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Antes de entrar diretamente no tema central deste texto, é necessário colocar 

duas reflexões sobre dois fatos internacionais que têm sido objeto de muitas citações na 

literatura e na discussão corrente e dado azo a interpretações talvez muito otimistas. A 

primeira diz respeito ao crescimento acelerado da China a partir de 1978. Infelizmente, 

parte da literatura recente se refere a esse fato, parecendo ignorar (ou escamotear) que 

esse país apresenta taxas altas e persistentes (em torno de 5%). desde a década de 1950, 

claro que não tão altas como as recentes. 

Escamoteiam também as razões do recente e elevado crescimento, imputando-

lhe como causa uma suposta adesão plena aos mercados, ou seja, admissão das 

reformas preconizadas pelo chamado Consenso de Washington. 

Novidades  há no caso dos chineses, mas não se pode esquecer  que a maior 

delas se deu a partir da revolução de Mao (1949), quando a China criou a peça 

absolutamente indispensável a qualquer nação que tenha alguma pretensão de 

desenvolvimento econômico: um Estado Nacional Soberano, que possibilitou àquela 

nação readquirir sua soberania nacional, perdida já há séculos. E isso se mantém até 

hoje. Em que pese o receituário neoliberal, que propõe, ao contrário, o Estado Mínimo. 

A segunda questão diz respeito aos úteis ensinamentos que se podem tirar  da 

experiência européia, no tocante a suas Políticas Regionais de Desenvolvimento, para a 

formulação e manejo de nossas próprias políticas regionais. As discussões que têm 

ocorrido, são  profícuas mas é preciso  ter plena consciência de que, o problema 

regional europeu, é radicalmente distinto do nosso: em primeiro lugar lá não existe o 

subdesenvolvimento econômico, notório estigma de várias nações asiáticas e de todas 

africanas e latinoamericanas.  

Lá não existe uma dicotomia tão perversa como do tipo Piauí/Distrito Federal 

em termos de renda per capta. Os desníveis de renda per capta regional na Europa têm 

sido de 1 para 2,5, assim como no Canadá ou nos Estados Unidos, em que pese a grande 
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desigualdade (pessoal) existente neste último. Desnecessário é comentar o abismo entre 

os extremos de nossa distribuição de renda pessoal. 

Essa é a primeira grande diferença. A segunda, é que ali há um objetivo político 

de longo prazo, que é o da plena construção da União Européia, que além das 

unificações formais propostas, vem também praticando uma responsável política de 

coesão social e regional. Aqui, não há como  convencer nossos concidadãos regionais, 

dado que este país surgiu já como  um grande país, já constituindo uma União 

Brasileira, em termos institucionais, políticos, econômicos, étnicos, lingüísticos e 

culturais. Poder-se-ia  acrescer outros pontos, como por exemplo o de que,  desde 1980, 

se vive um longo período de baixo crescimento, no qual nossas instituições públicas 

foram violentadas, fragilizando grandemente o papel do Estado, seja como planejador, 

executor ou indutor do desenvolvimento. Quanto à coesão, há m crescente hiato entre 

temos  o contínuo aumento da renda do segmento dos ricos e a  dos pobres. 

Deve-se insistir que a experiência européia, sem dúvida, é sumamente 

importante, e dela ter-se-ia  que retirar o que  pode ser útil, mas existem  outros e 

enormes desafios a examinar. E hoje há consciência - infelizmente  não muito ampla – 

de quais  sejam eles, ou pelo menos dos principais. 

Há uma terceira questão a colocar, que não se pode esquecer, e que se refere à 

existência ou não de  Perspectiva Nacional. Nas notas preparatórias a esta matéria, foi 

colocado  um adendo sobre essa questão, a qual, assim se espera, possa se dissipar um 

pouco e diminuir  a perplexidade que ela tem causado. De forma simples, e talvez pouco 

científica, pode-se dizer que não há  grande  convicção nem grande comunhão sobre 

quais sejam as principais perspectivas deste país, e, portanto, de como equacionar e 

enfrentar nossa problemática regional, urbana e social. Mais adiante, estas dúvidas serão 

melhor esclarecidas. 

Esta exposição estará dividida em três tópicos: i- a questão do crescimento no 

passado e da estagnação e dos impasses atuais, dado que esse processo não só explica 

parte da conformação regional e urbana, mas mostra  também quais os limites para uma 

ação política sobre essas duas questões; ii- a questão regional, ou de como se deu sua  

interação ao longo desse processo de crescimento; iii- e, por último a interação da 

questão urbana e social. 

 



- o que foi e o que tem sido nosso crescimento 3  

 

A Crise de 1929, no Brasil, encontraria uma economia e uma sociedade que já 

estavam em transição durante a década de 1920. Com efeito, a economia urbana já se 

destacava na geração da renda e do emprego, graças à implantação industrial que 

(12,5% do PIB em 1928) vinha se dando desde fins dom século XIX, e do florescimento 

de serviços, tanto os de apoio ao setor agrário exportador, quanto os necessários àquela 

nascente urbanização. O Brasil era predominantemente rural, com apenas 20% da 

população vivendo no mundo urbano. Contudo, essa pouca vida urbana já almejava 

transformações nos vários planos da vida social, apresentando não só um operariado já 

numeroso como uma nascente classe média.  

A profundidade econômica da crise e a teimosia conservadora da política 

oligárquica estimularam a ruptura  proporcionada através da Revolução de 1930. O 

Novo Estado, dirigido por Vargas, soube administrar as dificuldades geradas pela crise, 

e converte-las em meios para alterar radicalmente o padrão de acumulação do país, com 

a intensificação da industrialização.  

