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RESUMO 

O estudo apresentado nesta dissertação de mestrado tem por objetivo avaliar, 

através do arcabouço teórico existente sobre o tema desenvolvimento territorial, a 

possibilidade de se considerar este enfoque como uma forma alternativa e eficaz de 

alavancagem do desenvolvimento em seus aspectos econômico, social e ambiental, 

tornando-o sustentável. Para tanto, foi efetuada uma revisão bibliográfica e o 

levantamento de dados secundários que possibilitassem o entendimento do 

processo histórico que dá origem a situação vivida pela sociedade nos dias de hoje, 

o entendimento de como se organizam os processos econômicos mundiais, a 

identificação dos contextos e vetores do desenvolvimento e como deve se 

desenvolver o processo de gestão territorial na busca de resultados que privilegiem 

a qualidade de vida das sociedades locais. É dado especial destaque ao 

entendimento dos vetores que possibilitam o processo de desenvolvimento territorial, 

os quais foram separados para efeito do estudo nos seguintes temas: trabalho, 

emprego e renda; desenvolvimento organizacional; desenvolvimento institucional; 

políticas e instituições de crédito; tecnologia e inovação; cooperação e redes; 

serviços sociais e infraestrutura; informação e comunicação e sustentabilidade 

ambiental. Abordou-se no processo de gestão a importância da articulação dos 

atores, o planejamento e a disponibilização transparente de informações. Da análise 

do conjunto destes vetores e processos o que se concluí é que existe a necessidade 

de uma mudança na forma de se desenvolver a gestão pública, na forma como se 

dirigem as empresas e no pensamento da sociedade civil como um todo. A lógica do 

pensamento organizacional deixa de ser exclusivamente de cima para baixo, mas 

também não é exclusivamente de baixo para cima. A descentralização administrativa 

e de recursos financeiros é necessária, o território precisa ser valorizado e ganhar 

independência e novas responsabilidades, todavia as instâncias superiores de 

governo, os grandes movimentos de regulação internacional, em todas as áreas, 

também são de fundamental importância, pois ninguém está isolado neste mundo 

em que vivemos. 

Palavras-chave: Gestão Territorial, Desenvolvimento Territorial, Desenvolvimento 
Sustentável, Articulação, Planejamento. 

 

 



ABSTRACT 

The study presented in this master’s dissertation holds the objective of evaluating , 

through the existing theoretical framework on the territorial development theme, the 

possibility of this approach being considered as an effective, alternative form of 

leveraging development within its economic, social and environmental amplitudes, in 

order to become sustainable. Thus, a bibliographic review and a survey of secondary 

data was conducted, which enable an understanding of the historic process that 

gives origin to the situation lived by society as a whole nowadays, an understanding 

of how worldwide economic processes are organized, an identification of the contexts 

and vectors of development and how the process of territorial management should be 

developed in the search of results that privilege the quality of life of local societies. 

Special attention is given to an understanding of the vectors, which enable the 

process of territorial development and which were separated, for the effect of the 

study, in the following topics: work, job and income; organizational development; 

institutional development; policies and credit institutions; technology and innovation; 

cooperation and networks; social services and infra-structure; information and 

communication and environmental sustainability. In the management process, we 

addressed the importance of the articulation of the actors, the planning and the 

transparent availability of information. On analyzing the set of these vectors and 

processes, it is concluded that there is the need for a change in the way public 

management is developed, in the way companies are run and in the thinking of civil 

society as a whole. The logic of organizational thinking is no longer exclusively top-

down, yet is also not exclusively bottom-up. Administrative decentralization and 

decentralization of financial resources is necessary, the territory needs to be valued 

and gain independence and new responsibilities, nevertheless the higher levels of 

government, the great movements of international regulation, in all areas, are also of 

fundamental importance, for no one is isolated in this world that we live in. 

Key-words: Territorial Management, Territorial Development, Sustainable Development, 

Articulation, Planning. 
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INTRODUÇÃO 

O estímulo ao estudo do desenvolvimento territorial apresentado neste 

trabalho iniciou-se com o questionamento sobre as reais possibilidades desta forma 

de organização, conforme discutido pelos autores referenciados, ser realmente um 

processo sustentável. Na procura deste entendimento identificou-se que eram vários 

os fatores que deveriam ser analisados sendo que, na literatura estudada, apesar de 

não existirem divergências, era dada ênfase a determinados fatores. 

O que será apresentado é uma tentativa de se aglutinar em um único trabalho 

todos os fatores levantados pelos autores referenciados, suas características e 

formas de efetivação propostas, procurando com isto dar uma visão ampla de como 

o processo de desenvolvimento territorial pode se tornar sustentável. 

A partir deste levantamento serão procuradas respostas para duas questões: 

o Quais fatores contribuem para que o desenvolvimento territorial 

sustentável ocorra? 

o Como o processo de gestão pode contribuir para que o 

desenvolvimento territorial seja sustentável? 

Na procura das respostas a estas questões poderão ser encontradas 

dificuldades em dar sustentação à afirmação de que o desenvolvimento territorial em 

si é um processo que leva à sustentabilidade, no entanto, não serão procuradas 

soluções de contorno ou alternativas a estas dificuldades.  

Como o objetivo deste trabalho é a sistematização de parte do conhecimento 

existente sobre o tema desenvolvimento territorial e sua relação com a 

sustentabilidade, em suas amplitudes econômica, social e ambiental, deve-se 

caracterizá-lo como uma pesquisa qualitativa. A técnica utilizada é de pesquisa 

bibliográfica, com uma seleção de autores que discutem o desenvolvimento territorial 

como forma alternativa possível ao modelo tradicional de desenvolvimento 

econômico. Através da análise dos trabalhos dos autores referenciados ocorre a 

busca das respostas às questões levantadas e poderá ser encontrada a 
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possibilidade de se definir hipóteses e outras questões para a continuidade do 

estudo do tema (GIL, 2002). 

A discussão sobre pesquisa em ciências sociais é bastante ampla, mas 

existem convergências importantes que dão aos pesquisadores uma boa base para 

desenvolvimento de seus trabalhos nas mais diversas áreas. Talvez o ponto mais 

importante seja o fato de se considerar o método um caminho e não uma estrutura 

rígida a ser utilizada. Neste sentido destacam-se a seguir algumas destas 

observações. 

Quivy e Campenhoudt (1998, p. 16-17), em Manual de investigações em 

ciências sociais, colocam que o objetivo da obra é traçar um caminho para que os 

investigadores alcancem êxito em seus objetivos de melhor entender os fenômenos 

da vida social, abordando em uma “ordem lógica temas como a formulação de um 

projeto de investigação, o trabalho exploratório, a construção de um plano de 

pesquisa ou os critérios para a escolha das técnicas de levantamento, tratamento e 

análise de dados”. 

Mazzotti e Gewandsznajder (1998, p. 128), em O método nas ciências 

naturais e sociais, após uma revisão ampla do que se considera ciência na visão de 

importantes autores concluem que: 

[...] pesquisadores das ciências sociais estejam buscando construir uma 
ideia de cientificidade distinta da tradicionalmente adotada naquelas 
ciências (naturais), por considera-la pouco adequada à natureza dos 
fenômenos por elas estudados. Assim, refletindo toda uma história anterior 
de práticas concretas e reflexões sobre estas práticas, a pesquisa nas 
ciências sociais hoje se caracteriza por uma multiplicidade de abordagens, 
com pressupostos, metodologias e estilos narrativos diversos. 

Morin, em Educar na era planetária, faz uma relação entre experiência, 

método e ensaio que pode ser resumida como: 

O ensaio como expressão escrita da atividade pensante e da reflexão é a 
forma mais adequada para a forma moderna de pensar (MORIN, 2003, p. 
18). 
O método é o caminho e o método não precede a experiência, o método 
emerge durante a experiência e se apresenta ao final, talvez como uma 
nova viagem [...] Isto é verdadeiro como uma indicação, já que a verdadeira 
experiência não pode ocorrer sem a intervenção de uma espécie de 
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método. Desde o início, o método deve conter dada experiência bem 
precisa que graças a ele, adquire forma e sentido (MORIN, 2003, p. 20-21). 

 

Assim, o que se tem é uma experiência que segue um método, mas que é um 

caminho, uma estratégia, e que se reformula durante a experiência e que se 

expressa ao final, através de um ensaio (MORIN, 2003). 

O sujeito desta pesquisa é o desenvolvimento territorial e o objeto é o 

processo de gestão. Seus limites se definem tanto em relação ao sujeito, que é o 

território, sendo neste estudo utilizado como o espaço ocupado pelo município ou 

cidade, quanto em relação ao objeto, encontrar e discutir os fatores considerados 

fundamentais a um processo de gestão territorial que apresente possibilidade de 

sucesso do ponto de vista da sustentabilidade (LAKATOS, 2007).  

Para entendimento do processo de desenvolvimento territorial que será 

estudado faz-se necessária uma visão do cenário mais amplo em que este se situa. 

Assim, no Capítulo 1 será feita a contextualização deste processo em um cenário 

global. Isto se justifica pelo menos por duas grandes razões: em primeiro lugar 

porque o espaço territorial faz parte de um todo e por ele é afetado, e em segundo 

lugar porque a problemática da sustentabilidade vem sendo amplamente discutida 

tanto no âmbito das Nações Unidas, através de várias Conferências com a 

participação dos Estados membros na tentativa de se definir princípios e medidas de 

sustentabilidade, como em iniciativas de entidades não governamentais, de âmbito 

global, que procuram o estabelecimento de normas a serem utilizadas pelas 

empresas no que concerne à responsabilidade social empresarial. 

Em uma breve retrospectiva histórica pode-se destacar algumas das 

principais iniciativas globais envolvendo a questão da sustentabilidade. 

 

No âmbito das Nações Unidas: 

 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano em 

Estocolmo, 1972 (The United Nations Conference on the Human 

Environment). 
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 Relatório Nosso Futuro Comum, 1987 (Our Common Future) ou 

Relatório Brundtland. 

 Painel Intergovenamental sobre Mudanças Climáticas, 1988 (The 

Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC). 

 Índice de Desenvolvimento Humano – PNUD, 1990 (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento). 

 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 1992, (United Nations Conference on 

Environment and Development). 

 Protocolo de Kyoto, 1997 (Kyoto Protocol - United Nations Framework 

Convention on Climate Change). 

 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 

2012, RIO+20, (United Nations Conference on Sustainable 

Development). 

 

No âmbito não governamental existem organizações como GRI-Global 

Reporting Initiative, AccountAbility, Instituto Ethos, entre outras, que trabalham no 

sentido de auxiliar empresas no desenvolvimento de indicadores e relatórios de 

divulgação de suas práticas de responsabilidade social. Muitas destas organizações 

contribuíram para a elaboração da norma ISO 26000 de Diretrizes de 

Responsabilidade Social divulgada em outubro de 2010. 

O que pode ser observado analisando, tanto as iniciativas da ONU como das 

instituições que auxiliam as empresas, é que em sua maioria se limitam a apresentar 

diretrizes gerais e de boas práticas, sejam elas a serem implementadas por Estados 

ou por empresas, mas dependendo a sua execução de vontade política em qualquer 

das instâncias envolvidas. Por outro lado, deve-se considerar o lado positivo destas 

iniciativas, que além de manterem vivos os debates sobre a questão da 

sustentabilidade, também auxiliaram na criação de instrumentos efetivos de medição 

dos impactos causados pelas atividades humanas tanto no meio ambiente natural 

como no social. 

http://www.uncsd2012.org/rio20/
http://www.uncsd2012.org/rio20/
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 Nas Conferências da ONU citadas pode-se ressaltar a maneira evolutiva de 

como a condição humana e os elevados níveis de desigualdade social passam a ser 

tratados: 

 Estocolmo 1972 em seu Primeiro Princípio ressalta:  

O homem tem o direito fundamental à liberdade, igualdade e condições 
adequadas de vida, em um ambiente de qualidade tal que permita uma vida 
com dignidade e bem-estar, e ele tem uma responsabilidade solene de 
proteger e melhorar o ambiente para as gerações presentes e futuras. A 
este respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, 
segregação racial, a discriminação, formas coloniais e outras formas de 
opressão e de dominação estrangeira permanecem condenadas e devem 
ser eliminados (1). 

 

 Rio 1992 em seu Quinto Princípio afirma: 

Todos os Estados e todas as pessoas devem cooperar na tarefa essencial 
de erradicar a pobreza como requisito indispensável para o 
desenvolvimento sustentável, a fim de diminuir as disparidades nos padrões 
de vida e melhor atender as necessidades da maioria dos povos do mundo 
(2). 

 

 Rio +20, no documento O futuro que queremos, no capítulo 1, A nossa 
visão comum, item 2, encontra-se: 

Erradicar a pobreza é o maior desafio global que o mundo enfrenta hoje e 
um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. A este 
respeito, estamos empenhados em libertar a humanidade da pobreza e da 
fome em caráter de urgência (3). 

A partir desta visão mais ampla e global dos problemas relativos ao 

desenvolvimento e à sustentabilidade é que serão tratados no Capítulo 2 deste 

trabalho os contextos e vetores do desenvolvimento com foco na territorialidade.  

O conceito de sustentabilidade tradicionalmente utilizado tem sua origem no 

Relatório Nosso Futuro Comum ou Brundtland, que em seu parágrafo 27 destaca: 

A humanidade tem capacidade de fazer o desenvolvimento 
sustentável, para garantir que ele atenda as necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem 
suas próprias necessidades (4). 

 

Também será considerado para discussão dos contextos da sustentabilidade 

o conceito do triple-botton-line onde são analisadas as consequências econômicas, 

sociais e ambientais dos processos produtivos e do comportamento humano em 
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geral. Todavia, a análise de contextos voltada à compreensão do desenvolvimento 

territorial levará em consideração mais dois contextos: o político e o cultural. 

A partir destes contextos é que serão analisados os denominados vetores do 

desenvolvimento e a forma como estes influenciam o desenvolvimento territorial. Os 

principais vetores analisados são: 

 Trabalho, emprego e renda; 

 Desenvolvimento organizacional; 

 Desenvolvimento institucional; 

 Políticas e instituições de crédito; 

 Tecnologia e inovação; 

 Cooperação e redes; 

 Serviços sociais e infraestrutura; 

 Informação e comunicação; e 

 Sustentabilidade ambiental. 

O agrupamento efetuado procurou auxiliar na análise de fatores com forte 

relação embora, como será evidenciado, o reconhecimento do inter-relacionamento 

destes agrupamentos seja necessário no processo de gestão para a obtenção de 

resultados do ponto de vista da sustentabilidade. 

 Entendidos como estes vetores podem influenciar o desenvolvimento 

territorial e ajudar a torná-lo sustentável, chega-se ao Capítulo 3 deste trabalho que 

tem por objetivo discutir de que forma a organização do território pode contribuir 

para seu desenvolvimento. Será dado especial destaque ao processo de articulação, 

pois este se mostrou um dos grandes desafios no caminho das mudanças 

necessárias para que um novo modelo de governança possa ser estabelecido. 

Desta forma tenta-se responder a segunda questão colocada: como o processo de 

gestão pode contribuir para que o desenvolvimento territorial seja sustentável? 
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CAPÍTULO 1 – O TERRITÓRIO NO CONTEXTO DE UMA ECONOMIA GLOBAL 

A análise do desenvolvimento territorial exige o entendimento de que as 

localidades sofrem a influência de fatores externos e que, na maioria das vezes, não 

podem ser evitados, mas que necessitam ser reconhecidos e, quando possível, 

administrados. O território está inserido em uma economia global, sofre influência 

das alterações climáticas que afetam todo o planeta, participa de forma passiva de 

um forte processo de urbanização que ocorre em todo o mundo desde a Revolução 

Industrial, e necessita ao mesmo tempo reconhecer sua cultura e procurar suas 

virtualidades ou fatores endógenos, como forma de estabelecer um processo de 

desenvolvimento que procure harmonizar as necessidades de crescimento 

econômico e respeito ao meio ambiente com a melhoria das condições de vida dos 

cidadãos. 

