidades formadas 
por moradores urbanos de baixa 
renda, para participação em pro-
gramas de capacitação e inserção 
em cadeias produtivas sustentá-

veis. Um exemplo é a coleta de óleo 
de fritura residual para produção 
de biodiesel.

Comunidades Agroecológicas: 
Entidades formadas por agricul-
tores familiares para inserção em 
cadeias agroindustriais sustentá-
veis. Como exemplo, pode-se citar 
a existência de três assentamentos 
de reforma agrária na região, que 
poderiam ser envolvidos no proje-
to em ações de oferta de crédito e 
extensão rural visando à produção 
agrícola para bioenergia e alimen-
tos. 

Programas de desenvolvimento 
social: Apoiar a criação ou acesso 
a programas de microcrédito, eco-
nomia solidária, educação e capa-
citação profissional por meio de 
parceiros públicos e privados. 

Indicadores sociais: Criação de 
sistema de indicadores para acom-
panhar os Objetivos do Milênio 
(ONU) na região, como forma de 
avaliar a situação atual e acompa-
nhar os resultados obtidos com a 
implantação do projeto. 

Programa Municípios Digitais: 
Apoiar a criação de infraestrutura 
e programas de inclusão digital 
para a população de baixa renda 
urbana e rural, com vistas ao apro-
veitamento das oportunidades de 
educação e negócios presentes nos 
ambientes da Internet.
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3 Propostas para a Área Ambiental

As propostas para área ambiental 
do projeto são as seguintes:

Programa Florestas para a Vida: 
Apoio à criação, recuperação ou 
preservação de matas em áreas pú-
blicas ou privadas, tendo em vista a 
melhoria das condições ambientais 
de clima e a preservação de rios, 
lagos e represas. Essas iniciativas 
poderão ser articuladas com pro-
jetos de neutralização da emissão 
de carbono ou de responsabilidade 
social empresarial. 

Programa Município Verde Azul: 
Apoio à adequação dos municípios 
ao programa da Secretaria de Meio 
Ambiente do Governo Estadual de 
São Paulo, por meio da realização 
de diagnósticos e da elaboração de 
projetos que permitam melhorar 
a posição da região no ranking do 
programa. 

Criação da APROBIOS (Associação 
dos Promotores da Biodiversida-
de): Entidade com agentes privados 
que poderá conduzir projetos de 
preservação e pesquisa da fauna 
e flora local, para identificar even-
tuais ameaças de extinção, assim 
como possíveis matérias-primas 
para medicamentos ou cosméticos. 

Gestão de Resíduos: Apoio à cria-
ção de políticas conjuntas e pro-
jetos compartilhados de aterros 

sanitários, usinas de produção 
de biogás a partir do lixo, usinas 
termoelétricas que utilizem lixos, 
usinas de compostagem de lixo or-
gânico e plantas de reciclagem. 

Zoneamento Urbano e Rural: 
Realização de estudos para avaliar 
as condições geográficas que per-
mitam a expansão coordenada dos 
municípios para a ocupação com 
moradias, áreas de lazer, centros 
comerciais, atividades industriais 
e agrícolas, tendo em vista a pre-
servação da qualidade do ar, da 
água, do solo e dos ecossistemas 
naturais.

Mudanças Climáticas: Realiza-
ção de estudos sobre previsão de 
impactos na região das mudanças 
climáticas decorrentes do aqueci-
mento global, assim como a reco-
mendação de políticas direciona-
das à redução dos gases de efeito 
estufa. 

Programa de Microbacias: Apoio 
à elaboração de políticas conjuntas 
para a preservação e recuperação 
de bacias hidrográficas da região, 
com foco no controle e tratamento 
de efluentes residenciais, indus-
triais e agrícolas, preservação de 
matas ciliares e controle da ero-
são. 

As propostas na área social e am-
biental do Projeto Terra Paulista 
representam uma contribuição 

para o tratamento coordenado des-
ses aspectos, considerados inter-
dependentes nas discussões atuais 
sobre desenvolvimento sustentá-
vel. As ações de promoção social 
favorecem a disseminação de con-
ceitos e práticas que reduzem no 
longo prazo os impactos ambien-
tais das atividades humanas. As 
propostas na área ambiental criam 
restrições à degradação excessi-
va de recursos naturais e criam 
oportunidades de novos negócios 
para empreendedores, o que pode 
favorecer as condições sociais da 
comunidade local. 

As iniciativas sociais e ambientais 
envolvem articulações entre os 
agentes públicos e privados, mas 
também dependem das políticas 
na área econômica, tendo em vista 
a atração de empreendedores, in-
vestimentos e financiamentos das 
mais diversas fontes. A criação de 
oportunidades de ganhos em ne-
gócios sustentáveis representa o 
fundamento para a viabilização e 
perenidade do projeto. O tema das 
propostas na área econômica será 
tratado no terceiro e último artigo 
desta série. 

(*) Engenheiro agrícola, mestre em  
Administração pela FEA-USP  

(E-mail: aclimano@gmail.com). 
(**) Arquiteto, CEO do Projeto Terra Paulista 

(E-mail: xmukler@gmail.com).