Para isso, o país deu as costas ao liberalismo e construiu um Estado capaz de 

intervir, estabelecendo direitos trabalhistas e sociais, produzindo ou induzindo o 

investimento e transformando estruturalmente a economia, que, de agroexportadora, foi 

se transformando, rapidamente, em industrial. Com efeito, entre 1928 e 1955, em que se 

deu o primeiro grande passo dessa trajetória, a taxa média anual do PIB foi de 4,1% e a 

da indústria de transformação, de 6,3%, perfazendo 20% do PIB em 1955. 

Ultrapassada essa primeira etapa, esta sociedade continuou sua luta, enfrentando 

as vicissitudes internas e externas e pudemos, entre 1955 e 1962, implantando boa parte 

de nossa indústria pesada, com o que o PIB cresceu anualmente 7,1% e a indústria de 

transformação 10%, subindo sua participação no PIB para 26%.  Nossa taxa de 

urbanização, em 1960, chegava a 44,7%. Entre 1962 e 1967, o país sofreu uma crise e 

ruptura política, mas, ainda assim, o crescimento anual do PIB foi de 3,4% e o da 

indústria de transformação foi menor (2,4%), recuando sua participação no PIB para 

24,4%. 

Entre 1967 e 1980, o avanço foi enorme, com o PIB crescendo anualmente à 

média de 8,8% e a indústria de transformação a 9,8%, quando passa a perfazer 31% do 
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PIB.4 É fato que o estado autoritário, no absurdo projeto do Brasil Potência, extravasou 

os limites do bom senso em termos de aceleração dos investimentos e do endividamento 

externo, problemas que causariam  muitos danos  daí em diante. Contudo, o intenso 

crescimento do período se manifestou em todos os setores produtivos atingindo também 

a maior parte do território nacional, consolidando a integração do mercado nacional. No 

período 1970-1980, a taxa de urbanização passou de 55,9% para 67,6%, enquanto a 

população total aumentava 28%, a urbana 54% e o emprego não agrícola 82%. 

Entre 1980 e 1989, o país mergulhou na chamada Década Perdida, com baixo 

crescimento, alta inflação, exacerbação da dívida externa e deterioração das finanças 

públicas. Iniciava-se aí a deterioração da capacidade financeira e decisória  do estado 

nacional. No período, o PIB cresceu à pífia média anual de  2,2%, e a indústria de 

transformação á de 0,9%, regredindo à participação de 25,6% no PIB.  

Daí a hoje, veio o pior, com a adoção das políticas de corte neoliberal, que 

embora tenham imprimido cruciais diferenças na dinâmica da economia brasileira, 

trouxeram-lhe resultados ainda piores: o PIB cresceu, entre 1989 e 2003, a medíocre 

1,8% e a indústria de transformação, a 0,7% caindo ainda mais aquela participação 

macro, para 24,3%. Entretanto, a velocidade da expansão da ocupação urbana diminuía 

entre 1980 e 1991, quando a população urbana cresceu 38% e o emprego não agrícola 

55% e piorava ainda mais entre 1991 e 2000, quando as respectivas cifras foram de 24% 

e 19%. 

Como se verá mais adiante, essas duas décadas foram perversas para as questões 

regional, urbana e social. Neste  momento  - meados de 2006 – às vésperas de um novo 

mandato presidencial a sociedade  pergunta se  pode vislumbrar alterações de monta na 

política econômica, que permitam novamente atuar positiva e responsavelmente sobre  

aquelas questões. 

Mantida a política econômica atual, o que se  pode dizer, resumidamente, do 

atual e do futuro de  nosso crescimento econômico? A pergunta é fundamental para que 

se possa indagar quais os destinos que se pode desejar e quiçá planejar, para aquelas 

questões. 

A nação  tem pela frente uma primeira e difícil tarefa: a de detectar quais são os 

problemas fundamentais para que possa eventualmente retomar uma nova senda de 
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crescimento e desenvolvimento acelerado. Tem, inicialmente, que definir quais são os 

seus objetivos de médio e longo prazos, sejam os nacionais, os regionais, os urbanos e 

os sociais.  

E só após esse agendamento a sociedade encontraria  a possibilidade concreta de 

identificá-los e equacioná-los para  poder então planejar a melhor forma possível de 

atingi-los. Poder-se-ia  simplificar a lista desses  objetivos em dois grandes vetores: o 

alto e persistente crescimento da produção e do emprego e obviamente um expressivo 

resgate da nossa imensa dívida social.  

Esses objetivos não são hierarquizados, pois se assim o fosse, o país correria o 

risco de repetir parte do passado, em que, a despeito de acelerado crescimento, pouco se  

fez no âmbito regional-urbano-social. Ou seja, privilegiou-se o crescimento do PIB e 

relegou-se a segundo plano as questões acima referidas. 

Contudo, há que ter consciência de que a política econômica atual fez a nação 

vestir  a camisa-de-força do modelo neoliberal e esta apenas possibilita, a curtos 

intervalos de tempo, o chamado vôo de galinha, o baixo crescimento, além do fato de 

que a eqüidade foi substituída pelo lema da suposta eficiência. Um alto e persistente 

crescimento, nesse modelo, é impossível.5 Para isso, seria necessário obter, 

permanentemente,  financiamento internacional alto, crescente e persistente, o que a 

história  mostra ser impossível.  