Edgar Morin (2011) aponta que foi necessário o homem chegar ao espaço 

para que a visão da unidade e até da magnitude planetária, pequena no caso, 

ficasse clara em nossas mentes. Milton Santos (2011) observa que o progresso das 

tecnologias de informação e telecomunicações deixa o mundo mais perto de cada 

um possibilitando o desenvolvimento de uma consciência de ser mundo e de estar 

no mundo. Peter Senge (2009) analisa o momento crítico vivido pela humanidade, 

como reflexo do esgotamento dos recursos naturais e do nível de poluição existente, 

salientando iniciativas de grupos empresariais e de organizações não 

governamentais em busca de soluções que tenham possibilidade de utilização 

global. São momentos e processos marcantes como estes que podem despertar 

uma forma de pensar fora dos paradigmas até então presentes na humanidade. A 

ideia de que a natureza pode ser provedora infinita de recursos e que ainda serve 

para absorver todos os resíduos decorrentes da atividade humana ganha outra 

dimensão. A partir desta visão, de que toda a humanidade vive em um único e 

mesmo lugar, o ser humano pode repensar suas relações sociais, as diferenças 

raciais, religiosas e culturais, mas também seu comportamento em relação ao 

consumo e diferenças socioeconômicas que mostram quanto desumana tem sido a 

distribuição e utilização das riquezas naturais e daquelas construídas por ele 

mesmo. 
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Com o desenvolvimento das comunicações foi possível se ter notícia de tudo 

o que acontece no mundo em tempo real. Este movimento traz um componente de 

solidariedade global dado que grande destaque é dado às tragédias que afligem 

populações distantes, criando redes de contribuição aos cidadãos desafortunados. 

Todavia, esta solidariedade se limita ao que é divulgado nos noticiários e mais 

recentemente em nossas redes sociais, dependente dos interesses daqueles que 

possuem controle da mídia, deixando à própria sorte aqueles que sofrem com 

mazelas de ordem natural, social ou política e que não possuem voz nas redes de 

comunicação existentes (MORIN, 2011).  

Assim, seja por momentos de grande realização ou de comoção, o que se 

observa é que, infelizmente, estes são momentos fugazes em que a humanidade se 

vê unida e realiza sua dimensão planetária. Como afirma Morin (2011, p. 41): 

“Sentimo-nos planetários por flashes”. 

 

1.1. Uma sociedade global 

De forma geral a humanidade se desenvolveu sempre graças a difusão do 

conhecimento entre as diferentes culturas existentes. O desenvolvimento europeu se 

deu apoiado em conhecimentos desenvolvidos no oriente: a matemática, o papel, a 

tipografia, a pólvora, a bússola e outros são exemplos disto. Estes conhecimentos 

foram utilizados para o desenvolvimento das navegações no final do século XV, que 

resultaram na colonização das Américas e no aumento do comércio com o oriente, 

bem como no desenvolvimento da indústria na Inglaterra de forma mais acelerada a 

partir do início do século XIX, no que ficou conhecido como Revolução Industrial. 

Assim, vindo do oriente ou do ocidente, sob a ótica da evolução econômica, 

tecnológica e cultural existe um grande processo de desenvolvimento, porém a 

questão a ser discutida é como os benefícios desta evolução se distribuíram. (SEN; 

KLIKSBERG, 2010). 

A Revolução Industrial traz mudanças no modo de produção, provoca um 

forte movimento migratório para as cidades e dá início ao uso intensivo de 

combustíveis fósseis, a partir da segunda metade do século XIX. Com o 
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desenvolvimento da indústria na Inglaterra, na Alemanha, na França e nos Estados 

Unidos, existe a necessidade de fornecimento de matérias-primas e alimentos o que 

propicia o desenvolvimento da agricultura nos países menos desenvolvidos. Apesar 

de se poder considerar como uma fase de grande desenvolvimento no mundo 

ocidental, a diferença de acumulação de riqueza entre as nações se acentua, 

concentrando-se os benefícios nos países industrializados (ROBERTS, 2000). 

No século XX ocorrem, em sua primeira metade, a revolução Russa (1914), a 

primeira Guerra Mundial (1914-1918), a crise financeira de 1929, a segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), o início da Guerra Fria (1947) e o estabelecimento da 

República Popular da China (1949). No período de 1946 a 1989 o mundo vive a 

bipolarização Leste-Oeste, e se transforma com o fim dos impérios coloniais. A 

primeira fase é marcada por grandes guerras e revoluções, a segunda pelo 

surgimento da possibilidade do auto-aniquilamento da espécie humana através da 

ameaça atômica. Mas esta não seria a única ameaça. A partir dos anos 1980 toma-

se conhecimento de que toda evolução industrial, baseada no uso intensivo de 

combustíveis fósseis e na geração de resíduos que são descartados de forma 

descontrolada na natureza, criava todo tipo de poluição e que uma nova ameaça 

surgia em nossa atmosfera, com o acúmulo de gases que provocam o efeito estufa e 

o consequente aquecimento global (MORIN, 2011). 

O crescimento econômico gerado pela industrialização é acompanhado e até 

alavancado pelas guerras e crises acima elencadas, sendo estas não mais locais e 

sim globais, envolvendo direta ou indiretamente todas as nações.  

Ao final do século XX a internacionalização das indústrias, dos serviços e do 

sistema financeiro, ganha nova dimensão naquilo que se denominou globalização. 

As indústrias deslocam suas plantas para países com mão-de-obra mais barata e 

com incentivos fiscais que reduzem seus custos de produção. O mercado de 

serviços sofre o mesmo processo, aproveitando da revolução das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC). Assim, desde serviços de atendimento a clientes, 

desenvolvimento de softwares, até contabilidade e análise de exames de saúde 

podem ser executados a milhares de quilômetros de distância de onde se encontra o 

usuário final (FRIEDMAN, 2007).  
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Mas, a transformação mais contundente foi a do sistema financeiro que se 

aproveitando das novas tecnologias fez fluxos financeiros imensos atravessarem as 

fronteiras nacionais, explorando variações cambiais favoráveis e introduzindo 

“produtos” complexos, e de alto risco para os aplicadores, que resultaram na crise 

financeira de 2008, e que continuam a flutuar livres de qualquer controle. O poder 

destas organizações transnacionais é apresentado em um estudo do Instituto 

Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica que é analisado por Dowbor (2012) em seu 

artigo A rede do poder corporativo mundial: 

O Federal Swiss Technology Institute (ETH) de Zurich publicou o primeiro 
mapa da rede global de controle das corporações (The network of global 
corporate control), contribuição de primeira importância. Mostra 
basicamente que 737 grupos controlam 80% do universo das grandes 
corporações transnacionais, e que um núcleo duro de 147 corporações 
controla 40%, e são quase todas corporações financeiras. 

A concentração de poder econômico também está sendo estudada no Brasil a 

partir de uma iniciativa do Instituto Mais Democracia (IMD) e da Cooperativa EITA – 

Educação, Informação e Tecnologia para a Autogestão no trabalho denominado 

“Quem são os proprietários do Brasil?”. O estudo está sendo totalmente financiado 

por doações feitas através da comunidade de crowdfunding Catarse, e já 

disponibiliza, em sua página na internet (www.proprietáriosdobrasil.org.br), um 

ranking das 397 empresas com maior poder econômico no país. 

Neste ambiente complexo, com a ocorrência de grande concentração de 

poder nos processos produtivos, nas finanças e na informação, a concorrência, que 

era a regra principal do capitalismo, dá lugar à competitividade. Esta nova ordem é 

ausente de compaixão trazendo por consequência o individualismo como forma de 

comportamento tanto na vida econômica, na política, no território e na ordem social 

e individual (SANTOS, 2011). 

O desafio é o desenvolvimento de ações que objetivem a inclusão da grande 

camada populacional mundial que se encontra à margem do processo econômico, 

que não dispõe de serviços sociais que garantam condições mínimas de assistência 

e evolução social, que não participa do processo político, estando muitas vezes à 

mercê de regimes autoritários e que sofre discriminação de gênero, apesar de ser a 

mulher em grande parte responsável pela subsistência da família. Um processo 



 
21 

 

alternativo de desenvolvimento deve considerar todas estas questões mais a 

transição para uma democracia inclusiva onde o processo decisório do 

desenvolvimento considere as identidades, particularidades e necessidades 

territoriais (FRIEDMANN, 1992).  

Em função das alterações climáticas observadas atualmente e com suas 

consequências, alertadas pelo IPCC, o desafio apontado por Friedmann pode se 

tornar mais difícil de ser alcançado. Isto é o que nos aponta Lester Brown (2009) em 

seu Plano B 4.0. Os principais problemas decorrentes das alterações climáticas irão 

repercutir na geração de alimentos comprometendo a segurança alimentar de 

grande parte da população mundial, principalmente pobres. A redução das geleiras 

dos picos do Himalaia e do Platô Tibetano, que alimentam os principais rios indianos 

e chineses, a possibilidade de aumento do nível dos oceanos inundando com água 

salgada deltas de rios que são locais propícios ao plantio, o esgotamento dos 

aquíferos, devido ao bombeamento excessivo para produção agrícola, além de 

outros, todos estes fatores conjugados colocariam a humanidade em uma situação 

jamais experimentada de forma global. O importante é que Brown apresenta no 

Plano B 4.0 um alerta e ao mesmo tempo um conjunto de propostas de alternativas 

para correção de rumos. 

Tendo claro o inter-relacionamento dos fatores que afetam a qualidade de 

vida e segurança de todos, independentemente das fronteiras nacionais, surge a 

necessidade de se ter algum tipo de governança global. Por enquanto o que se vê 

são Estados-Nação que agem de forma independente procurando atender seus 

próprios interesses ou os interesses de grupos multinacionais, instituições 

financeiras que agem sem controle e passaram a ditar as normas do que se 

denomina “mercado”, acentuadas desigualdades no acesso a serviços sociais, 

segurança alimentar, informação, liberdade política e uma economia do consumo 

que gera mais desigualdades tornando o ter mais importante que o ser. 

Paralelamente, organismos internacionais como a ONU e, principalmente, 

organizações da sociedade civil, muitas atuando em redes planetárias, lutam com o 

objetivo de fazer com que esta realidade se altere (DOWBOR, 2001a, 2010). 
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Nas palavras de Dowbor (2001a, p. 83): 

A regulação internacional exige mudanças profundas, desde o avanço 
institucional para criar um mínimo de governabilidade planetária, até a 
geração de novos sistemas mais flexíveis, diversificados e participativos no 
nível das nações, e subsistemas ativos e dinâmicos no nível das cidades e 
redes de instituições. A regulação internacional limitada à gestão 
burocrática de governos nacionais está simplesmente ultrapassada. 

Em uma sociedade global não é mais possível analisar cada problema 

separadamente. Assim, a escassez de água, as emissões de gases de efeito estufa 

que geram mudanças climáticas, a produção e distribuição de alimentos de forma a 

garantir a segurança alimentar de uma população mundial em crescimento, a 

redução da pobreza e das diferenças entre ricos e pobres, a geração de energia, a 

exploração de recursos naturais não renováveis sem controle e posterior descarte 

de resíduos no meio ambiente, são desafios que necessitam ser entendidos como 

um problema sistêmico global (SENGE, 2009). Segundo Senge (2009, p. 8-9), o 

início para o entendimento, a aceitação e a solução destes problemas passa por 

uma mudança no modelo mental e no estilo de vida vigente:  

A Era industrial trouxe melhorias notáveis em educação pública, em direitos 
humanos e em bem-estar material, mas também destruiu ecossistemas, 
engoliu culturas tradicionais que floresceram durante séculos e criou um 
estilo de vida que não poderá perdurar durante muito tempo. A cada um 
desses problemas inter-relacionados, aplica-se a mesma escolha 
fundamental: Proteger costumes do passado ou participar da criação de um 
futuro diferente? 

1.2. O crescimento demográfico e a urbanização 

Com a revolução das técnicas de produção, tanto agrícolas como industrial, a 

partir da segunda metade do século XVIII, a população mundial passa de 791 

milhões em 1750, para 1.262 milhões em 1850, para 2.521 milhões em 1950, para 

5.978 milhões em 1999 (UN The World at Six Billion, 1999) e finalmente para 7 

bilhões em 2011. Este crescimento é acompanhado por forte deslocamento da 

população das regiões agrícolas para as áreas urbanas. Em 2011, 52% da 

população mundial ocupava áreas urbanas, porém a forte concentração 

populacional fora destas áreas se dá em regiões menos desenvolvidas com 46,5% 

de concentração urbana. Deve ser destacado o papel de China e Índia que somam 

uma população de 2.588 milhões de habitantes com 50,6% e 31,3% de 
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concentração urbana respectivamente, mantendo a média mundial nos níveis 

apontados acima (UN Population of Urban and Rural Areas and Percentage Urban, 

2011). 

A origem da concentração populacional em áreas urbanas se diferencia entre 

as nações desenvolvidas, principalmente europeias, e aquelas tidas como em 

desenvolvimento, basicamente em função de seu tempo histórico.  

A urbanização ocorre na Europa, pós-Revolução Industrial, durante todo o 

século XIX. Os aspectos humanos deste processo são cruéis do ponto de vista da 

exploração da mão-de-obra barata abundante, com o uso indiscriminado de 

mulheres e crianças e jornadas de trabalho de muitas horas. O mundo mudava em 

todas as frentes. Na agricultura a internacionalização da produção, notadamente de 

grãos, fazia com que muitos abandonassem o campo em busca de oportunidades 

nas indústrias nascentes criando enormes aglomerados urbanos. A Inglaterra salta 

neste século de uma concentração da população urbana da ordem de 16% para 

53% ao final do período. A população de Berlim aumenta em dez vezes, passando 

de 2 milhões de habitantes, a de Viena segue o mesmo processo e a de Londres 

alcança 7,2 milhões de habitantes no início do século XX. A internacionalização 

acelerada do comércio possibilita a exploração de terras além-mar expandindo como 

nunca a possibilidade de produção e importação de matérias-primas de outros 

continentes. A indústria se desenvolve tanto nos países europeus como nos Estados 

Unidos da América. Este processo também leva crescimento para os países 

fornecedores de bens não manufaturados, porém o acúmulo de riquezas se 

concentra nas principais nações industrializadas acentuando as diferenças de 

riqueza, desenvolvimento e poder entre as nações (ROBERTS, 2000).  

Analisando o Brasil, o processo de urbanização ocorre de forma acelerada 

nos últimos quarenta anos do século XX tendo como origem, em parte, a 

industrialização, mas também ocasionada por uma mudança estrutural brutal no 

modo de produção agrícola. O processo de automação do campo, através de 

grandes empreendimentos agrícolas para a monocultura, a expansão de áreas de 

pastagens para agropecuária extensiva, além do uso da terra como reserva de 

valor, transferiram para as cidades um contingente enorme de pessoas sem que 
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aquelas estivessem preparadas, tanto em oferta de trabalho e moradia, quanto em 

oferta de serviços sociais adequados (DOWBOR, 2001a). Em 1960 a população 

brasileira estava próxima de 70 milhões de habitantes, com uma concentração 

urbana da ordem de 45% do total. No Censo Populacional de 2010 (IBGE) o total 

da população passa dos 190 milhões de habitantes e a taxa de urbanização se 

aproxima dos 85%. 

O problema da concentração urbana se potencializa com o “fenômeno” da 

globalização. As forças hegemônicas da economia se utilizam dos espaços como 

forma a expandir seu potencial de crescimento e dominação. O domínio sobre os 

espaços acontece através do controle da informação, do intercâmbio, da circulação 

e da regulação. Estas são as forças das verticalidades definidas por Milton Santos 

(2008) como pontos no espaço que garantem o funcionamento global da sociedade 

e da economia, em contrapartida às horizontalidades que são os espaços contínuos, 

onde a produção ocorre, onde existem as fábricas ou se desenvolve a produção 

agrícola. Manuel Castells (1999), de forma semelhante, define estas diferenças 

como espaço dos fluxos e espaço dos lugares.  

A cidade é o lugar de confluência destas duas forças, sendo as verticalidades 

ou espaço dos fluxos os geradores de fatores de transformação, normalmente 

ligados a interesses externos ao território, trazendo consigo a tecnologia, o domínio 

da informação e da regulação. Neste contexto as horizontalidades ou espaço dos 

lugares passam a expressar as funcionalidades impostas de fora, ou seja, a 

organização está voltada a interesses externos à localidade, tornando marginais 

tudo o que não se relaciona a estes interesses, gerando nesta marginalização zonas 

de liberdade que devem ser consideradas como oportunidade para ação e 

desenvolvimento da cidadania, pois independem dos interesses hegemônicos vindos 

de fora (SANTOS, 2008, CASTELLS, 1999). 

De forma mais contundente, Zygmunt Bauman (2001), em Modernidade 

Líquida, salienta que a colonização do espaço público pelo privado descaracteriza o 

primeiro, abrindo um vazio no que seria sua função primordial de lugar de encontro e 

diálogo, tirando dos indivíduos a proteção da cidadania e expropriando suas 

capacidades e interesses de cidadãos. 
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Em uma análise histórica do processo mundial de desenvolvimento orientado 

pelo ocidente, mesmo antes da globalização, Edgar Morin (2011, p. 78) em Terra-

Pátria destaca dois aspectos: 

De um lado, é um mito global no qual as sociedades industrializadas 
atingem o bem-estar, reduzem suas desigualdades extremas e dispensam 
aos indivíduos o máximo de felicidade que uma sociedade pode dispensar. 
De outro, é uma concepção redutora, em que o crescimento econômico é o 
motor necessário e suficiente de todos os desenvolvimentos sociais, 
psíquicos e morais. Essa concepção tecno-econômica ignora os problemas 
humanos da identidade, da comunidade, da solidariedade, da cultura. 
Assim, a noção de desenvolvimento se apresenta gravemente 
subdesenvolvida. A noção de subdesenvolvimento é um produto pobre e 
abstrato da noção pobre e abstrata de desenvolvimento. 

 

Este modelo de desenvolvimento, segundo Morin (2011), é responsável pelo 

processo de urbanização generalizada contribuindo para a destruição das 

solidariedades locais, destruição das culturas e geração de misérias material e 

moral, não somente nas populações mais carentes residentes em favelas, mas 

também nos bairros ricos protegidos por forte aparato de segurança. O homem 

atomizado não é mais dono de suas vontades, elas são construídas levando-o ao 

consumo exacerbado, às necessidades inexistentes e superficiais, à degradação 

das relações pessoais e às doenças da modernidade. 

Scott (1985) já destacava alguns pontos relativos ao interesse dos grandes 

grupos corporativos, resultante do processo de urbanização, e que afetam as 

economias e sociedades locais: primeiro, as grandes corporações procuram a 

descentralização de produção como forma a reduzir seus custos através da 

instalação de plantas onde a mão-de-obra seja mais barata, mesmo que não exista 

a especialização necessária; segundo, muitas empresas adequaram suas plantas de 

forma a permitir rápida mudança de local, quando condições institucionais e de 

organização da força de trabalho passam a reduzir sua competitividade; e terceiro 

que as grandes cidades, denominadas pelo autor de global cities, se transformaram 

em pontos de apoio às organizações transnacionais em função da nova divisão 

internacional do trabalho. 
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1.3. A territorialidade 

Já em 1990, Vázquez Barquero discutia a necessidade da formulação de uma 

teoria da dinâmica territorial. O desenvolvimento de áreas da Espanha e Itália surgia 

como exemplo da possibilidade de se criar processos de desenvolvimento de longo 

prazo a partir das forças endógenas do território. O objetivo era entender quais 

processos originavam os problemas pelos quais passavam as regiões e quais eram 

os fatores que se apresentavam de forma diferenciada em cada território. Também 

havia o entendimento da dificuldade de generalizações dado que interpretações 

teóricas sobre economias avançadas não serviriam para explicar eventos e 

processos nos países de industrialização mais recente, devendo levar em 

consideração o contexto histórico/espacial de cada região. Vázquez Barquero (1990, 

p. 165) procurava repostas às seguintes perguntas: 

Quais são as mudanças que estão ocorrendo nos sistemas produtivos 
locais/regionais? A reestruturação produtiva está relacionada com o 
desenvolvimento regional? Quais são as possibilidades de cada território 
para produzir bens e serviços, novos ou diferenciados, que tenham 
aceitação pelo mercado? Qual será a duração do ajuste produtivo em cada 
território? Que tipos de estratégias e medidas seriam as mais adequadas 
para superar os problemas regionais atuais? (5). 

 

O avanço do processo de globalização durante a década de 1990, ancorado 

em boa parte na evolução das tecnologias de comunicação e transportes, 

possibilitou que as empresas multinacionais tirassem proveito da liberalização dos 

mercados de bens e serviços e da possibilidade de variar a localização conforme as 

oportunidades de custos (VÁZQUEZ BARQUERO, 2001). 

Todavia, o processo de globalização precisa ser compreendido como a 

organização de parte das atividades econômicas, que possuem como objetivo 

atender o mercado mundial, sem deixar de levar em conta que a maior parte destas 

atividades se desenvolve e objetiva atender mercados locais ou nacionais. O volume 

de exportações de produtos e serviços mundiais foi da ordem de 28% do PIB global 

em 2010 (Banco Mundial), indicando que existe um grande volume da produção que 

é consumido nos próprios países e locais de origem (LLORENS, 2001). Llorens 

(2001, p 15) salienta que: 
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O sistema produtivo mundial está constituído, portanto, por um conjunto 
heterogêneo de atividades, parte das quais integram o núcleo globalizado 
no mesmo (como um mosaico de subsistemas locais de produção e elos 
produtivos de diferentes qualidades em termos de relações trabalhistas, 
vinculados em redes globais de empresas), junto a outros núcleos diversos 
e majoritários de atividades que se desenvolvem em âmbitos e mercados 
locais e nacionais, protagonizadas, predominantemente, por micro, 
pequenas e médias empresas (MPMEs). 

Existem várias formas de se pensar nas possibilidades de desenvolvimento 

territorial em função dos números apontados acima. Dowbor (2001a, p. 15) trabalha 

com o conceito de reprodução social onde o reordenamento dos espaços tem como 

objetivo central do desenvolvimento o social, sendo a economia apenas o meio, e 

destaca que: 

Por outro, trabalharemos com o conceito de reordenamento dos espaços, 
na medida em que conceitos como “globalização” trazem uma visão 
simplificada de abertura e unificação dos espaços da reprodução social. O 
que está ocorrendo, é uma nova hierarquização dos espaços, segundo as 
diferentes atividades, envolvendo tanto globalização como formação de 
blocos, fragilização do Estado-nação, surgimento de espaços subnacionais 
fracionados de diversas formas, transformação do papel das metrópoles, 
reforço do papel das cidades, e uma gradual reconstituição dos espaços 
comunitários desarticulados por um século e meio de capitalismo. E estes 
diversos espaços em plena transformação e rearticulação abrem novas 
dimensões para a inserção do indivíduo no processo de reprodução social, 
permitindo talvez a reconstituição de um ser humano mais integrado a partir 
dos segmentos hoje fragmentados. 

Analisando as particularidades dos espaços, Milton Santos diferencia a 

realidade vivida pelas regiões agrícolas daquela encontrada nas cidades. Esta 

diferenciação ocorre por conta da maior vulnerabilidade das áreas agrícolas às 

forças hegemônicas do mercado que através da regulação e da técnica dominam 

estes espaços. As cidades, por sua vez, apresentam menor flexibilidade à 

dominação, uma vez que o meio ambiente construído, ao tornar-se obsoleto, perde 

valor para as forças hegemônicas permitindo a criação de zonas de liberdade de 

atuação e de resistência voltadas aos interesses locais. Em suas palavras (Santos, 

2008, p 90-91): 

A cidade já não é o locus por excelência dos capitais novos. Esse locus do 
capital hegemônico facilmente difundido é o campo, onde as 
horizontalidades que se estabelecem têm como base material a ciência, a 
tecnologia e a informação. A cidade é um lugar que se recusa a essa 
difusão rápida e fácil do capital novo. O campo é o lugar onde uma certa 
tipologia de capital, de tecnologia e de organização se dá de forma 
espalhada sobre certas áreas, redefinindo-as. A cidade é o lugar onde se 
podem associar diversos capitais e, por consequência, diversos trabalhos. 
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Isto se deve exatamente ao fato de que a paisagem urbana reúne e associa 
pedaços de tempo materializados de forma diversa e, desse modo autoriza 
comportamentos econômicos e sociais diversos. 

Neste capítulo procurou-se entender a evolução dos principais fenômenos 

econômicos, sociais e ambientais em um cenário global. Assim, foram verificadas as 

mudanças originárias do processo de industrialização ocorrido de forma mais 

acelerada a partir do século XIX, as grandes transformações ocorridas em todo o 

mundo durante o século XX e que culminaram com o processo globalização, o efeito 

da concentração populacional em áreas urbanas e que ainda continua ocorrendo em 

países em desenvolvimento, a concentração de poder econômico em grandes 

instituições financeiras transnacionais e a importância que necessita ser dada às 

questões ambientais. A partir do entendimento de que o território está inserido neste 

cenário, sendo ao mesmo tempo agente passivo e ativo nos processos econômicos, 

sociais e ambientais, é que serão discutidos no próximo capítulo a organização dos 

processos econômicos, os contextos do desenvolvimento sustentável e, de forma 

destacada, os vetores do desenvolvimento territorial.  
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CAPÍTULO 2 – OS CONTEXTOS E VETORES DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

Para o estudo dos vetores do desenvolvimento, que devem ser considerados 

quando o objetivo é a criação de um ambiente onde o desenvolvimento territorial 

tenha possibilidade de se tornar sustentável, é necessário haja a compreensão de 

como se organizam os processos econômicos e quais contextos devem estar 

sempre presentes na análise destes vetores. 

2.1. A organização dos processos econômicos 

Entender como se organiza a economia é importante para o aprimoramento 

do processo de gestão territorial. Tradicionalmente as atividades econômicas são 

divididas nos setores primário, representado pela agricultura, secundário, contendo a 

indústria, e terciário ou serviços. Dowbor em A Reprodução Social vol. 2 (2001b, p. 

9), oferece uma visão mais ampla desta divisão propondo que, para qualquer estudo 

que se faça dos processos econômicos, seja considerada a seguinte forma de 

organização:  

 Atividades produtivas – agricultura e pecuária, exploração florestal, 
pesca, mineração, construção e indústria de transformação; 

 Infraestruturas econômicas – transportes, telecomunicações, energia, 
água e saneamento; 

 Intermediação comercial e financeira; 

 Serviços sociais – saúde, educação, cultura, informação, entretenimento, 
urbanismo, habitação, redes de proteção social, turismo, esportes, 
justiça e segurança. 

Esta divisão, ao destacar a infraestrutura e os serviços sociais, se torna mais 

interessante para o estudo e definição das potencialidades territoriais e na discussão 

das prioridades de ação no processo de gestão que será discutido adiante. 

Além disto, lembrando que o resultado das atividades produtivas é, em sua 

maior parte, destinado ao consumo interno dos países produtores, a atenção ao 

aprimoramento destas atividades através da introdução de inovações tecnológicas e 

organizacionais, pode auxiliar no desenvolvimento nacional, territorial e local de 

forma independente dos mecanismos globais associados às grandes corporações.  

Llorens (2001, p. 20) destaca que: 
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É possível que, ofuscados pelos importantes ritmos de crescimento do 
comércio internacional e do avanço da globalização, esteja sendo 
esquecida a magnitude dos principais agregados econômicos, além do fato 
crucial de que a grande maioria das decisões da produção e do 
investimento mundial corresponde a âmbitos nacionais e locais, o que quer 
dizer que existe uma ampla margem para a formulação de políticas 
econômicas territoriais, tanto em nível micro como mesoeconômico.  

 

Outro ponto importante quanto aos processos econômicos diz respeito ao 

entendimento da diferença dos termos desenvolvimento e crescimento e às formas 

como pode ser medido o desenvolvimento. 

 Friedmann (1992, p. 38) salienta que para se repensar a economia alguns 

pontos devem ser considerados: 

 Que crescimento econômico e desenvolvimento, apesar do uso 
convencional dos termos não são conceitos equivalentes e necessitam 
ser analisados separadamente; 

 Que as contas de receita nacional não são somente imperfeitas, mas na 
realidade são indicadores irreais; e, 

 Que um desenvolvimento alternativo necessita olhar para as relações 
econômicas de forma muito diferente das apresentadas pela doutrina do 
mainstream (6). 

A discussão sobre a forma de medir desenvolvimento começa pelo 

questionamento do PIB – Produto interno Bruto que é o somatório de bens e 

serviços produzidos em uma economia independentemente de uma avaliação dos 

benefícios ou problemas que causam (externalidades negativas). Esta medida 

considera de forma indistinta os serviços sociais, educação, saúde, transporte, 

produção industrial e agrícola, e outros importantes ao bem estar social, como 

também as despesas para despoluir rios, reconstrução em função de catástrofes, 

guerras e outras que são na verdade correções de desvios do modo de vida 

contemporâneo. Também não considera em seu cálculo qualquer tipo de 

depreciação, tanto do capital como do patrimônio natural utilizado na produção. Em 

um estudo recente efetuado por solicitação do governo francês, a Comissão Stiglitz-

Sen-Fitoussi (STIGLITZ, 2009) apresentou propostas para a alteração tanto na 

forma de medição do PIB, como para melhoria de indicadores de desenvolvimento 

como o IDH – Índice de desenvolvimento Humano do PNUD (7), como racionalidade 

nas medições de sustentabilidade. Apesar da representatividade da equipe que 

desenvolveu este trabalho e das propostas colocadas no relatório publicado em 
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2009, a substituição do PIB por qualquer outra medida está longe de se tornar uma 

realidade (VEIGA, 2010a).  

Llorens (2001, p.74-75) faz a distinção entre as abordagens onde a visão de 

desenvolvimento está dirigida “de cima para baixo” e indica o crescimento 

quantitativo e a maximização do PIB como orientadores de progresso e onde está 

dirigida “de baixo para cima”, inseridas nas estratégias de desenvolvimento local, 

com foco nas “necessidades básicas do território, a melhoria do emprego, da renda 

e da qualidade de vida, assim como a conservação da base de recursos naturais e 

do meio ambiente” e oferece uma demonstração esquemática deste pensamento: 

Quadro 1 – Diferenças entre os enfoques do desenvolvimento 

 
Fonte: Llorens (2001, p. 75) 
 
 

Dowbor (2001a, p. 62-66) faz uma análise conceitual e crítica do PIB 

apresentando sua composição e suas deficiências, como medida de 

desenvolvimento, onde algumas podem ser destacadas: 
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 Não incorporação do desgaste dos recursos naturais; 

 Não contabilização de custos sociais, como os originados pela 

subutilização de recursos como a terra e suas consequências; 

 Não incorporação da contribuição do setor informal, e conclui: 

Assim, o PIB e seu cálculo têm de ser vistos como uma forma provisória e 
muito grosseira de estimar fundamentalmente o setor produtivo: identificar o 
crescimento do PIB na sua metodologia atual com o desenvolvimento 
econômico, social e cultural indispensável a um processo moderno de 
reprodução social se tornou absurdo. E a imagem projetada não é neutra: 
privilegia o desempenho do setor mais avançado, escondendo 
comodamente os outros setores e silenciando dados essenciais relativos à 
qualidade de vida e sustentabilidade ambiental. 

Um novo setor pode ser incluído neste cenário: trata-se da indústria da 

informação, do controle da mídia e dos meios de comunicação de massa. Caccia 

Bava (2013, pag. 3) ressalta que a televisão no Brasil é uma concessão pública, mas 

que se encontra sob o controle de poucos grupos que defendem interesses 

privados, reduzindo os cidadãos a meros consumidores. A formação de opinião está, 

portanto, controlada pelos interesses privados, distanciando-se dos reais interesses 

e necessidades da sociedade e concluí: 

A TV é um bem público, assim como a informação. Ela deve servir aos 
interesses da sociedade, não aos interesses do mercado; ela não pode 
estar a serviço de uma doutrina que, para maximizar o lucro, viola 
sistematicamente os direitos dos cidadãos. E para sustentar a defesa do 
interesse público, da democracia, é preciso que cada um de nós se 
interrogue se a programação que temos hoje na TV brasileira é a que 
melhor atende nossos interesses. 

 

Dowbor (2001b, p. 98) analisando o controle dos meios de comunicação por 

grandes grupos internacionais, que se associam a grupos políticos tradicionais 

locais, que obtém as concessões dos diversos veículos de comunicação e que 

influenciam de forma significativa na formação de ideais de vida não realistas, 

fantasiosos e de falsas liberdades, contribuindo para a geração de dramas políticos 

e sociais, salienta que: 

Não é mais viável que um instrumento de porte universal e de fundamental 
importância para se batalhar a paz, a solidariedade, o respeito do meio 
ambiente e outros valores sem os quais o mundo acaba se destruindo, seja 
controlado por algumas famílias e chefetes políticos nacionais, por igrejas 
eletrônicas, por grupos transnacionais que o transformam em instrumento 
de guerra econômica. Na realidade, a democratização, descentralização e 
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universalização do acesso aos meios de comunicação de massa, telefonia e 
outras dimensões da multimídia constituem hoje a principal frente de luta 
por um mundo mais equilibrado. E constituem um exemplo gritante de como 
o avanço vertiginoso das tecnologias, acoplado a instituições que pouco 
evoluem, gera absurdos crescentes. 