Haveria também que reconstruir o Estado Nacional e retomar o nível do 

Investimento Público. O investimento teria que ser substancialmente maior do que tem 

sido, mas isso, há que convir,  com esses juros, câmbio e a incerteza reinante, é uma 

quimera. Por outro lado, sabemos que entre o nosso desejo e a realização daquelas 

metas se interpõem problemas políticos e econômicos que decorrem de movimentos 

políticos, sociais e econômicos de ontem e de hoje: 

i- aqueles decorrentes de nossa história e do nosso subdesenvolvimento, estruturais 

portanto, e dos quais não há como livrar-se, quais sejam as dificuldades com  o 

balança de pagamento, com os problemas de financiamento de longo prazo, com a 

situação fiscal e com as latentes pressões inflacionárias, e, não se deve esquecer,  da  

perversa distribuição de renda. Dependendo das circunstâncias e da dinâmica da 

economia, ora são virulentos, ora controláveis, e não há como eliminar tais 

problemas, pois  são estruturais ao subdesenvolvimento, como ensinou Furtado. 
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Entre 1930 e 1980, a nação contou com um  forte Estado Nacional, que de alguma 

maneira soube administra-los, mas hoje, estão sem controle. 

ii- permanecem também  os corrosivos efeitos decorrentes da herança da década 

perdida, dos anos 80, que estagnaram o crescimento e retardaram o avanço das 

estruturas produtivas industriais modernas e iniciaram tanto a precarização do 

emprego quanto a derrocada fiscal do Estado. Tais efeitos se acumulariam 

perversamente aos dos períodos seguintes. Aqui se inicia, na verdade, a destruição 

do Estado planejador e condutor do crescimento; 

iii- os problemas intrínsecos ao modelo neoliberal que anularam o manejo soberano da  

política econômica, engessando o câmbio, os juros, a política de crédito e a fiscal. 

Acresçam-se as privatizações, que retiraram mais poder do Estado e a falsa 

promessa da modernização produtiva e da competitividade. Nesse quadro, o 

investimento público federal, até então o principal motor do crescimento feneceu. 

Lembramos que o investimento público comandava diretamente 50% da formação 

bruta de capital fixo do País e induzia outros 25%, do setor  privado,  por ação 

indireta do investimento público nacional.  

Resulta pois que o investimento não só encolheu como  proporção do PIB, mas 

também mudou o seu destino setorial, diminuindo fortemente  sua participação 

industrial. Também sua composição estrutural entre gastos com construção e gastos com 

incorporação de máquinas, equipamentos e instalações mudou, privilegiando a parcela 

da construção em detrimento dos outros itens.  

O resultado foi a continuidade do pífio crescimento, que depende do aumento 

das exportações e da expansão do crédito ao consumidor, com o óbvio agravamento do 

quadro social. O endividamento público exacerbou, contaminando também as 

hierarquias estaduais e municipais. Estas, foram obrigadas a negociar suas dívidas com 

o Governo Federal a partir de 1995, comprometendo assim as finanças públicas sub-

nacionais por 30 anos, e deprimindo também os investimentos estaduais e municipais.  

Assim, é necessário compreender  que o modelo atual não admite remendos 

isolados, os tais ajustes, seja uma baixa expressiva dos juros, o manejo supostamente 

inteligente do câmbio ou o direcionamento objetivado da política de crédito. São 

impossíveis ou pouco úteis essas ações isoladas:ou porque as regras dos que 

efetivamente controlam o sistema –leia-se o sistema financeiro nacional e externo – não 

permitem, seja porque, tomadas isoladamente, podem criar fortes desequilíbrios de 

curto prazo que podem desencadear crises mais severas. 



Outro exemplo seria o do redirecionamento sensato do gasto público, mas que 

também é quase impossível dada a voracidade da dimensão dos juros no orçamento 

público, que representa hoje cerca de 8% a 9% do PIB e que já superou largamente os 

tão xingados gasto sociais ou gastos com a folha de pagamento de ativos e inativos da 

República. É de pasmar mesmo! 

Dias atrás, pronunciamentos de autoridades do Tesouro Nacional cantaram 

vitória por conseguirem emitir e vender  Notas do Tesouro Nacional (NTNB), 

reajustáveis pelo IPCA, com vencimento para  2045, oferecendo a “modestíssima” taxa 

de juros real de 7,5%!  Mas o que se deve dizer é que,  com isso,  estão, na verdade, 

declarando que o país vai  manter o “campeonato mundial” da mais alta taxa de juros 

até pelo menos 2045... Portanto, afastam  a possibilidade de, a curto  ou  médio prazo, 

promoverem uma  forte e adequada rebaixa da taxa de juros.  

Há, assim, que romper com essa sinistra combinação anti-nacional e anti-social. 

E, sem perder de vista as chances que se possa ter no mercado internacional, há que 

voltar os olhos e as ações prioritariamente para o mercado interno. 

Os  problemas do país no mercado internacional são muitos: falta de 

competitividade, baixo valor agregado de nossas exportações e outros. É útil também 

recordar a primeira grande lição de Prebisch, tão bem assimilada e desenvolvida por 

Furtado: a instabilidade e queda secular dos preços das commodities, a iniludível 

necessidade do avanço da industrialização e o problema da redistribuição da renda das 

famílias.  