Com o entendimento de como se organizam os processos econômicos e as 

atuais dificuldades para se medir o desenvolvimento em toda sua abrangência é que 

serão analisados os contextos e vetores do desenvolvimento sustentável, tendo 

como foco o território. 

2.2. Os contextos do desenvolvimento sustentável 

Para análise dos contextos e vetores que se segue será sempre considerado 

o espaço ocupado pelo território, e neste estudo será dado foco ao município como 

delimitação do espaço onde o diagnóstico da situação deve ser efetuado, tornando 

mais factível o entendimento de suas potencialidades e necessidades. 

É usual encontrar a definição de desenvolvimento sustentável como aquela 

que contempla três contextos: econômico, social e ambiental.  

Outros dois aspectos são igualmente importantes e que inseridos nesta 

definição ampliam a possibilidade de êxito no processo de gestão para 

sustentabilidade: o político e o cultural (SACHS, 2008). 

O político contribui com o aparato institucional necessário para que os atores 

locais – Estado, empresas e sociedade civil - possam atuar de forma organizada, 

mantendo a independência e a liberdade de expressão de cada um, gerando um 

ambiente favorável ao processo de articulação.  

Para entendimento da importância do aspecto cultural será utilizada a 

realidade brasileira. O Brasil possui uma área aproximada de 8,5 milhões de Km² 

(IBGE, 2004) que pode ser dividida em seis biomas diferentes, conforme publicação 

do IBGE:  
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Tabela 1 – Biomas Continentais Brasileiros 

Biomas 
Continentais Brasileiros 

Área Aproximada 
(Km²) 

Área/ 
Total Brasil 

Bioma AMAZÔNIA 4.196.943 49,29% 

Bioma CERRADO 2.036.448 23,92% 

Bioma MATA ATLANTICA 1.110.182 13,04% 

Bioma CAATINGA 844.453 9,92% 

Bioma PAMPA 176.496 2,07% 

Bioma PANTANAL 150.355 1,76% 

Área Total BRASIL 8.514.877  

Fonte: IBGE (2004) http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=169  
 

Este espaço é ocupado por uma população de mais de 190 milhões de 

habitantes, com uma concentração urbana da ordem de 85% da população. Seu 

território é dividido em 5.565 municípios, sendo que 4.957 municípios, 89% do total, 

possuem menos de 50 mil habitantes (Censo 2010, IBGE).  

Comunidades da Amazônia apresentam grandes diferenças culturais e 

ambientais quando comparadas com comunidades do sul do país, tanto em termos 

de bioma como de histórico de colonização e que influenciam a cultura local, que 

deve ser considerada e respeitada em um processo de gestão.  

Assim, entender e considerar os contextos econômico, social, ambiental, 

político e cultural, presentes em um município, é essencial em um processo que 

procura a articulação das forças locais com o objetivo de organizar as ações 

públicas, empresariais e da sociedade civil em busca do bem estar da comunidade 

com um todo. 

2.3. Os vetores do desenvolvimento territorial 

A seleção dos temas discutidos neste tópico não tem a pretensão de ser 

definitiva, nem de cobrir toda a complexidade que envolve a formação dos fatores 

que contribuem ou inibem a possibilidade de geração de desenvolvimento de forma 

sustentável. Além da complexidade de cada tema tratado, deve ser considerado o 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=169
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inter-relacionamento entre eles, pois são complementares e de certa forma, difícil de 

serem abordados isoladamente. O objetivo nesse trabalho é organizar e sintetizar o 

que os autores consultados colocam como fundamental na análise do território 

quando se procura a melhoria das condições de vida da população, reduzindo a 

pobreza, o desemprego, expandindo os serviços de apoio social, reforçando as 

instituições, apoiando os processos produtivos, principalmente as micro, pequenas e 

médias empresas e a agricultura familiar e preservando o meio ambiente como 

forma de propiciar maior inclusão social. O reforço e, na maioria das vezes, o 

resgate do sentimento de cidadania é o foco central desta abordagem. 

A gestão adequada dos vetores apresentados a seguir gera o que Dowbor 

(2009, p. 3) conceitua como produtividade sistêmica do território: 

O conceito de produtividade sistêmica do território está baseado numa 
análise integrada dos custos e benefícios para a qualidade de vida da 
população de uma determinada região, envolvendo o conjunto de fatores, e 
assegurando que a própria base natural produzida de riquezas seja mantida 
ou aumentada, e transferida para as próximas gerações. Viver às custas 
das gerações futuras não tem nenhum sentido, nem ético nem econômico, 
ainda que faça todo o sentido em termos de lucro corporativo, na forma 
atual de calcular produtividade. 

A importância da visão sistêmica também é ressaltada por Llorens (2001, p. 

112) onde destaca o inter-relacionamento de todos os vetores que serão detalhados 

abaixo: 

Ao fazermos referência a um território, incluímos, consequentemente, tanto 
os gestores públicos locais e/ou regionais como atores empresariais 
privados e a sociedade civil. O desenvolvimento produtivo não é só uma 
questão que dependa de diretrizes e intervenções do Estado, nem é 
resultado exclusivo das atividades empresariais privadas. Tal 
desenvolvimento depende de como a comunidade organiza a produção 
social. De fato, a conquista da eficiência produtiva e da competitividade das 
empresas privadas é função sistêmica de todo um conjunto de atividades 
que a sociedade custeia, como educação e capacitação de recursos 
humanos, saúde, limpeza urbana e habitação, correta solução de conflitos 
no sistema judicial e, sobretudo, aquelas atividades destinadas a garantir a 
disponibilidade de recursos estratégicos ou serviços avançados de apoio à 
produção na tríplice frente: informação, capacitação e acesso a 
financiamento. 

 

A falta desta visão sistêmica na análise da situação de cada vetor, das 

potencialidades locais, das principais demandas da municipalidade, resulta na 

subutilização de recursos disponíveis e na manutenção de contrastes entre áreas 
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com alto poder econômico e de outras em pobreza contínua, em um ambiente de 

tensão contínua. Para que esta situação se altere há a necessidade de se pensar 

mais a longo prazo, promovendo o desenvolvimento com uma base econômica 

variada e inclusiva, onde o bem estar social de toda a comunidade seja o principal 

objetivo. A subutilização se dá em todas as frentes, ou seja, inclui recursos como a 

terra, tanto o solo urbano como o rural, a água, os recursos naturais passíveis de 

exploração controlada, ou de utilização em serviços como turismo e lazer, e 

principalmente os recursos humanos, que uma vez ociosos deixam de gerar trabalho 

e renda, criando um distanciamento indesejável entre os conceitos de habitante e de 

cidadão (DOWBOR, 2008). 

 

2.3.1. Trabalho, emprego e renda  

Este poderia ser o último tema analisado dado que os demais é que 

constroem as condições que possibilitam a existência de trabalho como fator de 

geração de emprego e renda. Abordá-lo como primeiro item objetiva colocá-lo em 

evidência, como um direito fundamental na existência humana. Nesta análise será 

seguido um princípio básico utilizado por Ignacy Sachs (2008) que é a existência de 

trabalho decente. A definição de trabalho decente sugerida pela Organização 

Internacional do Trabalho segue quatro objetivos, em especial aqueles definidos 

como fundamentais pela Declaração Relativa aos Direitos e Princípios 

Fundamentais no Trabalho e seu seguimento adotada em 1998 (OIT Brasil): 

 (i) liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação 
coletiva;  
 

 (ii) eliminação de todas as formas de trabalho forçado;  
 

 (iii) abolição efetiva do trabalho infantil; 
 

 (iv) eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de 
emprego e ocupação, a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a 
extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social. 

 

 

Além destas condições básicas, Sachs (2008) analisa a questão da 

informalidade colocando que este é mais um desvio da forma como se enxerga o 

desenvolvimento do que uma forma saudável e socialmente justa de se procurar a 
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sobrevivência. Uma vez estabelecida a informalidade torna-se difícil a volta ao 

formal, seja por dificuldades regulatórias, seja pela carga tributária imposta, seja 

pelo tipo de atividade que se desenvolve, muitas vezes ilegal.  

Na procura de formas de aumentar a capacidade de oferta de trabalho, 

emprego e renda duas áreas recebem destaque: as micro, pequenas e médias 

empresas (MPME) e a agricultura familiar.  

Alguns dados brasileiros podem contribuir para este entendimento. A Tabela 2 

abaixo, com dados do IBGE - Cadastro Central de Empresas de 2010, é composta 

por duas formas de tabulação dos dados: na primeira a variável é o número de 

empresas e outras organizações (em unidades), por faixa de pessoal ocupado, 

apresentando o total brasileiro e os subtotais por região; na segunda a variável é o 

pessoal ocupado total (pessoas), por faixa de pessoal ocupado, apresentando o total 

brasileiro e os subtotais por região.  

Tabela 2 – Empresas e outras organizações, quantidade e pessoal ocupado 

 

Variável

Ano

Total 0 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 49

% do 

total até 

49

50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou mais

Brasil 5.128.568 3.899.524 655.132 329.089 91.499 65.775 98% 43.410 24.765 9.552 9.822

Norte 179.796 131.728 23.721 13.214 3.927 2.822 98% 1.937 1.269 555 623

Nordeste 805.519 619.197 98.486 50.023 13.448 9.829 98% 6.613 3.871 1.845 2.207

Sudeste 2.647.403 2.000.872 341.350 173.203 49.365 36.134 98% 23.686 13.185 4.819 4.789

Sul 1.117.949 863.569 140.544 67.669 17.904 12.326 99% 8.142 4.685 1.623 1.487

Centro-Oeste 377.901 284.158 51.031 24.980 6.855 4.664 98% 3.032 1.755 710 716

Variável

Ano

Total 0 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 49

% do 

total até 

49

50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 ou mais

Brasil 49.733.384 6.321.998 4.238.122 4.335.643 2.170.318 2.476.197 39% 2.973.282 3.799.469 3.325.117 20.093.238

Norte 2.425.667 202.033 154.681 173.966 93.161 106.646 30% 133.540 196.751 197.037 1.167.852

Nordeste 8.405.172 948.154 635.417 655.850 318.986 370.657 35% 452.655 597.296 651.788 3.774.369

Sudeste 26.331.528 3.281.687 2.211.772 2.287.317 1.171.688 1.359.569 39% 1.622.598 2.018.119 1.673.578 10.705.200

Sul 8.553.809 1.423.976 906.509 889.664 424.159 463.986 48% 557.403 716.394 557.317 2.614.401

Centro-Oeste 4.017.208 466.148 329.743 328.846 162.324 175.339 36% 207.086 270.909 245.397 1.831.416

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=p&o=1&i=P&c=987 ,  acessado em 05/01/2013

Tabela 987 - Empresas e outras organizações, pessoal ocupado total e assalariado em 31.12

Número de empresas e outras organizações (Unidades)
2010

Brasil e 

Grande 

Região

Faixas de pessoal ocupado

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=p&o=1&i=P&c=987, acessado em 05/01/2013

Tabela 987 - Empresas e outras organizações, pessoal ocupado total e assalariado em 31.12

Pessoal ocupado total (Pessoas)
2010

Brasil e 

Grande 

Região

Faixas de pessoal ocupado

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas
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Segundo estes dados, existiam no país 5,1 milhões de empresas e outras 

organizações, sendo que 98% estavam na faixa de até 49 pessoas ocupadas. Isto 

significava um contingente de 19,5 milhões de pessoas, representando 39% de todo 

o pessoal ocupado no país, que totalizava na época 49,7 milhões de pessoas. 

Na agricultura o cenário é bastante interessante sendo apresentado na 

Tabela 3, com dados do IBGE – Censo Agropecuário de 2006, a composição de 

duas informações que se complementam: a primeira é formada pelo número de 

estabelecimentos agropecuários (em unidades) e a área ocupada (em hectares), 

apresentando o total e a quebra por estabelecimentos não familiares e de agricultura 

familiar; a segunda é formada por pessoal ocupado total e por sexo, também 

apresentando o total e a quebra por estabelecimentos não familiares e de agricultura 

familiar. 

Tabela 3 – Estabelecimentos agropecuários e pessoal ocupado 

 
 
 

Estes dados mostram que a área ocupada pelos estabelecimentos 

agropecuários era de 333 milhões de hectares, com 16,6 milhões de pessoas 

ocupadas. A agricultura familiar era responsável por 74% da mão-de-obra e 24% da 

área ocupadas.  

Ano

Brasil e 

Grande 

Região

Agricultura familiar

Número de 

estabelecimentos 

agropecuários 

(Unidades)

Área dos 

estabelecimentos 

agropecuários 

(Hectares)

Homens Mulheres

Total 5.175.636 333.680.037 16.568.205 11.515.717 5.052.488

Não familiar 809.369 253.577.343 4.245.095 3.342.360 902.735

Agricultura familiar 4.366.267 80.102.694 12.323.110 8.173.357 4.149.753

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=1109&z=p&o=2&i=P

acessado em 05/01/2013

2006

Tabela 1113 - Pessoal ocupado em 

estabelecimentos agropecuários em 

31/12, total e de 14 anos e mais, por 

sexo e agricultura familiar

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listab

l.asp?c=1113&z=p&o=2&i=P

Variável

Tabela 1109 - Número de estabelecimentos e Área dos 

estabelecimentos agropecuários, por condição do produtor em relação 

às terras e agricultura familiar

Brasil

Total

Sexo
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Complementando estas informações, a Tabela 4, também com dados do 

IBGE – Censo Agropecuário de 2006, apresenta o número de estabelecimentos (em 

unidades) com produção no ano e o valor da produção no ano (em mil reais), 

apresentando o total e a quebra por estabelecimentos não familiares e de agricultura 

familiar. 

Tabela 4 - Valor da Produção Agropecuária 2006 

 

O que se destaca nestes dados é que, em termos de valor, a agricultura 

familiar representava 33% do valor total produzido alcançando a marca dos R$ 54,5 

bilhões, que comparado com a área ocupada, apresentada na Tabela 3, aponta para 

um bom nível de produtividade.  

O relatório Smallholders, Food Security, and the Environment (jun/2013), 

publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pelo 

International Fund for Agricultural Development (IFAD), objetiva salientar a 

importância da relação entre os pequenos produtores rurais e a segurança alimentar 

e o meio ambiente. Neste relatório é destacado que 1,4 bilhão de pessoas no mundo 

vivem com menos de US$ 1,25 por dia, ou seja, abaixo da linha da pobreza, e que 

um bilhão destas pessoas vivem em áreas rurais, onde a agricultura é a sua 

principal fonte de subsistência. Três mensagens chaves e uma conclusão deste 

relatório, que é bastante detalhado, são apresentadas a seguir: 

 

Ano

Número de estabelecimentos 

agropecuários com produção no 

ano (Unidades)

Valor da produção dos 

estabelecimentos no ano (Mil 

Reais)

Total 4.638.875 163.986.294

Não familiar 736.193 109.492.177

Agricultura familiar 3.902.682 54.494.117

Tabela 1118 - Número de estabelecimentos agropecuários com produção no ano e 

Valor da produção no ano por tipo de produção e agricultura familiar

Brasil

2006

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=1118&z=p&o=2&i=P

acessado em 05/01/2013

http://www.pnuma.org.br/
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 Os pequenos agricultores administram mais de 80 por cento das 
cerca de 500 milhões de pequenas propriedades rurais do mundo e 
fornecem mais de 80 por cento dos alimentos consumidos em grande parte 
do mundo em desenvolvimento, contribuindo significativamente para a 
redução da pobreza e para a segurança alimentar. A crescente 
fragmentação da propriedade da terra, juntamente com a redução do apoio 
ao investimento e a marginalização de pequenas propriedades rurais, e as 
políticas de desenvolvimento econômico, ameaçam essa contribuição, 
deixando muitos pequenos agricultores vulneráveis. 
 

 A produtividade dos pequenos produtores depende em particular do 
bom funcionamento dos ecossistemas A produtividade da agricultura 
familiar e sua contribuição para a economia, para a segurança alimentar e 
para a redução da pobreza dependem dos serviços fornecidos pelo bom 
funcionamento dos ecossistemas, incluindo a fertilidade do solo, a 
disponibilidade de água doce, a polinização e o controle de pragas. As 
práticas agrícolas dos pequenos produtores, por sua vez, afetam a condição 
dos ecossistemas. Esses impactos não são sempre negativos, mas a 
pobreza e as necessidades imediatas podem levar os pequenos agricultores 
a pressionar os ecossistemas, por exemplo, através da modificação do 
habitat natural, da superextração da água e dos nutrientes do solo e do uso 
de agrotóxicos. 
 