A propósito do setor externo e da forte elevação de exportações é bom insistir 

em alguns pontos: 

i- nos anos 90, pesquisas oficiais mostravam que do total das nossas exportações do 

agrobusiness, em bruto ou processadas, 63,7%  ostentavam a categoria de 

vulneráveis; 15,3% estavam em franco retrocesso; 9,6% constituíam oportunidades 

perdidas no comércio internacional e apenas 11,4% delas, efetivamente se 

encontravam numa categoria chamada de ótima situação no mercado internacional.6 

É verdade que nos anos recentes a exacerbação da demanda chinesa e adjacências 

atenuaram esse quadro, mas não o eliminou e nem pode eliminá-lo. É ilusão pensar 

que neste atual estado do comércio internacional vá persistir essa situação 

momentânea; 

                                                           
6 Conf.  Carvalho, Maria A., Comércio Agrícola e Vulnerabilidade Externa Brasileira. Agricultura em 
São Paulo,  SP, 49 (2): 55-69, 2002. 



ii-  tomando-se os preços médios em dólares, de 2005, das principais commodities e  

deflacionando-os pelo IPC norte-americano, constata-se o óbvio ululante: os preços 

em meados de 2005 se encontravam consideravelmente abaixo dos de 1990 e numa 

situação simplesmente abismal em relação a 1980. A nossa tão cantada soja se 

encontrava 61% abaixo dos preços de 80 e 27% abaixo dos preços de 90; o açúcar, 

85% e 46%; o alumínio, 50% e 26%; o ferro, 49% e 15%. Entre os raros que tiveram 

melhor sorte, os do petróleo eram 5% menores do que os de 80 e 107% acima dos de 

90; 

iii- há que lembrar também que desde meados da década de 80, a participação dos 

manufaturados em nossas  exportações totais permanece oscilando em torno de 55%. 

Há vinte anos, portanto, a evolução estrutural da pauta exportadora estancou; 

iv- mas, a própria elevação das exportações dos produtos industriais deve também ser 

melhor qualificada. Tome-se mais uma vez, como paradigma de bom desempenho 

para o Brasil, um país que foi citado no final dos anos 80 e início dos anos 90, que 

era o México - como também o foram o Chile e a Argentina - que eram colocados 

para o Brasil, como os paradigmas da estabilização, da abertura e da modernização. 

A própria história tratou de mostrar o engodo  que constituía esses falsos 

paradigmas. Agora, o que se mostra como paradigma é o fortemente acrescido 

volume das exportações e das importações mexicanas, graças à abertura mexicana. 

Ignoram,  entretanto, que a parte maior do sucesso do México tem a ver com sua  

indústria maquiladora. E quando se descontam das exportações o valor das peças e 

partes  importadas, além de resultar em  meros 15% de valor adicionado nacional,  o 

coeficiente de abertura do México, que é de cerca de 33%,  cai  para 20%. Fato 

semelhante, não na mesma intensidade, ocorre também com a China, mas parece que 

poucos se dão conta disso.  

Com o Brasil também está acontecendo algumas coisas semelhantes, não 

idênticas: por exemplo, em 2004 (cifras em US$ bilhões), as exportações do setor 

automotivo somaram 13,0 mas suas  importações totalizaram 6,8; as da química 

geraram 3,6 mas gastaram 9,6; as respectivas  do material elétrico foram 3,3 e 8,7; as 

das indústrias Diversas,  2,8 e 2,1. Somadas, alcançaram 23,5 e 27,2, saldo negativo de 

3,7 portanto. Ou seja, no bojo da expansão das  exportações de manufaturados, o país 

também tem tido  alguns problemas sérios.  



 

- a questão regional 

 

Sobre o ponto de vista regional, a despeito da crescente integração do mercado 

nacional, a alta concentração industrial, em São Paulo, fez crescer os ânimos 

reivindicatórios regionalistas, que em grande parte explicitavam os problemas da 

miséria da periferia nacional, mormente a do Nordeste, julgando-os em grande medida 

decorrentes daquela concentração.  

Não foi assim felizmente que Celso Furtado entendeu a questão. Conhecia muito 

bem as razões internas do sofrimento nordestino e de seu atraso. Sua formulação dos 

termos em que veio a se constituir a primeira Política de Desenvolvimento Regional do 

País e do Nordeste, compreendia não apenas as questões materiais do atraso, mas 

principalmente as questões ambientais e as sociais, como a concentração da propriedade 

fundiária, a necessidade de uma reforma agrária e de uma política de colonização, além 

de uma política que ampliasse e divesificasse o parque industrial regional.7  

Contudo logo veio o Golpe de 64, que pôs por terra aqueles inteligentes e 

pertinentes ideais. Pouco sobrou da idéia de Furtado.8 Decorrentes pouco mais de 40 

anos, até hoje não se formulou nada que pudesse comportar um conjunto tão bem 

integrado de medidas como foi a política do GTDN.  

Embora a grita maior - não por parte de Furtado ou da velha SUDENE - fosse 

contra a concentração industrial paulista, o país levou muito tempo para perceber que a 

desconcentração, de uma forma ou outra, espúria não, vinha se manifestando 

principalmente a partir das políticas implantadas pela SUDENE.  

Tome-se como exemplo os anos 70: a política nacional de acelerado crescimento 

industrial do regime autoritário ao aprofundar a industrialização exigia da periferia 

nacional um uso mais intenso de sua base de recursos naturais. Isso, por sua vez 

implicava em ampliar e melhorar a infra-estrutura dessa mesma periferia e ali implantar 

algumas bases industriais, produtoras  de insumos básicos e de infra-estrutura. 

Por outro lado, desde aquele momento, a fronteira agrícola continuou a sua 

expansão com sua conhecida marca da modernização conservadora, que estimulava 
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também o surgimento de novos adensamentos urbanos e de alguma industrialização 

complementar.  

Tomado o período  1970-1980, em que as taxas médias anuais de crescimento da 

indústria de transformação foram de 9% para o Brasil e 8,1% para SP, a participação do 

agregado Brasil-SP no total nacional passa de 41,8% a 46,4% ocultando o fato 

importantíssimo de que, dando-se o índice 100 para o valor real da produção da 

indústria de transformação 1970, o resto do Brasil apresenta em 1980 o índice  262 (e 

SP, 216), revelando assim, ter acrescido sua produção industrial em montante 

equivalente a 116% do valor da produção paulista de 1970! 

O que ocorre, portanto, é que as indústrias sediadas em SP e as sediadas no resto 

do País, mais do que duplicaram sua produção, ou seja, a periferia nacional passou a ter 

um acréscimo industrial pouco maior do que o parque industrial paulista existente em 

1970. Contudo, o excepcional crescimento não foi capaz por si só de enfrentar com 

firmeza os problemas sociais, fossem os de São Paulo, do Norte, do Nordeste ou de 

qualquer outro espaço brasileiro. 

O pior é que passada a euforia do milagre, a economia nacional enveredou por 

um tenebroso período de crise que a  assola desde 80. O debilitamento fiscal e 

financeiro do Estado, e a partir dos anos 90, a implantação das políticas de corte 

neoliberal, não só liquidaram com a possibilidade do nosso crescimento alto e 

persistente, mas agravaram sobremodo a crise social, e ainda eliminaram, na prática,  as 

políticas de desenvolvimento regional.  

Culminaram, inclusive com o encerramento de suas maiores instituições: a 

SUDENE e a SUDAM. Contudo, mesmo  convivendo com esses 25 anos de crise, a 

desconcentração industrial não parou, só que ela se tornou muito mais difícil de ser 

analisada, de ser interpretada, de ser entendida, de ser melhor compreendida, dado que 

novos fenômenos se juntaram nessa perversa amálgama que submeteu a economia e a 

política econômica nesses 25 anos.  

A tabela abaixo mostra como, ao longo de nosso processo de industrialização, 

notadamente após 1970, o PIB nacional sofreu considerável desconcentração regional. 

Nesse processo, destacam-se os dois maiores “perdedores”, SP e RJ, e os grandes 

ganhadores NO e CO. Mesmo o NE, que vinha de acentuada trajetória de importantes 

perdas  na participação nacional, recupera, a partir de 1970, parte expressiva do terreno 

perdido. 



 

Participação Regional no PIB Total (Brasil = 100%) 

 1939 1949 1959 1970 1980 1985 1990 2003 

NO* 2,6  1,7  2  2,2  3,2  4,1  4,9  4,9  
NE 16,7  13,9  14,4  12  12,2  13,7  12,9  13  
MG 10  10,4  7,9  8,3  9,4  9,7  9,3  9,2  
ES 1,2  1,3  0,8  1,2  1,5  1,7  1,7  1,7  
RJ 20,9  19,5  18,5  16,1  13,6  11,6  10,8  12,4  
SP 31,2  36,4  37,9  39,5  37,7  35,8  37  32,1  
PR 2,9  4  5,4  5,5  5,9  6,2  6,3  6,4  
SC 2,2  2,5  2,4  2,8  3,3  3,3  3,7  4  
RS 10,2  8,6  8,4  8,7  8,1  7,9  8,1  8,2  
CO* 2,1  1,7  2,3  2,7  3,6  3,7  3,8  4,9  
DF -  -  -  1  1,5  2,3  2,3  2,6  

Fonte: FGV/FIBGE (1939-1985); FIBGE (1985-2003) (dados brutos; elaboração do autor) 
*NO: inclui TO a partir de 1985-2003 
*CO: exclui DF; inclui TO em 1939-1980   

 

Mas no abominável transcurso pós 1980, a economia regional conviveu com a 

desconcentração espúria, aquela que decorre tanto de um efeito decorrente da Guerra 

Fiscal, quanto aquela que decorre meramente de um efeito estatístico. Explique-se 

melhor: a desconcentração industrial continuou avançando, sendo em parte virtuosa – a 

que decorre do processo de crescimento; a espúria,  que decorre de efeito estatístico (e 

também da Guerra Fiscal), se dá porque, em alguns ramos industriais, a queda  do 

crescimento de São Paulo foi maior do que a queda verificada no restante do País. Um 

mero efeito estatístico.  

O efeito também pode se dar quando o crescimento é positivo, mas baixo, como 

tem ocorrido: quando a taxa de crescimento em B-SP, embora positiva, é baixa, porém 

maior do que a (positiva) verificada em SP. 9 

A propósito, a euforia nacional e regional recente com a notável expansão das 

nossas exportações primárias parece ter ignorado que, tomado o período intercensitário 

1991/2000, em que a área plantada teve crescimento nulo, o emprego agrícola se 

reduziu em 30% para o conjunto do País. Até mesmo no Centro-Oeste, onde a área 

plantada cresceu 53%, o desemprego agrícola foi reduzido em 20%.  