 O crescimento da produção agrícola para atender às crescentes 
necessidades globais usando as práticas agrícolas prevalecentes é 
insustentável - é necessária uma transformação. A demanda em agricultura 
para alimentar uma população maior e mais urbanizada através dos 
mercados mundiais ao longo dos próximos 40 anos vai continuar a crescer, 
colocando uma pressão adicional sobre a disponibilidade de terra e outros 
recursos naturais. 
 

 Conclusão - Com as condições certas, os pequenos agricultores 
podem estar na vanguarda de uma transformação na agricultura mundial. 
Com sua imensa experiência coletiva e profundo conhecimento das 
condições locais, os pequenos agricultores possuem muitas das soluções 
práticas que podem ajudar a colocar a agricultura em uma posição mais 
sustentável e equilibrada. (8) 

A partir destes dados verifica-se que o desafio é encontrar mecanismos que 

incentivem e garantam a perenidade destas atividades dado que são grandes 

geradoras de riqueza e de alocação de mão-de-obra, contribuindo para a redução da 

pobreza, para a segurança alimentar e para a geração de emprego e renda. 

As pequenas e médias empresas, particularmente as industriais, necessitam 

de apoio técnico para garantirem um nível mínimo de produtividade, abaixo da qual 

não se tornam viáveis. A concorrência, internacional ou de grandes empresas 

instaladas no país, pode se tornar um fator que dificulte o seu desenvolvimento. A 

escolha de produtos que possuam um nível mínimo de dependência externa e que 

não sejam foco das grandes empresas pode ser um caminho. Mesmo assim, a 

produtividade deve ser avaliada e a adoção de tecnologias que aumentem a 
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competitividade é necessária. Outra forma de atuação pode ser trabalhar de forma 

complementar aos grandes grupos que se encontram instalados no território ou na 

mesorregião, fornecendo insumos e serviços. A área de serviços também pode se 

aproveitar desta situação dado que grandes conglomerados terceirizam muitas 

atividades que não fazem parte do núcleo central dos seus negócios. Assim, áreas 

como segurança, limpeza, atendimento a clientes podem ser oportunidades de 

geração de trabalho para uma mão-de-obra menos especializada (SACHS, 2008).  

A agricultura, por sua vez, também necessita de apoio técnico para tornar-se 

mais produtiva, mas o objeto de atenção não é a concorrência de grandes grupos 

econômicos dado que os produtos agrícolas voltados para o sustento das famílias 

não sofrem este tipo de pressão. Deve-se procurar a melhoria da qualidade dos 

produtos, a orientação adequada quanto a solo, clima, tipos de cultura e apoio na 

comercialização. Como foi apresentado, a partir dos dados brasileiros, a agricultura 

familiar é um celeiro de oportunidade de trabalho decente, podendo contribuir para a 

redução dos problemas causados pela urbanização acelerada.  

O apoio técnico sugerido coloca em discussão a questão do processo de 

inovação que será abordado no item Tecnologia/Inovação. Mesmo assim vale 

lembrar que a introdução de novas tecnologias deve ser acompanhada da 

possibilidade de criação de novos empregos, caso contrário o que se observará será 

um efeito oposto, aumentando o nível de desemprego ou subemprego (SACHS, 

2008). 

Como já foi apresentado anteriormente, o sistema econômico mundial é 

heterogêneo e boa parte dele recebe pequena influência, e por vezes nenhuma, do 

núcleo globalizado da economia. Llorens (2001, p.24), através de uma 

representação gráfica, apresenta a diferenciação dos segmentos onde a influência 

externa é importante e daqueles em que existe espaço para o desenvolvimento dos 

empreendimentos locais e onde se encontram a agricultura familiar, a economia de 

subsistência, o setor informal, e as pequenas empresas de âmbito local ou regional: 
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Quadro 2 – A heterogeneidade do Sistema Econômico Mundial 

 
Fonte: Llorens (2001, p.24) 
 

Será a adequada exploração destes segmentos que não sofrem grande 

influência das grandes organizações, através da organização de todos os vetores na 

promoção do desenvolvimento endógeno do território, que contribuirá para o 

aumento de oportunidades de trabalho, emprego e renda, melhorando a qualidade 

de vida de toda a sociedade. A forma como está estruturada a economia mundial, 

com grandes conglomerados gerando produtos a custos reduzidos, seja devido ao 

aporte de tecnologias avançadas, ou através da exploração de oportunidades de 

custo de mão-de-obra baixo, ou ainda, por mecanismos que se podem ser 

considerados legais não podem ser considerados éticos, vem minando a capacidade 

de pequenas e médias empresas sobreviverem. Neste cenário, Dowbor (2001a, p. 

44), analisando o caso brasileiro, apresenta alguns pontos de referência para a ação 

quanto à geração de empregos e dos quais são destacados quatro: 

 Como o setor moderno (da economia) tem limitada capacidade de 
absorção de mão-de-obra, é preciso recolocar em primeiro plano o apoio 
à pequena e média empresa, ao setor informal urbano (com apoio 
tecnológico, de crédito e outros) e à agricultura familiar; 

 Na medida em que no campo está a maior subutilização de recursos 
produtivos do país, é preciso reconquistar o solo rural para a produção 
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familiar, que assegura ao mesmo tempo emprego, subsistência e 
habitação, além de excedentes alimentares que o país precisa; 

 A dinamização dos programas de formação de mão-de-obra, no sentido 
amplo, utilizando os diversos meios modernos disponíveis, e articulados 
nos níveis nacional, estadual e local, torna-se essencial, mas deve ser 
articulada com políticas de emprego; 

 É preciso trabalhar com ênfase os produtos que representam 
“economias de localização”: a maior parte das atividades da reprodução 
social, como a educação, a saúde, os horti-fruti-granjeiros e tantos outros 
são na realidade pouco “globalizáveis”, e um sistema produtivo integrado 
e bem gerido em nível local pode dinamizar tanto o emprego como a 
produção local e regional. 

 

2.3.2. Desenvolvimento organizacional 

Para que o desenvolvimento territorial ocorra de forma endógena e 

sustentável é necessário que os atores que participam deste processo tenham 

capacidade de adquirir novos conhecimentos para atuar nos processos produtivos 

em que participam, de forma a promover as adequações organizacionais 

necessárias em busca de uma maior produtividade dos recursos existentes e a 

absorção de novas tecnologias. Este processo deve ocorrer tanto nas instituições 

públicas como nas privadas, e nas organizações representativas da sociedade civil, 

como sindicatos e ONGs. No tópico conhecimento, Llorens (2001, p. 26) afirma que: 

Como se sabe, na fase atual da revolução pós-fordista, o “conhecimento” é 
a força decisiva na reorganização da produção e do espaço e na introdução 
de melhores métodos de gerência e organização das empresas e entidades 
de gestão, públicas ou privadas. Igualmente, a globalização é estimulada de 
maneira decisiva pelos avanços ocorridos na esfera da difusão de 
conhecimentos. E, do mesmo modo, a “diversidade territorial” se apoia na 
aquisição e na adaptação de conhecimentos gerais e específicos, os quais 
são filtrados pela própria prática, institucionalidade e cultura locais. 

 

Reforçando a ideia de que os agentes locais públicos e privados necessitam 

desenvolver suas capacitações Vázquez Barquero (2001, p. 206) salienta: 

As ações comprometidas com uma melhor organização do desenvolvimento 
estão no centro da nova política de desenvolvimento regional. Visam, 
efetivamente, fortalecer a capacidade de organização já existente na cidade 
ou região, possibilitando dar uma resposta eficaz aos problemas e desafios 
a superar. Essa é uma questão crítica para enfrentar a concorrência nos 
mercados, razão pela qual as políticas de desenvolvimento local – 
sobretudo nas áreas mais desenvolvidas impactam de modo muito especial 
todos os aspectos ligados à organização. A evolução de uma localidade ou 
região dá-se através das decisões tomadas por agentes públicos e 
privados. 
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Assim, a qualificação dos recursos humanos, consideradas as especificidades 

territoriais, se torna um objetivo central. Os processos produtivos, sejam eles 

administrativos ou diretamente ligados à produção, exigem a alocação de 

conhecimentos de forma que o aumento de produtividade desejado se dê de forma 

contínua, fazendo frente aos desafios da concorrência, mas principalmente criando 

um ambiente inovador que propicie a desejada perenidade aos empreendimentos 

locais. Este processo de preparação dos recursos é definido por Llorens (2001, p. 

43) como inovações sociais, que são tão importantes quanto as inovações 

tecnológicas e de certa forma, as que possibilitam a implementação adequada 

destas: 

Inovações sociais são, por exemplo, novas alternativas e novos métodos de 
gestão de pessoal, tais como a racionalização das tarefas no trabalho, a 
melhoria das condições de trabalho, o aperfeiçoamento dos sistemas de 
motivação, a delegação de responsabilidades e competências pessoais etc. 
O êxito competitivo, em muitos casos, não depende tanto da aquisição de 
novas máquinas como das melhorias organizacionais e das mudanças 
sociais e culturais que permitam a instalação de redes de comunicação 
capazes de somar esforços e desenvolver energias. 

Sachs (2008, p. 52) também destaca a importância da melhoria da 

capacitação, em especial dos pequenos empresários, em processos administrativos 

como forma a se obter maior competitividade: 

O aperfeiçoamento organizacional é tão importante quanto o 
aperfeiçoamento técnico. Os pequenos produtores em via de transformação 
em pequenos empresários precisam melhorar a sua cultura administrativa. 
Ao mesmo tempo, deve-se ajuda-los a tirar proveito da assistência mútua e 
do empreendedorismo coletivo, como meios poderosos de fortalecer os 
seus esforços individuais. 

Apesar da importância de se formar recursos humanos capazes de 

administrar as mudanças internas necessárias nas atividades públicas e privadas, 

deve-se ter em conta que existe a necessidade de se organizar a sociedade para um 

processo de gestão participativo. O sucesso deste processo dependerá da 

capacidade de articulação dos atores sociais do território que se trata de uma forma 

de organização complexa e que será discutido no Capítulo 3 deste trabalho. 
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2.3.3. Desenvolvimento institucional 

O aparato institucional deve ser constituído de um sistema legal e 

administrativo que esteja presente no território, regulando e facilitando o 

desenvolvimento das atividades empresariais, especialmente as micro, pequenas e 

médias empresas, os agricultores, as atividades sindicais, as organizações da 

sociedade civil, como forma a se obter um ambiente social equilibrado, com respeito 

à cultura local e aos recursos humanos e naturais (VÁZQUEZ BARQUERO, 2001). 

Aproximar as instituições dos atores sociais que atuam no território é 

importante por pelo menos dois motivos. Em primeiro lugar porque o Estado-Nação 

deixou de ter capacidade de atuar de forma eficiente em um mundo onde as 

atividades econômicas e sociais sofrem alterações de forma bastante acelerada. 

Dowbor (2001a, p. 19) afirma que a inadequação das estruturas tradicionais do 

estado provoca lentidão nas ações necessárias para que se faça frente a esta nova 

realidade devendo a instância central “se preocupar com a coerência das grandes 

infraestruturas econômicas, com os equilíbrios macroeconômicos, com as 

desigualdades regionais, com a inserção do país na economia mundial e com os 

eixos tecnológicos de longo prazo”, e enfatiza: 

A sociedade moderna é constituída por um tecido complexo e 
extremamente diferenciado de atores sociais. Assim, políticas amplas 
tornam-se desajustadas, reduzindo-se a competência das decisões 
centralizadas. Como a intensidade das mudanças exige também ajustes 
frequentes das políticas, é o próprio conceito da grande estrutura central de 
poder que se vê posto em cheque. Situações complexas e diferenciadas, e 
que se modificam rapidamente, exigem muito mais participação dos atores 
sociais afetados pelas políticas. Exigem, na realidade, sistemas muito mais 
democráticos. 

O Estado-Nação não se extingue, mas deve se transformar, o que não 

significa restringir a presença do Estado, nem simplesmente melhorar a qualificação 

dos recursos humanos, apesar de necessário, nem somente o controle da gestão 

dos recursos financeiros transferidos, mas sim a incorporação de novos papéis e 

atribuições dos gestores públicos como agentes motivadores das iniciativas locais, 

objetivando maximizar as potencialidades territoriais, respeitando os preceitos éticos 

de desenvolvimento social e preservação do meio-ambiente (LLORENS, 2001, 

p.87): 
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Dessa forma, o “território” constitui parte substancial do processo de 
desenvolvimento de um país, sendo as administrações locais e regionais 
atores importantes desse território e protagonistas ativos na definição de 
linhas substantivas da política econômica, a qual deixa de ser, desse modo, 
monopólio da administração central. 

Em segundo lugar, acreditar nas forças do mercado como reguladora das 

atividades produtivas seria a negação da possibilidade de desenvolvimento territorial 

endógeno. A organização produtiva do território deve sempre considerar suas 

potencialidades, necessidades e principalmente suas particularidades como, 

localização geográfica, cultura local, riquezas naturais e estágio atual de 

desenvolvimento. A proximidade das instituições, possibilitando e garantindo a maior 

participação dos atores no desenho de políticas que apoiem o desenvolvimento faz 

parte do processo de descentralização do Estado (LLORENS, 2001, p.35): 

A lógica do mundo dos negócios, ao ignorar as dimensões humana, cultural, 
social e ambiental, não é capaz de dar resposta às mudanças atuais nem às 
necessidades de toda a população. Por isso, apesar de estar claro que é 
necessário estimular a competência dos recursos humanos e dos projetos 
produtivos empresariais, isso não deve conduzir a uma mistificação da 
competitividade capitalista, já que da simples abertura externa não decorre, 
de forma imediata, a introdução de inovações e a difusão do progresso 
técnico necessário para modernizar a base econômica dos diferentes 
territórios e países. Para tanto, exigem-se a formulação e a aplicação de 
políticas específicas e não unicamente medidas dirigidas para estabilizar o 
contexto macroeconômico nos diferentes Estados nacionais.  
 
 

Estas políticas apresentarão novas características, pois deixam de ser 

ordenadas verticalmente, através de um Estado central, para tornarem-se mais 

horizontais, considerando os diferentes contextos que emergem em cada território. A 

economia deixa de ser um conjunto de setores para ser um conjunto de economias 

locais considerando a existência de uma diversidade de atores que de forma 

articulada procuram obter os melhores acordos objetivando o desenvolvimento. O 

quadro abaixo ilustra a diferenciação entre as concepções de políticas centralizadas 

e descentralizadas (LLORENS, 2001, p. 88-89): 
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Quadro 3 – Traços diferenciais das políticas 

 
Fonte: Llorens (2001, p. 89) 
 

Neste quadro é apontado que as políticas de concepção centralizada são 

definidas a partir de um governo central, seguindo uma lógica setorial, com validade 

para qualquer espaço geográfico, em contrapartida à concepção descentralizada 

que procura estimular o empreendedorismo através de políticas indiretas, 

respeitando as particularidades de cada território. Além disto, na visão 

descentralizada as políticas devem ser definidas a partir de um processo de 

articulação que envolva os diferentes atores sociais interessados. 

 
2.3.4. Políticas e instituições de crédito 

O processo de intermediação financeira existente tem pouca relação com as 

necessidades de crédito existentes em cada território. O sistema financeiro é 

extremamente concentrado em grandes instituições e estas fazem a gestão dos 

recursos captados de forma totalmente desconectada de suas origens, resultando 

que a poupança local não é aplicada no próprio território e sim utilizada onde cada 

instituição pode maximizar seus resultados no curto prazo. E é esta visão de curto 

prazo, que alimenta as grandes remunerações dos altos executivos do sistema 

financeiro, que impede que existam formas de financiamento, seja para atividades 

produtivas, industriais, comerciais ou rurais, ou para o consumidor final, a custos que 
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se possam definir como razoáveis. As micro, pequenas e médias empresas não 

possuem acesso a linhas de crédito adequadas, seja para expansão ou 

modernização de seus negócios, seja para capital de giro. Quando este acesso é 

possibilitado, as taxas são elevadas, piorando a produtividade e/ou aumentando o 

preço final dos produtos, o que torna estas empresas cada vez menos competitivas. 

A mesma lógica ocorre com o pequeno produtor rural que não possui o devido 

acesso a linhas de financiamento e custeio afetando sua produtividade e 

competitividade. Como pôde ser visto nos dados do IBGE (Tabelas 2 e 3), são as 

pequenas empresas e a agricultura familiar os grandes empregadores de mão-de-

obra e, no caso da agricultura, de expressiva geração direta de riqueza. O que se 

necessita pensar são novas formas de captação e utilização da poupança local, seja 

através de cooperativas de crédito, criação de bancos populares, ou mesmo uma 

atuação diferenciada dos bancos estatais, de forma a resgatar a função social deste 

processo que há muito se distanciou deste fim (DOWBOR, 2001b). 