Mas se o mundo do trabalho rural foi mal, o da indústria não foi melhor: os 

Censos Demográficos  de 1991 e 2000 mostram que a criação de 575 mil empregos na 

construção civil não pode compensar 1.109 mil desempregados nos outros setores 

industriais. Dessa forma, a criação de empregos urbanos restringiu-se, praticamente, ao 

                                                           
9  Tentando desvendar melhor esses fenômenos, o autor desenvolve atualmente, projeto de pesquisa para 
esse fim. 



setor serviços. Mas, onde se deu o crescimento? O grupo dos trabalhadores urbanos 

“Sem Remuneração” foi o campeão, aumentando 166%. É fantástico isso. O capitalismo 

brasileiro acabou por criar a mais-valia absolutíssima. É fantástico. 

Na vice-liderança ficou o da categoria dos “Empregados Domésticos 

Remunerados”, com 36% e em terceiro, os “Autônomos” (onde predomina o trabalho 

precarizado e informal), que aumentaram 19%. Se “tudo ou mais ficasse constante”, a 

situação dos trabalhadores de baixa renda teria piorado, em conseqüência do forte 

aumento da informalidade e precarização no trabalho urbano. 

Com isso, os dados sobre migrações inter-regionais nos últimos vinte anos 

mostram justamente esse quadro, em que  as migrações hoje se constituem mais numa 

marcha pela sobrevivência e não mais numa marcha pela esperança, como era no 

passado. Comparados os períodos censitários 1980/1991 e 1991/2000 os dados mostram  

que a região Norte teve um fluxo líquido (entradas menos saídas) de 770 mil pessoas 

entre 1980 e 1991, que cai violentamente para apenas 95 mil pessoas entre 1991 e 2000. 

No Centro-Oeste, excluído o Distrito Federal, também elas diminuíram, passando de 

400 mil para 300 mil pessoas, no mesmo período.  

O grave é que a despeito da enorme expansão da área plantada e da produção, 

caiu a capacidade receptora dessas regiões. Agrava ainda mais esse quadro, o fato de 

que os estados do Acre, Pará e Mato Grosso do Sul também passaram, no período, a 

expulsadores líquidos de pessoas. 

Nos mesmos períodos, São Paulo aumentou-as, de 760 mil imigrantes para quase 

o dobro (1.360 mil), agudizando ainda mais seus problemas urbanos. Ou seja, não é com 

a via da expansão do agrobusiness que o país pode  melhorar suas  condições sociais, as 

quais, a perdurar o quadro acima, só tenderão a piorar. 

A tabela abaixo dá uma idéia do crescimento desses fluxos acumulados, ao 

longo do período 1940 a 2000. 



 

Fluxos migratórios inter-regionais acumulados  

(a) 

 1.000 habitantes (%) 

 Total acumulado 
 (A) 

Acréscimo no período 
(B) 

A/ Pop.  
Total 

B/acréscimo Pop. 
No período (b) 

1940   2.772 ...   6,7 ... 
1950   4.259 1.487   8,2 13,9 
1960   7.872 3.613 11,2 19,9 
1970 12.014 4.142 12,9 18,0 
1980 16.524 4.510 13,9 17,4 
1991 19.454 2.930 13,2 10,5 
2000 23.437 3.983 13,8 17,3 
1991* 19.039 --- 13,0 --- 
2000* 23.019 3.980 13,6 17,3 

Fonte: FIBGE. Censos Demográficos. (Dados brutos; elaboração do autor). 
(a): Fluxo  resultante  das  seguintes agregações: de 1940 a 2000, sem asterisco:  NO, CO  (inclui  
TO e exclui DF), DF,  MA, NE (-MA), ES, MG, RJ, SP, PR, SC, RS.. Para 1991* e 2000*: NO 
inclui  TO; CO exclui DF e TO;  NE inclui MA. (b) acréscimos entre o ano censitário assinalado e 
o anterior. 

 

 

- a questão urbana 

 

Nosso País, entre 1930 e 1980, apresentou algumas características de expansão e 

transformação que o distingue no rol dos demais países subdesenvolvidos: primeiro, 

passou por notável crescimento econômico com uma das mais altas taxas médias anuais 

de crescimento cujo vetor central foi sua acelerada industrialização; segundo, esse 

processo foi acompanhado concomitantemente, por processo de urbanização, em termos 

médios nacionais, igualmente veloz.  

Graças ao fato de que tais processos se deram tendo como uma de suas 

principais diretrizes a integração do mercado nacional, tanto um como outro fenômeno, 

embora tivessem se concentrado mais em alguns pontos do território nacional, 

notadamente em São Paulo, puderam articular uma expansão regionalizada, não 

homogênea nem obviamente espacialmente contínua.  

Por outro lado, tais processos geraram nesse período elevadas taxas de expansão 

do emprego urbano, é claro, embora não suficientes para zerar ou para diminuir 

expressivamente nosso subdesenvolvido desemprego oculto. Para acomodar 

socialmente esse problema, a sociedade pode contar com notável expansão da fronteira 

agrícola, que, contudo, ao mesmo tempo em que colaborava na expansão da produção 



agrícola também reproduzia a miséria social nas novas regiões, ou seja, aquilo que  

Furtado chamou de Agricultura Itinerante.10  

Dessa forma,  pode-se  citar uma terceira grande característica desse processo, 

que é a intensificação dos fluxos migratórios inter-regionais, que se bifurcam desde 

então em dois grandes canais: o da fronteira agrícola e o do mundo urbano, notadamente 

o de São Paulo. Esses fluxos, na verdade, constituíram e constituem o grande 

amortecedor social brasileiro, que tão ao gosto das elites nacionais colaboraram 

ostensivamente no retardamento de uma política de reforma agrária. Mas o que tem sido 

a nossa urbanização?  