Os desafios que se colocam neste vetor são grandes, dado o poder que os 

grandes conglomerados financeiros possuem, porém existem experiências exitosas 

como o Grameen Bank (9), em Bangladesh, que promoveu uma verdadeira 

revolução neste setor, emprestando dinheiro para pessoas que não possuíam 

acesso aos bancos comerciais, e que vem sendo utilizado como modelo em muitas 

localidades, inclusive no Brasil. A criação de opções locais, apesar de ser apontada 

como o melhor caminho, necessita de uma avaliação cuidadosa, pois a estruturação 

de uma cooperativa ou mesmo de um banco de um APL (Arranjo Produtivo Local) 

demanda custos, que se expressivos, faz com que a oferta de crédito seja efetuada 

com taxas menores que dos grandes bancos, mas ainda elevadas para a realidade 

dos pequenos produtores. Duas grandes ações podem ser tomadas para que as 

taxas de juros possam ser reduzidas: a redução dos riscos e a redução dos custos 

operacionais. Os riscos de inadimplência podem ser reduzidos utilizando-se 

garantias coletivas por parte dos grupos que tomam os empréstimos, formação de 

fundos de garantia ou algum mecanismo de seguros de crédito (que podem provocar 

mais custos). A redução dos custos operacionais é mais complexa, mas a 

estruturação de cooperativas e bancos locais, apesar das dificuldades apontadas 
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pode ser um caminho, e por último a existência de créditos subsidiados por bancos 

públicos ou administrados por agências de desenvolvimento local (SACHS, 2008). 

Neste sentido, a participação do Estado central no processo de reestruturação 

dos mecanismos de financiamento e na definição do papel dos bancos estatais, 

agindo como fomentadores das atividades produtivas, mesmo que através de 

políticas de subsídios aos pequenos empreendimentos locais pode ser importante. 

Todavia, estes mecanismos devem estar conectados ao contexto e particularidades 

locais, sendo necessário considerar-se a criação de Agências de Desenvolvimento 

Locais com a responsabilidade de avaliar as necessidades e projetos existentes e 

promover a adequada distribuição destes recursos. Mas o mais salutar ainda seria a 

estruturação de mecanismos que efetuassem a captação e utilização da poupança 

local, apoiando a geração de emprego local e outras medidas em benefício da 

própria comunidade territorial. Esta seria a melhor forma de transformar a 

intermediação financeira em um instrumento socialmente justo (LLORENS, 2001). 

2.3.5. Tecnologia e Inovação 

Da mesma forma que o conhecimento é a base do desenvolvimento 

organizacional, isto se repete quando se fala em utilização de novas tecnologias e 

capacidade de inovação. Todavia, a discussão se torna mais complexa quando o 

objetivo dos esforços de desenvolvimento deve contemplar, principalmente, a 

expansão da oferta de trabalho.  

A introdução de inovações é necessária para que os produtores locais 

ganhem produtividade e competitividade, porém deve-se analisar cuidadosamente 

cada um destes conceitos e quais os objetivos que se pretende alcançar, pois a 

racionalidade econômica não pode se distanciar dos objetivos sociais. O aumento de 

produtividade do pequeno proprietário rural pode aumentar a oferta de alimentos, a 

preços mais baixos, significando importante contribuição para a segurança 

alimentar. A mesma produtividade, nas pequenas e médias empresas, sejam elas 

industriais, comerciais ou de serviços, pode significar a redução de sua taxa de 

mortalidade, e a consequente manutenção do nível de emprego e renda existentes, 

com maior remuneração sobre o capital investido, criando possibilidade de maior 
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independência em termos de capital de giro ou na possibilidade de melhorias 

tecnológicas e administrativas, sem a necessidade de que recorram a 

financiamentos. O espaço para o crescimento da produtividade, sem necessária 

redução de alocação de mão-de-obra, é grande, principalmente nas economias 

menos desenvolvidas em função da enorme subutilização de recursos existente. A 

competitividade pode vir como resultante deste processo de melhorias, tanto na área 

rural como nas pequenas e médias empresas, bem como da introdução de 

inovações, sejam elas sociais ou tecnológicas, como definidas por Llorens (2001, p. 

43). O quadro abaixo, apesar de mais voltado à logica das empresas que ao 

ambiente rural, serve para entender a diferença entre os fatores que impulsionam a 

produtividade e a competitividade: 

 

Quadro 4 – Fatores impulsionadores da produtividade e da competitividade 

 
Fonte: Llorens (2001, p. 49) 
 
 

Os dados do IBGE para a agricultura e pecuária (Tabelas 3 e 4) mostram que 

a agricultura familiar além de ser responsável por 74% da mão-de-obra alocada no 

setor, representa 33% do valor produzido, ocupando apenas 24% da área total. 

Mesmo alocando-se mais tecnologia neste setor ele continuará utilizando o mesmo 
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contingente de recursos humanos, dado sua estrutura familiar. No caso brasileiro, o 

que pode e deve ser feito é apoiar estes produtores com assistência técnica, direta 

ou através de treinamento, para escolha de espécies adequadas ou melhoradas 

para cada região, para o tratamento do solo, reduzindo o uso intensivo de 

queimadas e da aplicação de defensivos agrícolas, para a preservação do meio 

ambiente, e apoiando no processo de comercialização. Além disto, por ser um setor 

com alto grau de contribuição na reprodução social, deve ser estimulada sua 

ampliação, considerando principalmente a existência de grandes áreas de terra sem 

nenhuma utilização, e um contingente de recursos humanos desempregados ou 

subempregados, que hoje vive na periferia das cidades, mas cuja origem é rural. 

Estes empreendimentos familiares atendem as necessidades básicas de 

alimentação da população, enquanto a agricultura energética, a agricultura de 

matérias primas industriais, e mesmo a pecuária, que se utiliza de pastos plantados, 

estão concentradas em grandes empresas que participam do mercado global, e se 

utilizam de alta tecnologia e baixa alocação de recursos humanos (DOWBOR, 

2001b). 

O direcionamento dos processos de inovação e de difusão tecnológica 

necessita considerar a realidade de cada território e principalmente a particularidade 

do que é e pode ser produzido e da oportunidade de se identificar aqueles bens e 

serviços que Sachs (2008, p. 45) define como não comercializáveis, que têm menos 

ou nenhuma dependência de importações e que possibilitam a introdução gradativa 

de inovações como forma de manter um nível razoável de produtividade que 

justifique sua produção em escala mínima.  

Todavia, não se pode ignorar que a maioria das empresas, particularmente as 

micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), sofre os efeitos da concorrência 

internacional, mesmo que não participem diretamente deste mercado, tornando-se 

necessária a equiparação de suas condições comerciais àquelas apresentadas pela 

concorrência. Neste sentido é inevitável a criação de um ambiente favorável à 

absorção de inovações, tanto organizacionais como tecnológicas, como forma de 

incrementar sua produtividade e competitividade, sendo este talvez o maior desafio 

dos gestores públicos e privados. Para que a empresa se torne competitiva ela 
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necessita se reestruturar internamente, provocar mudanças em seus fornecedores e 

ter disponível no território serviços e insumos (infraestrutura básica, serviços de 

saúde, financiamento, regime fiscal diferenciado, etc.) que lhe propicie competir, no 

mínimo, em nível de igualdade com seus concorrentes. Além destes pontos Llorens 

(2001, p. 55-56) destaca que: 

Nos entornos favoráveis, a inovação provoca um efeito multiplicador que 
incrementa mais que proporcionalmente o rendimento individual dos fatores. 
A construção de tais “entornos” constitui, pois, uma tarefa primordial para o 
impulso da produtividade da competitividade do tecido empresarial. Nisso 
podem colaborar, de forma decisiva, os diferentes agentes sociais, públicos 
e privados em cada território. Com efeito, tanto os diferentes níveis 
territoriais das administrações públicas como as organizações empresariais 
e sindicatos, assim como outras organizações da sociedade civil 
(universidades, institutos de pesquisa e desenvolvimento, organizações não 
governamentais ou outras), podem organizar ações conjuntas para a 
construção de uma “atmosfera facilitadora” do desenvolvimento econômico 
local e regional. 

 

O que pode ser destacado é que os empreendimentos territoriais não vivem 

de forma isolada, nem conseguem as melhorias requeridas de forma independente, 

devendo o ambiente territorial ser ajustado para que se obtenha desenvolvimento 

econômico e social, associado à qualidade de vida e do meio ambiente. 

2.3.6. Cooperação e redes 

A cooperação pode ser considerada uma das importantes alavancas do 

desenvolvimento uma vez que objetiva uma mudança na visão dos pequenos 

empreendedores locais, deixando de atuarem exclusivamente como concorrentes, 

para participarem de uma rede de colaboração mútua e complementaridade 

produtiva. Esta mudança dificilmente ocorrerá de forma espontânea podendo os 

agentes públicos influir no desenvolvimento de ações que contribuam na 

organização produtiva do território através da formação de Arranjos Produtivos 

Locais e da criação de uma Agência de Desenvolvimento Local que apoie e oriente 

as ações destes empreendedores. O empreendedorismo coletivo pode ser aplicado 

tanto na organização das MPMEs, comerciais ou industriais, como na área rural, nas 

unidades familiares de produção, pois irá contribuir no estabelecimento de condições 

que facilitem o acesso ao crédito, na obtenção e uso adequado de tecnologia e de 
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apoio técnico e na melhoria administrativa, que são fatores importantes para a 

competitividade e sobrevivência destas pequenas organizações (SACHS, 2008). 

Analisando a implicação da cooperação e da formação de redes para a 

política de desenvolvimento local, Vázquez Barquero (2001, p. 117) salienta que: 

Assim, quando uma cidade ou região busca definir uma estratégia de 
desenvolvimento econômico local, um de seus elementos centrais consiste 
em construir ou fortalecer a capacidade organizacional de seus agentes 
econômicos e de suas instituições, de forma a melhor produzir e concorrer 
nos mercados (OECD, 1993). Um dos eixos condutores da estratégia 
consiste, portanto, em aumentar a cooperação entre os agentes e as 
instituições, por meio de ações que fomentem a criação e o 
desenvolvimento de empresas e de redes de atores privados e de 
instituições. O outro eixo estratégico da política de desenvolvimento local 
consiste no estímulo à capacidade de aprendizagem da rede de atores 
locais, de forma a permitir-lhes dar uma resposta adequada às 
necessidades e aos problemas da economia local. 

 

Assim, as micro, pequenas e médias empresas, dado seu tamanho, têm 

maior possibilidade de sucesso, em um ambiente onde estão sujeitas a forte 

concorrência externa, quando trabalham organizadas em rede, de forma associativa 

e em conjunto com outros atores que dão suporte ao processo produtivo. Este 

processo, envolvendo a iniciativa privada, as instituições públicas, universidades, 

institutos de capacitação, institutos responsáveis pela disponibilização de 

informações é que possibilitará a criação de um ambiente organizado onde as 

competências e recursos locais poderão ser explorados em toda sua potencialidade 

(LLORENS, 2001). 

Todavia, apesar da formação de redes ser importante para o aumento de 

competitividade das empresas pequenas e médias, Castells (1999, p. 213) alerta 

que estudos feitos em várias regiões do mundo apontavam para o controle destas 

por grandes empresas. Estariam assim subordinadas em termos financeiro, 

comercial e tecnológico a grandes grupos, que se utilizam da flexibilidade de sua 

estrutura para obter economias de escala no desenvolvimento de seus produtos e 

serviços. Além da influência das grandes empresas, outras pesquisas identificaram 

que muitas destas pequenas e médias empresas se fundiram, algumas se 

transformando em grandes organizações, como forma de ganhar força para fazer 

frente à competição internacional. 
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Além da organização de empresas em redes, existe outra forma de 

estruturação que são as redes de cidades. Na visão de Vázquez Barquero (2001, p. 

167), da mesma forma que as empresas, as cidades não são entidades isoladas, 

podendo através da formação de redes criarem um “entorno inovador” em que cada 

participante seja responsável por atender a demanda de produtos e serviços onde 

apresente maior eficiência, porém sem que exista um processo de especialização 

absoluto, o que não é desejável, e destaca: 

A competição entre empresas intensifica-se em um contexto de crescente 
globalização como o atual, estendendo-se também às cidades, em cujo 
entorno estão enraizados os processo produtivos. A capacidade de resposta 
destas últimas depende da excelência de suas funções e serviços, da 
qualidade de seus recursos e da eficácia de suas redes internas e externas. 
Quando o sistema urbano funciona em forma de rede, como uma 
organização urbana policêntrica, são aumentadas a competitividade e a 
eficiência das cidades (e, desse modo, de suas empresas). (10) 

 

De qualquer forma, o mais importante é que as iniciativas locais contemplem 

cada vez mais a articulação dos agentes produtivos em um processo de colaboração 

em substituição ao modelo exclusivamente competitivo “administrado” pelo mercado, 

e neste sentido Dowbor (2010, p. 95) observa que: 

O que está despontando com cada vez mais força, é que somos 
condenados, se quisermos sobreviver, a desenvolver formas inteligentes de 
articulação entre os diversos objetivos econômicos, sociais, ambientais e 
culturais, e consequentemente formas inteligentes de colaboração entre os 
diversos atores que participam da construção social destes objetivos. O 
deslocamento sísmico consiste na gradual substituição do paradigma da 
competição pelo paradigma da colaboração. 

 

2.3.7. Serviços Sociais e infraestrutura  

A visão sobre o valor dos serviços sociais necessita ser repensado, mudando 

sua condição de despesas governamentais para investimento no ser humano, 

quando se pretende criar um processo de desenvolvimento sustentável. As 

infraestruturas básicas também necessitam de atenção especial, pois além de 

proporcionarem oferta de trabalho, geram condições de atração para investimentos 

produtivos e contribuem para a competitividade territorial. Como observado na 

introdução deste trabalho, os fóruns mundiais dão foco especial à necessidade de 

mudanças na condição humana, de forma global, com a redução das desigualdades 
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sociais, e consequente redução da pobreza, para que se tenha o entendimento de 

que os conceitos crescimento econômico e desenvolvimento são bem diferentes 

(DOWBOR, 2001b). Reforçando este entendimento, Llorens (2001, p. 58) ao discutir 

a criação de vantagens competitivas no território destaca que: 

O domínio tecnológico e a capacidade para sua utilização e difusão são a 
principal fonte de vantagens competitivas dinâmicas, as quais implicam 
atender de forma prioritária à formação do capital humano. Desse modo, as 
políticas sociais, como saúde, higiene e educação, entre outras, devem 
deixar de ser consideradas como políticas assistenciais, para passar a fazer 
parte das políticas de desenvolvimento, já que ajudam a criar e formar o 
recurso estratégico principal, isto é o capital humano.  

 

Os serviços sociais são, em sua maioria, de responsabilidade dos 

governantes locais e são constituídos por educação, habitação, saúde, lazer, cultura, 

esporte, turismo, segurança, transportes e informação. Esta gama de serviços é que 

dá sustentação ao desenvolvimento das capacidades locais através da melhoria das 

condições de vida de sua população. 

A educação deve ser oferecida de forma ampla com igual oportunidade de 

acesso a toda a população, com mesmo nível de qualidade, pois é ela que contribui 

para a formação cultural, despertando a conscientização, a autonomia, a 

autoconfiança e a autoestima (SACHS, 2008, p. 39). Mas a educação necessita ser 

repensada tanto em termos de conteúdo como na forma de apresentação. A 

realidade é que o conhecimento evolui, mas o processo educacional se mantém o 

mesmo não conseguindo acompanhar a dinâmica imposta por um mundo em 

constante mudança tornando-se a gestão do conhecimento o grande desafio. 

Dowbor (2001b, p. 80-81) oferece a sistematização do que considera os principais 

pontos de referência de um processo de gestão do conhecimento: 

 É necessário repensar de forma mais dinâmica e com novos enfoques a 
questão do universo de conhecimentos a trabalhar: ninguém mais pode 
aprender tudo, mesmo que de uma área especializada; 

 Neste universo de conhecimentos, assumem maior importância relativa 
as metodologias, o aprender a “navegar”, reduzindo-se ainda mais a 
concepção de “estoque” de conhecimentos a transmitir; 

 Torna-se cada vez mais fluida a noção de área especializada de 
conhecimentos, ou de “carreira”, quando do engenheiro exige-se cada 
vez mais uma compreensão da administração, quando qualquer cientista 
social precisa de uma visão dos problemas econômicos e assim por 
diante, devendo-se inclusive colocar em questão os corporativismos 
científicos; 



 
56 

 

 Aprofunda-se a transformação da cronologia do conhecimento: a visão 
do homem que primeiro estuda, depois trabalha, e depois se aposenta 
torna-se cada vez mais anacrônica, e a complexidade das diversas 
cronologias aumenta; 

 Modifica-se profundamente a função do educando, em particular do 
adulto, que deve se tornar sujeito da própria formação, frente à 
diferenciação e riqueza dos espaços de conhecimento nos quais deverá 
participar; 

 A luta pelo acesso aos espaços de conhecimento vincula-se ainda mais 
profundamente ao resgate da cidadania, em particular para a maioria 
pobre da população, como parte integrante das condições de vida e de 
trabalho; 

 Finalmente, longe de tentar ignorar as transformações, ou de atuar de 
forma defensiva frente às novas tecnologias, precisamos penetrar as 
dinâmicas para entender sob que forma seus efeitos podem ser 
invertidos, levando a um processo reequilibrador da sociedade, quando 
hoje tendem a reforçar as polarizações e a desigualdade. 

O desenvolvimento organizacional e institucional, a aplicação de novas 

tecnologias, bem como a capacidade de introdução de inovações analisados 

anteriormente, todos estes vetores dependem diretamente do desenvolvimento de 

um processo educacional que tenha vinculação com as características territoriais, 

possibilitando que sejam criadas as bases culturais e intelectuais necessárias à 

sustentabilidade do desenvolvimento.  

Os serviços de saúde, assim como a educação, também necessitam 

acompanhar o ritmo de mudanças da sociedade. Tomando-se apenas uma 

informação para o caso brasileiro, ao se analisar os dados do IBGE relativos à 

população por faixa de idade (Tabela 5), o que se verifica, comparando os dados de 

1970, 1991 e 2010, é a confirmação de uma mudança no perfil populacional, 

ocorrendo o crescimento das faixas de idade mais avançadas, confirmando a maior 

participação da mulher nas faixas etárias acima de 25 anos, apresentando maior 

longevidade que os homens e representando 51% do total populacional.  

Só este ponto já exigiria uma revisão da forma como se definem as políticas 

públicas para o setor, mas a dinâmica de um setor tão importante para o bem estar 

social e tão complexo exige a coordenação e articulação de todas as esferas de 

poder, federal, estadual e municipal, além da participação e reconhecimento do 

trabalho que algumas entidades da sociedade civil realizam como, por exemplo, a 

Pastoral da Criança.  
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Tabela 5 – População por faixa de idade e sexo 

 

Existem três aspectos que são particularmente importantes na avaliação da 

saúde pública: o primeiro se refere à questão da sua privatização, e da 

impossibilidade da maioria da população não poder arcar com os custos dos planos 

de saúde e nem da quantidade de medicamentos e de procedimentos que são 

solicitados. Tratar a saúde pública como mercadoria e não como um investimento 

em qualidade de vida e por consequência em produtividade, é não pensar a longo 

prazo e sim na manutenção de uma situação onde grandes grupos seguradores e a 

indústria farmacêutica obtém enormes lucros. O segundo diz respeito à necessidade 

de se trabalhar na medicina preventiva, em todas as fases da vida de um ser 

humano, reduzindo a possibilidade de internações ou de tratamentos mais caros por 

falta de um acompanhamento rotineiro. O terceiro se refere à necessidade de 

integração entre as ações voltadas diretamente para o setor de saúde com demais 

atividades que responderão de forma significativa para a prevenção de doenças, 

como, por exemplo, tratamento e distribuição de água, saneamento básico, 

preservação do meio ambiente e de recursos naturais, controle de poluição 

atmosférica, segurança e inclusive lazer, cultura e entretenimento (DOWBOR, 

2001b). A solução não é simples e demandará um grande esforço de articulação 

Grupos de idade

1970 1991 2010 1970 1991 2010 1970 1991 2010 1970 1991 2010

Total 46.327.250    72.485.122     93.406.990     46.807.596     74.340.353     97.348.809     49,74 49,37 48,97 50,26 50,63 51,03

0 a 4 anos 7.022.222      8.379.650       7.025.701       6.894.012       8.141.464       6.781.032       7,54 5,71 3,68 7,4 5,54 3,55

5 a 9 anos 6.748.539      8.836.268       7.623.609       6.607.954       8.583.891       7.344.159       7,25 6,02 4 7,1 5,85 3,85

10 a 14 anos 5.922.976      8.585.508       8.727.095       5.926.119       8.461.651       8.440.040       6,36 5,85 4,58 6,36 5,76 4,42

15 a 19 anos 5.013.764      7.460.490       8.557.608       5.305.903       7.556.982       8.429.180       5,38 5,08 4,49 5,7 5,15 4,42

20 a 24 anos 4.089.101      6.712.435       8.627.665       4.308.933       6.852.443       8.613.199       4,39 4,57 4,52 4,63 4,67 4,52

25 a 29 anos 3.138.621      6.174.959       8.458.790       3.263.720       6.463.119       8.644.127       3,37 4,21 4,43 3,5 4,4 4,53

30 a 34 anos 2.814.900      5.406.785       7.718.081       2.862.102       5.656.708       8.026.535       3,02 3,68 4,05 3,07 3,85 4,21

35 a 39 anos 2.481.474      4.597.824       6.767.177       2.571.274       4.865.939       7.121.014       2,66 3,13 3,55 2,76 3,31 3,73

40 a 44 anos 2.265.837      3.860.918       6.319.971       2.210.102       3.973.796       6.688.525       2,43 2,63 3,31 2,37 2,71 3,51

45 a 49 anos 1.787.155      2.994.785       5.692.722       1.737.386       3.129.903       6.141.925       1,92 2,04 2,98 1,87 2,13 3,22

50 a 54 anos 1.483.694      2.526.581       4.825.839       1.451.283       2.638.547       5.308.482       1,59 1,72 2,53 1,56 1,8 2,78

55 a 59 anos 1.169.517      2.017.494       3.912.544       1.143.170       2.224.630       4.371.889       1,26 1,37 2,05 1,23 1,52 2,29

60 a 64 anos 913.836         1.715.601       3.033.130       903.013          1.921.257       3.470.156       0,98 1,17 1,59 0,97 1,31 1,82

65 a 69 anos 618.249         1.308.343       2.224.862       626.039          1.467.717       2.627.927       0,66 0,89 1,17 0,67 1 1,38

70 a 74 anos 396.058         872.424           1.675.553       426.081          1.017.494       2.069.185       0,43 0,59 0,88 0,46 0,69 1,08

75 a 79 anos 199.181         575.738           1.089.024       229.863          714.480           1.481.662       0,21 0,39 0,57 0,25 0,49 0,78

80 anos ou mais 185.375         459.319           - 265.875          670.332           - 0,2 0,31 - 0,29 0,46 -

Tabela 200 - População residente por sexo, situação e grupos de idade - Amostra - Características Gerais da População

Brasil

Variável X Sexo X Ano

População residente (Pessoas) População residente (Percentual)

Fonte: IBGE - Censo Demográfico

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=200&z=cd&o=2&i=P, acessado em 20/04/2013

Homens Mulheres Homens Mulheres

Nota: 1 - Dados da Amostra; 2 - Até o ano de 1991 os grupos de idade vão até 80 anos ou mais; a partir de 2000, vão até 100 anos ou mais.
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política por qualquer administrador local que tenha a qualidade de vida da população 

como grande prioridade. 

Além da educação e da saúde, outro tópico importante em termos de políticas 

sociais se refere à habitação. A segurança da moradia garantida é primordial para 

que exista o sentimento de pertencer a algum lugar, contribuindo para o 

desenvolvimento da cidadania. O desenho de políticas públicas que incentivem a 

construção de moradias, com o devido apoio da administração local pode ser 

bastante diversificada, abrangendo desde o financiamento, a disponibilização de 

assistência técnica, para que as construções sejam econômicas, seguras e 

preservem o meio ambiente, a organização de mutirões, o auxílio na compra de 

materiais em condições mais vantajosas enfim, dependendo da capacidade 

organizacional e das necessidades e disponibilidade de recursos de cada localidade. 

 O certo é que, se eliminar condições sub-humanas de habitação não é 

função direta do Estado, também não é de se esperar que alguma iniciativa do setor 

privado vá resolver os enormes desequilíbrios existentes na área habitacional. Uma 

habitação digna terá influência direta nos resultados dos investimentos feitos nas 

áreas de educação e principalmente saúde, além do fato da construção de moradias 

gerar trabalho e renda, de forma direta e/ou indireta (SACHS, 2008). 

Alguns setores da área pública como turismo, cultura, esportes e lazer podem 

ser analisados em conjunto. São atividades que contribuem para a qualidade de vida 

de toda a comunidade, auxiliam na geração de emprego e valorizam os espaços e 

particularidades locais. O turismo e a cultura são áreas pouco exploradas, mas os 

exemplos de cidades que investiram na atração de visitantes a partir da organização 

de atividades que valorizassem o artesanato, a culinária, a história e as edificações, 

os recursos naturais existentes e peculiares, alguns ideais para atividades 

esportivas, e que estimularam as entidades da sociedade civil e os pequenos 

empresários a participarem deste processo, são conhecidas nacionalmente e muitas 

vezes internacionalmente. O esporte e o lazer podem estar ou não vinculados ao 

desenvolvimento turístico sendo que o mais importante neste caso é o resgate dos 

espaços públicos pelos cidadãos onde o convívio pode se tornar um instrumento que 

contribua na abertura de brechas no muro que divide a comunidade entre os 
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condomínios fechados e os bairros mais pobres. Esta possibilidade pode parecer 

ingênua ou irreal, mas Dowbor (2001b, p. 101) enfatiza a importância de se destacar 

o social, a sociabilidade inclusive como forma de contenção das tensões sociais, da 

violência, da discriminação, enfim das distorções que são encontradas como 

resultado da ausência de interesse em temas como estes e acrescenta: 

Quando falamos em turismo e esporte, portanto, referimo-nos não somente 
à indústria correspondente, mas a uma cultura que foi asfixiada, cultura de 
boa vizinhança, de convívio comunitário, de intercâmbios ricos com o 
diferente, com outros costumes, com o corpo, com a natureza, com o rio, 
com o espaço aberto. Em vez de acumular estatísticas sobre quanto estão 
progredindo a indústria do turismo e a indústria do esporte, ângulos 
perfeitamente compreensíveis e não necessariamente negativos da 
economia, devemos nos preocupar em resgatar as dimensões sociais, 
livres, espontâneas e gratuitas destas atividades, visando recuperar 
componentes essenciais da qualidade de vida. 

 

O fenômeno da “industrialização” dos serviços sociais também acontece com 

o setor de segurança, tendo este se transformado em um grande negócio que 

atende as necessidades de empresas, condomínios e inclusive de órgãos públicos, 

em um processo de terceirização onde se procura comprar segurança por baixo 

custo. O resultado é um contingente imenso de pessoas com treinamento 

inadequado onde a truculência e por vezes a violência se tornam as características 

fundamentais da sua medida de eficiência. Este é mais um processo onde o 

distanciamento entre aqueles que dependem exclusivamente do aparato 

governamental e os que podem comprar sua segurança, mas que não abrem mão 

do uso do aparato oficial, só serve para agravar as diferenças sociais. Este é um 

setor complexo possuindo responsabilidades divididas entre o Estado-central, os 

governos estaduais e a municipalidade. No caso brasileiro é o município que decide 

se deve ou não ter uma guarda metropolitana que teria por objetivo garantir a 

segurança de todos os cidadãos, de forma igualitária, e que, dada a proximidade, 

contribuiria em um processo de prevenção a atos criminosos. Mas nada impede que 

este contingente sofra o mesmo processo de deterioração, através da corrupção 

ativa ou passiva, que acontece com as outras instâncias, ou mesmo que seja 

inoperante frente ao crime organizado, levando mais uma vez ao distanciamento de 

seu objetivo básico que é o bem estar social. É um processo complexo, que envolve 

riscos, mas que necessita ser analisado e trabalhado, pois integra o conjunto de 
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serviços sociais que necessitam funcionar para que o desenvolvimento sustentável 

ocorra (DOWBOR, 2001b).  

Os transportes públicos são outro serviço que pouca atenção recebe na 

maioria das pequenas cidades o que leva a deslocamentos a pé, de carro ou de 

moto, sendo usual a existência de um trânsito caótico mesmo nestas localidades. A 

cultura do uso do automóvel, ou de transportes individuais é reforçada pela 

prestação de um serviço público de baixa qualidade e pela deformação cultural 

criada pelo status de se andar em seu próprio veículo, mesmo para se deslocar em 

pequenas distâncias. 

Juntamente com os serviços sociais é importante que se entenda como as 

infraestruturas contribuem para a melhoria de qualidade de vida e como suporte 

básico ao desenvolvimento de uma cidade ou região. As infraestruturas dependem 

tanto das ações dos governantes locais como das instâncias estaduais e federais, 

na medida em que investimentos em grandes obras para geração e distribuição de 

energia, ferrovias, estradas, telecomunicações, reservatórios de água e até 

tratamento de água e esgotos dependem de recursos que a maioria das cidades não 

tem capacidade de gerar, além do fato que estas estruturas não estão vinculadas a 

uma divisa territorial pequena e sim preparadas para o funcionamento de grandes 

redes de fornecimento. Todavia, existe um conjunto de iniciativas que podem ser 

desenvolvidas no território e que contribuem para a melhoria da qualidade de vida e 

da produtividade local. Há também a possibilidade das cidades, trabalhando em 

rede, melhorarem todo o entorno territorial gerando condições favoráveis para seu 

desenvolvimento. A malha viária local, o saneamento e estações de tratamento de 

esgotos, que normalmente dispõe de financiamento interno ou externo, os serviços 

de urbanização, a coleta e tratamento de resíduos sólidos, enfim há grandes áreas 

em que a municipalidade pode atuar como agente de mudança e que 

complementam as ações que forem adotadas nos serviços sociais, aumentando a 

produtividade de todo o sistema e gerando economias que não estão expressas em 

nenhum indicador que seja analisado isoladamente. É a visão sistêmica de todo o 

processo, ordenando as ações em seu conjunto, que permitirá que ganhos sociais e 

econômicos apareçam e se consolidem (DOWBOR, 2001b). 
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2.3.8. Informação e comunicação 

Este tópico pode ser analisado sob três enfoques: o da tecnologia, o do 

fornecimento e disponibilização de serviços e o do potencial de sua utilização.  

O desenvolvimento das tecnologias de telecomunicações e informática 

juntamente com a criação da WEB (WorldWideWeb) deu impulso à conectividade 

experimentada nos dias de hoje, onde redes sociais, sites de busca e os mais 

diversos tipos de equipamentos (microcomputadores, tablets, celulares e outros) 

permitem ao cidadão comum obter todo tipo de informação, conectar-se com seus 

grupos de interesse, criar redes de colaboração. Estes mesmos recursos auxiliam as 

empresas no contato com fornecedores e clientes, contribuem para a atuação das 

entidades da sociedade civil, enfim, encurtam espaços e criam uma nova dimensão 

de tempo, dado que tudo acontece através de vias de alta velocidade, formadas por 

ampla rede de canais óticos e satélites que operam vinte quatro horas por dia. 

Dowbor (2001b, p. 37) destaca a importância dos serviços de telecomunicações 

como fator central nas infraestruturas modernas: 

As telecomunicações ocupam lugar central nas infraestuturas modernas, na 
medida em que se tornaram talvez o principal eixo de modernização da 
economia, transformando radicalmente o conceito espacial das atividades 
econômicas, sociais e culturais. Não se trata mais de telefonia, mas do 
conjunto de infovias que asseguram os fluxos financeiros mundiais, o 
acesso à imagem, às informações, no novo paradigma de organização da 
chamada sociedade do conhecimento. 

Já os serviços despertaram interesse de grandes grupos empresariais e são 

estes que controlam as telecomunicações através do mundo juntamente com novas 

empresas que surgiram após a explosão da bolha da internet e que hoje controlam 

as mais utilizadas redes sociais. Estas novas formas de comunicação e informação 

se somam as já existentes, como televisão e rádio, criando um mundo de 

possibilidades de interação sendo que o mais importante é quanto tudo isto pode 

contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais bem informada e 

participativa. Amartya Sen (2010) salienta a importância da independência dos 

meios de comunicação e Dowbor (2001b, p. 39-40) ressalta que estes meios 

deveriam servir como forma de inclusão social: 
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A área de telecomunicações demonstra claramente que a alternativa entre 
monopólio estatal e interesses privados pode simplesmente não ser a 
resposta adequada para serviços tão essenciais. Enquanto a regulação e 
controle de nível nacional são importantes, a realidade é que dificilmente 
podem deixar de responder, neste nível, às exigências do espaço mundial 
de telecomunicações. Tarifas diferentes num país, por exemplo, levam hoje 
crescentemente os usuários a utilizar comunicações via outros países, ou 
via meios como a internet. O essencial, na realidade, é assegurar que a 
rede de telecomunicações deixe de ser um elemento de exclusão social, e 
possa funcionar de maneira flexível e eficiente na diversidade de serviços 
que hoje presta. 