Até o início da década de 1960, ela pode ser  chamada de urbanização não 

caótica, haja vista que a dimensão de nossas atuais  grandes cidades, ainda era 

relativamente modesta, que a especulação imobiliária não era tão voraz e que tanto a 

família como o nascente capitalismo ainda se permitiam oferecer meios de acomodação 

urbana menos onerosos, tanto face à restringida capacidade do setor público local 

quanto ao bolso do trabalhador recém urbanizado.  

Essas eram as formas pré-capitalistas que então existiam para a obtenção da casa 

própria e ao fato de que os problemas urbanos de então - transporte coletivo, saúde, 

educação, etc. -, embora sérios, ainda eram contornáveis. Contudo a aceleração da 

urbanização na década de 70, aliada a um estado autoritário que não media esforços 

para tentar crescer, mas que pouco fazia pelo atendimento das demandas sociais e do 

trabalhador, tornou aquele processo uma verdadeira urbanização explosiva, em que a 

dureza do capitalismo e a dimensão agora ciclópica dos problemas urbanos superou as 

antigas formas de acomodação social e fez a miséria urbana se multiplicar.  

Muito se fez, inclusive, de institucionalização: criaram-se, por exemplo, as  

chamadas Regiões Metropolitanas, mas esqueceram-se de um “pequeno” detalhe: 

nenhuma delas tem até hoje fiscalidade própria. Criou-se, portanto, um ente planejador 

de um espaço, que não tem uma verba adrede preparada.  

Daí que os nossos conhecidos problemas urbanos só tenderam a se agravar: 

moradia ruim, cara e longínqua, transporte coletivo ruim e caro, débil saneamento 

básico e mais recentemente uma violência social de que, até então, não se tinha notícia 

no País.  

                                                           
10  Sobre o tema da Agricultura Itinerante, ver Furtado, C., Análise do Modelo Brasileiro, Civilização, Rio 
de Janeiro, 1972, 3a. ed., cap. II. Para uma análise atualizada do tema, ver Cano, W., Ensaios sobre a  
Formação Econômica Regional do Brasil, Unicamp, Campinas, 2002, cap. 5. 



Essa urbanização ultraveloz, chama a atenção, porém, para um ponto recente: se 

examinada a trajetória das taxas de crescimento e do aumento do grau de urbanização 

neste País, deve-se ter presente  que ambos, pelo  que  indicam os dados oficiais, 

infletiram na última década, ou seja, o Brasil, mesmo na suas regiões mais atrasadas, 

mais longínquas, já atinge hoje níveis de urbanização muito altos; os menores, são 

justamente os da Amazônia e do Nordeste, com 69% da sua população já residindo no 

mundo urbano.  

Há que alertar  para isso, porque o avanço desse grau de urbanização será agora 

bem mais lento. Isso pode ser visto também pelas taxas de crescimento da população 

urbana, que desaceleraram sobremodo na década do último período intercensitário. Por 

exemplo, as  regiões NO, NE e CO, tiveram taxas médias anuais de crescimento urbano, 

entre 1970 e 1980, de, respectivamente, 6,4%,  4,1% e 7,4%, as quais, entre 1991 e 

2000, caíram para 4,8%,  2,8% e 3,2%.  

Isso  traz à baila uma questão que pode vir a ser complicada, dado que a 

urbanização tem sido um vetor complementar muito importante no crescimento 

econômico nacional. E se essas taxas de crescimento infletirem como estão infletindo e 

se os graus de urbanização não puderem mais crescer como cresciam, e não podem, 

dado que até mesmo a região Centro-Oeste ostenta hoje uma taxa de urbanização 

expressiva superior a 80%, esse vetor de crescimento econômico já terá  diminuído seu 

potencial. 

Continuando então, pode-se  dizer que, embora nosso país tenha tido um dos três 

mais rápidos crescimentos do mundo capitalista e de ter com grande sucesso se 

industrializado, ele conviveu com uma elevada injustiça social: nossos capitalistas 

beneficiaram-se das enormes sobras do trabalho urbano e rural. É verdade que a 

urbanização e a industrialização permitiram importante dose de ascensão social e de 

constituição de uma classe média, que o país não tinha. Contudo isso se fez com uma 

piora acumulada, nos segmentos mais pobres, na distribuição de renda.   

Assim, advirta-se  que nossa urbanização tem que ser repensada; porque 

repensada? Porque, em termos de crescimento econômico, o país  afastou-se de sua 

trajetória histórica. Cresceu até 1980. Depois disso, teve forte  expansão das fronteiras 

agrícola e extrativa mineral, que resultaram em quê? Em expulsão de trabalhadores. Que 

expulsou mais gente.  

É claro que criou alguns nucleamentos urbanos expressivos nos vários Estados 

por onde a fronteira se expandiu. Mas vejam que essa centralidade é uma centralidade 



que deve ser melhor qualificada, que não é a centralidade urbana tal qual deve ser 

entendida, como integrada com setores produtivos e hierarquizados. Ela  é diferente. 

Por exemplo, parte da expansão urbana nordestina que se manifesta nos últimos 

dez anos, notadamente no Semi-Árido, não é fruto nem de expansão da agricultura, nem 

da indústria e nem de investimento público. É fruto, sim, de uma política social: a 

aposentadoria rural: o país tem,  nessa condição, mais de quinze milhões de pessoas que 

passaram a receber um salário mínimo. 

E isto, numa região tão pobre quanto aquela, tem um efeito de acomodação 

social e urbana excepcional. Com isso, recriou-se uma vida urbana com o salário 

mínimo desses pobres, que lá não são pobres como antes, dada a renda que agora 

recebem. Então, passou a existir  uma outra urbanização, que é a urbanização movida 

por políticas sociais; é um caso sui generis de urbanização. Os urbanistas e demais 

cientistas sociais  deveriam pensar melhor nisso.  

Então, com baixo crescimento econômico e industrial medíocre como os que 

têm ocorrido, nosso anterior processo de urbanização foi severamente prejudicado, 

certamente tendo seus efeitos positivos desacelerados. Com isto, pode-se prever um 

acentuado aumento da subocupação urbana e, conseqüentemente, um amontoado de 

gente pobre nas cidades, com forte aumento das demandas sociais, pressionando as 

prefeituras para obter  água, luz, educação, saúde pública, transporte, etc. Os efeitos daí 

advindos são os mesmos, mas as razões, as causas daquele processo talvez passem a se 

tornar mais claras e preocupantes. Então, isso tem que ser repensado, tem que ser 

melhor entendido.  

 

- conclusões, ou,  a questão social 

 

Entre 1930 e 1980, como já foi mostrado, o Brasil teve  elevado crescimento 

econômico e do emprego urbano, além da expansão da fronteira agrícola, ambos 

promovendo uma grande acomodação social. Mas, com a crise da década de 1980 e  o 

advento do neoliberalismo a partir de 1990, nosso quadro social se agravou. 

O país vive, nestes anos recentes,  uma situação francamente de descenso social, 

dado que grande parte desses empregos gerados nesse período, estão na verdade 

substituindo outros tipos de trabalho (menos precário) anteriormente exercidos por essas 

pessoas, nos quais seus rendimentos eram maiores. Assim, há  um efeito estatístico de 

“melhora”: incha o número de pessoas que, embora com qualificação superior à exigida 



pelo seu atual emprego, sujeitam-se a receber menos do que ganhavam. Baltar, em 

trabalho recente, já havia mostrado isso, analisando as PNADs de 1989 e 1999, que 

apontam para cifras semelhantes às censitárias.  

Nele também se vê que os aumentos mais expressivos no mercado de trabalho 

urbano foram os mais precarizados e informais, notadamente de emprego domiciliar, 

limpeza, segurança e serviços auxiliares. O emprego urbano, naquele período, cresceu 

apenas 16,8%, ao passo que o dos autônomos aumentou 42,3% e dos domésticos, 

37,7%. 11 

Mas é preciso entender, acima de tudo, que os problemas sociais, embora 

tenham um colorido mais forte e duro na periferia nacional, estão fortemente presentes 

também em São Paulo. Recente trabalho de Sônia Rocha mostra que embora a 

proporção de pobres nas regiões metropolitanas do Nordeste seja altíssima: 60% no 

Recife; 52% em Salvador; 49% em Fortaleza, ela não é baixa na Região Metropolitana 

paulista, onde ostenta a nefanda cifra de 42% e onde vivem 7,5 milhões de pobres.12  

Há muita coisa no plano econômico e no social, que se pode fazer, e para a qual 

não se precisa gastar nenhum centavo de dólar. Por exemplo, com apenas a metade do 

valor pago aos  juros anuais da dívida pública interna,   poder-se-ia resolver, em três ou 

quatro anos, o déficit habitacional brasileiro. Praticamente não se gasta um centavo de 

dólar para fazer casa para pobre. Tem tudo aqui no País. Não se promove nenhum abalo 

na balança de pagamento, tampouco nas contas públicas. 

Mas não bastaria, para isso, apenas baixar a taxa de juros. E para isso, não se 

requer sábios economistas, pois isto é questão de bom senso. É questão de um bom 

senso, e acima de tudo, que se tenha  clara consciência de que o problema não é apenas 

o de fazer crescer a taxa do PIB, de que o problema é fazer um resgate social; de que  o 

país tem uma coleção formidável de problemas imensos, enormes, que tem que olhar 

para eles, que tem que tratá-los, que tem também que alocar algum investimento neles, 

mas que esses problemas precisam ser priorizados de forma bastante diversa da que têm 

sido até hoje.  

É claro, que a sugestão acima de forte rebaixa da taxa de juros, não é questão 

trivial. Ela requer, na verdade, um conjunto de medidas de política econômica muito 

                                                           
11 Conf. Baltar, P.E.A., Estrutura econômica e emprego urbano na década de 1990,  em Trabalho, 
Mercado e Sociedade, Unesp/Unicamp, 2003, de Proni, M.W. e Henrique, W. (Org.). 
12 Ver o artigo de Sônia Rocha  Alguns aspectos relativos à evolução 2003-2004 da pobreza e da 
indigência no Brasil, em:    



mais amplo, requer, acima de tudo, a recuperação do uso da soberania nacional no 

manejo da política econômica. 

Finalizando, portanto, é preciso insistir que é preciso,  com urgência, romper 

com o atual modelo macroeconômico, incapaz de prover o crescimento persistente e 

alto, e incapaz de dar conta de nossa questão social. Deve a nação, portanto,  tentar 

reconstruir uma política nacional de desenvolvimento econômico, que deve ser 

regionalizada, mas que esteja fortemente comprometida com a construção de uma 

política de resgate social. 

                                                                                                                                                                          
http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/desenvolvimentosocial/File/documentos/soniaalguns.pdf 
 