A tecnologia está disponível e de forma mais controlada os serviços também. 

O importante é que se observe de que forma a possibilidade de acesso a estas 

tecnologias, de comunicações e informação, está sendo tratada. As possibilidades 

de uso para melhoria dos níveis de competitividade e de qualidade e quantidade de 

informação são enormes tanto para governos, empresas, entidades da sociedade 

civil, escolas e lazer. Dowbor (2001b, p. 38) registra algumas experiências que 

sinalizam o potencial de uso destas novas ferramentas: 

Na área da administração pública, milhares de governos municipais já 
participam da rede de comunicação de “melhores práticas”, informando uns 
aos outros sobre orçamento participativo, sistemas municipais de 
informação, políticas mais adequadas para as crianças, metodologia de 
indicadores municipais e assim por diante, gerando uma rede mundial de 
cooperação descentralizada onde antes só havia a penosa pirâmide de 
comunicações verticalizadas que morriam no ponto de estrangulamento dos 
ministérios. 
Na área do público não estatal, universidades, organizações culturais, 
organizações não-governamentais e organizações de base comunitária 
estão descobrindo o imenso potencial de comunicação direta entre atores 
sociais, e vislumbra-se um universo onde a eterna alternativa entre o peso 
da máquina estatal e a ganância privada, ambas costuradas por marketing 
político e idiotice publicitária, poderá ser ultrapassada. 
 
 

2.3.9. Sustentabilidade ambiental 

Os vetores abordados acima são complementares e é desejável que sejam 

analisados de forma sistêmica evitando-se assim a subutilização de recursos e 

objetivando a maximização de resultados, todavia podem ser tratados de forma 

isolada. Já a questão ambiental deve estar inserida na discussão de cada um dos 

vetores, para que as condições de preservação e melhoria do meio ambiente 

avancem. Os esforços internacionais tratam de acordos entre nações, mas os 

problemas surgem nas localidades o que torna mais interessante e promissora esta 

abordagem.  
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Os problemas ambientais estão ligados a recursos essenciais para a 

preservação da vida humana e afetam a água, a terra, o clima, as fontes de energia, 

e estes recursos estão diretamente relacionados com a produção de alimentos. A 

erosão dos solos e a desertificação são provocadas em grande parte pela atividade 

humana através do desmatamento de terras frágeis, de processos agrícolas que 

esgotam os solos e da atividade pecuária em larga escala. A disponibilidade de água 

doce vem reduzindo devido sua intensa utilização para a irrigação na agricultura. 

Suas fontes naturais, como os aquíferos e o gelo das montanhas também estão 

reduzindo, os primeiros pelo bombeamento acima da capacidade de recuperação e 

o segundo pelo degelo originado pelo aquecimento global que provém do acúmulo 

de gases de efeito estufa na atmosfera. Estes mesmos gases provocam a 

acidificação dos oceanos afetando os locais de reprodução das espécies marinhas. 

A diminuição da oferta de pescados também está vinculada à exploração 

descontrolada da pesca, bem acima da capacidade de reposição dos estoques 

marinhos. Fechando este círculo, a humanidade se dirige de forma acelerada para 

graves crises na oferta de alimentos e por consequência para graves crises sociais 

(BROWN, 2011).  

De forma semelhante, Senge (2009) coloca que na análise da questão 

ambiental se faz necessário considerar três conjuntos de fatores que estão 

interligados: energia e transporte, alimentos e água e resíduos materiais e toxidade. 

A utilização de metanol de milho e de combustíveis fósseis para a produção de 

energia e transporte deveria ser substituída por energias renováveis que não 

impactassem a produção de alimentos, bem como o clima, e neste contexto devem 

ser substituídas por combustíveis gerados a partir de biomassa. A necessidade de 

eletricidade poderia ser atendida pelas energias eólica, solar e geotérmica em 

substituição principalmente às usinas geradoras alimentadas por carvão mineral. A 

qualidade da água, a degradação do solo, a redução das florestas, a acidificação 

dos oceanos e todos os tipos de poluição existentes exigiriam que se pensasse 

como a natureza criando uma sociedade regenerativa com menos consumo, com 

descarte zero de resíduos materiais, com a implantação do desafio 80-20 (redução 

de 80% das emissões de gases de efeito estufa em até 20 anos), com respeito à 

diversidade e criando condições de vida sustentáveis para as gerações futuras. 
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A água, o solo e o clima são foco de estudos realizados por organismos das 

Nações Unidas que apresentam de forma simples e direta o inter-relacionamento 

destes temas, assim como dados que permitem um entendimento dos impactos que 

cada um deles exerce sobre a qualidade de vida do ser humano no planeta.  O 

volume total de água existente na Terra é de aproximadamente 1,4 bilhões de km³, 

sendo que apenas 2,5% deste volume é de agua doce, e 70% desta é formada por 

gelo existente nas montanhas, no Ártico e na Antártida. É estimado que todo o 

suprimento de água doce disponível para os ecossistemas e seres humanos se 

aproxima dos 200.000 km³, o que significa menos de 1% de toda a água doce 

existente no planeta. A utilização da água cresce mais que o crescimento 

populacional, sendo utilizada como segue: 70% para irrigação, 22% para indústria e 

8% para uso doméstico. A produção de alimentos é altamente dependente de água 

sendo que para a obtenção de um quilo de arroz são necessários de 1.000 a 3.000 

litros de água e que para se produzir um quilo de carne bovina, alimentado por 

grãos, são necessários de 13.000 a 15.000 litros de água (UNWATER, STATISTCS, 

ANEXO 2).  

Na problemática do uso e da conservação do solo, a United Nations 

Convention to Combat Desertification (DRYLANDS SOIL, UNCCD) apresenta dez 

principais fatos que apontam para a necessidade de se colocar em perspectiva a 

degradação do solo, cabendo destaque a alguns deles: 75 bilhões de toneladas de 

solo fértil desaparecem anualmente, sem capacidade de regeneração pela própria 

natureza; 12 milhões de hectares de terra são perdidos a cada ano especificamente 

devido à desertificação e secas; 52% das terras usadas para agricultura estão 

moderadamente ou severamente degradadas, afetando perto de 1,5 bilhão de 

pessoas; 13 milhões de hectares de florestas são perdidos a cada ano; 27.000 

espécies naturais são perdidas a cada ano devido à perda global de biodiversidade 

tendo como fator chave a desertificação que, além disto, reduz a capacidade do solo 

de absorver os gases de efeito estufa.  

A situação do clima é apresentada de forma objetiva pela World 

Meteorological Organization (A summary of current climate change findings and 

figures, March 2013) onde são destacados alguns pontos que não podem ser 
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ignorados quando da discussão deste tema: a) existe forte consenso científico de 

que a atividade humana contribui significantemente para as mudanças globais do 

clima; b) os gases de efeito estufa, tendo como fonte as atividades humanas, são 

originados pela indústria, transporte, agricultura e outros setores econômicos vitais, 

principalmente pelo uso de combustíveis fósseis; c) o consenso existente sobre as 

mudanças climáticas e os gases de efeito estufa está baseado em múltiplas 

evidências como o posicionamento de cientistas apoiados pelas leis da física e da 

química, a observação das alterações climáticas efetuadas por milhares de estações 

meteorológicas e sofisticados instrumentos de observação, o estudo das alterações 

climáticas no tempo e o apoio de complexos modelos de análise do sistema 

climático; d) a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que causam as 

mudanças climáticas, contínua crescendo; e) a temperatura global continua a subir; 

f) o Ártico está mudando rapidamente apontando reduções da camada de gelo cada 

vez maiores durante o verão; g) o nível dos oceanos está mudando, tanto pelo 

aumento da temperatura quanto pelo aumento do volume de água gerado pelo 

degelo de glaciares existentes em terra firme. A mudança climática está relacionada 

com a geração de energia dado o uso intensivo de combustíveis fósseis neste 

processo. Neste sentido a utilização de fontes renováveis de energia torna-se um 

dos elementos essenciais na transformação da matriz energética utilizada no 

mundo. O United Nations Environment Program (TECHNOLOGIES, UNEP) oferece 

um conjunto amplo de informações sobre energias alternativas renováveis, onde é 

destacada a importância dos seguintes modelos: eólica, solar, geotérmica e 

biomassa. Em 2010, as fontes renováveis de energia eram responsáveis por 16% do 

total do consumo final e os investimentos destinados para estas era da ordem de 

211 bilhões de dólares (US$). A energia eólica é uma das fontes que mais cresce 

mundialmente e apresentava no final de 2010 uma capacidade mundial instalada de 

geração de 198GW (a usina de Itaipu tem capacidade de geração de 14GW). As 

tecnologias para utilização de energia solar também vem se desenvolvendo embora 

representem um valor pequeno em relação ao mix de energias renováveis utilizadas 

globalmente. A utilização da capacidade geotérmica (estimada em 42 millhões de 

MW) teve um crescimento na primeira década do século XXI de 9% alcançando a 

capacidade de geração de 11GW, volume ainda pequeno, dada as potencialidades. 

Atualmente a utilização de todas as formas de biomassa representa cerca de 14% 
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de todas as fontes primárias de energia. Embora a biomassa possa ser uma das 

fontes primárias para geração de energia, seu uso inadequado trará novos 

problemas ao meio ambiente e à segurança alimentar, e neste sentido a UNEP 

recomenda que políticas nacionais e acordos internacionais devam regular e 

instrumentalizar sua utilização. 

A União Europeia reconhecendo que os problemas ambientais necessitam ser 

tratados nas localidades, principalmente em função da grande concentração 

populacional nas áreas urbanas, lançou a partir de 2008 o Pacto de Autarcas (The 

Covenant of Mayors), cujo principal objetivo é a redução em 20% das emissões de 

gases de efeito estufa até 2020. O pacto tem como objetivos o uso eficiente de 

energia e o investimento em energias renováveis, sendo sua adesão voluntária. 

Atualmente são signatárias do pacto 4.467 localidades com uma população 

estimada de 160 milhões de habitantes (PACTO DE AUTARCAS, 2013). 

Um novo conceito na gestão do uso de energia e que engloba a dimensão 

local é o Smart Grid. O gerenciamento inteligente de redes de fornecimento de 

energia envolve mudanças nos medidores de consumo nas residências e empresas, 

a implantação softwares de controle de redes, a transformação das redes de 

distribuição em redes de comunicação de dados, entre outras. Todavia, a mudança 

mais radical é a participação do usuário na gestão de seu consumo e até a 

possibilidade de venda de energia gerada por painéis solares, por exemplo, para as 

concessionárias (OLIVEIRA, 2012).  

A organização International Smart Grid Action Network (ISGAN), que já possui 

a participação de 22 países mais a União Europeia, tem por objetivo fomentar a 

colaboração entre países através da divulgação de tecnologias e material para a 

formulação de políticas no setor energético. “O ISGAN visa melhorar a compreensão 

do potencial das tecnologias de Smart Grid para permitir reduções nas emissões de 

gases de efeito estufa e uso de energia a nível nacional, regional e mundial”.  O 

Brasil aguarda a aprovação para entrada nesta comunidade (ISGAN, 2013). 

 O que pode ser extraído a partir dos dados apresentados acima é que os 

desafios ambientais necessitam de uma visão ampla de suas origens e de suas 
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possibilidades de tratamento. Iniciativas individuais podem ter pouco efeito frente à 

abrangência global de muitos dos problemas, todavia, se em cada município, escola, 

empresa, igreja, entidades organizadas da sociedade civil estes assuntos estiverem 

em pauta, há a possibilidade de desenvolvimento de uma mentalidade voltada para 

iniciativas que estejam ligadas à preservação, uso racional e melhoria das 

capacidades ambientais.  

A compreensão dos contextos e vetores do desenvolvimento com vistas à 

sustentabilidade, consideradas suas possíveis limitações, tanto do ponto de vista 

econômico, como das possibilidades de organização da sociedade em torno de 

objetivos comuns, será a base para a discussão no próximo capítulo do processo 

articulação, da forma como deve se estruturar a organização local e de seu entorno 

e os desafios que são encontrados no processo de gestão das grandes cidades e na 

governança das regiões metropolitanas. 
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CAPÍTULO 3 – O PROCESSO DE GESTÃO TERRITORIAL PARA 

SUSTENTABILIDADE 

  A criação de um ambiente favorável à gestão dos vetores do 

desenvolvimento é o grande desafio a ser enfrentado pelos atores locais – Estado, 

empresas e sociedade civil. A transição de uma democracia representativa para 

participativa, mesmo quando as instituições necessárias estão disponíveis, exigirá 

vontade política dos administradores públicos, capacidade de organização da 

sociedade civil e entendimento por parte dos empresários das vantagens 

competitivas que podem surgir deste movimento. Com o objetivo de procurar o 

entendimento de como o processo de gestão pode contribuir para a criação deste 

ambiente, serão analisados a seguir o processo de articulação, a organização local e 

de seu entorno e as particularidades apresentadas pelas grandes cidades e regiões 

metropolitanas. 

3.1. O processo de articulação 

A experiência da articulação e da participação se faz necessária em qualquer 

processo de gestão para que sejam alcançados os objetivos pretendidos. A empresa 

privada percebeu esta necessidade e começou a incentivar a participação de seus 

funcionários nos processos de melhorias produtivas, geração de novas ideias, 

redução dos níveis hierárquicos, estímulo à formação de líderes e retenção de 

talentos, além da participação em projetos sociais, enfim, toda uma reformulação do 

processo de gestão de forma a criar uma cultura participativa voltada para a 

maximização de seu objetivo final que é o lucro.  

Ao se considerar um Estado democrático o desafio que se apresenta é como 

transformar o modelo de democracia representativa em democracia participativa 

(DOWBOR, 2008). Discutir o tamanho e a estrutura do Estado é menos importante 

que discutir se as instituições que o compõe atendem ao seu objetivo principal que é 

o bem estar social de sua população. O processo para se alcançar um estágio mais 

avançado de participação passa pela articulação dos atores formadores da 

sociedade - Estado, empresa e sociedade civil - e pelo exercício da cidadania. Os 

princípios de justiça social definidos por Marshall (1967) como formados pelos 
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direitos civis, políticos e sociais e que trazem os elementos constitutivos da noção de 

cidadania são analisados sob uma perspectiva histórica por Vieira (1997, p. 22-23),      

dividindo-os em direitos de primeira geração, os civis e políticos, conquistados nos 

séculos XVIII e XIX, respectivamente, e os de segunda geração, os direitos sociais 

conquistados no século XX e que tiveram origem no movimento operário e sindical, e 

concluí: 

No que se refere à relação entre direitos de cidadania e o Estado, existiria 
uma tensão interna entre os diversos direitos que compõem o conceito de 
cidadania (liberdade x igualdade). Enquanto os direitos de primeira geração 
– civis e políticos – exigiriam, para sua plena realização, um Estado mínimo, 
os direitos de segunda geração – direitos sociais – demandariam uma 
presença mais forte do Estado para serem realizados. 

Analisando a evolução da cidadania no Brasil, Carvalho (2011, p. 219) 

observa que a forma como a justiça social se desenvolveu no país, conforme 

proposto por Marshall, se dá na ordem inversa, e concluí que este pode ser um dos 

fatores da dificuldade do desenvolvimento de uma cidadania plena: 

Uma das razões para nossas dificuldades pode ter a ver com a natureza do 
percurso que descrevemos. A cronologia e a lógica da sequência descrita 
por Marshall foram invertidas no Brasil. Aqui, primeiro vieram os direitos 
sociais, implantados em período de supressão dos direitos políticos e de 
redução dos direitos civis por um ditador que se tornou popular. Depois 
vieram os direitos políticos, de maneira também bizarra. A maior expansão 
do direito de voto deu-se em outro período ditatorial, em que os órgãos de 
representação política foram transformados em peça decorativa do regime. 
Finalmente, ainda hoje muitos direitos civis, a base da sequência de 
Marshall, continuam inacessíveis à maioria da população. A pirâmide dos 
direitos foi colocada de cabeça para baixo. 

A participação é elemento preponderante no conceito de democracia inclusiva 

definido por Friedmann (1992) que considera alguns fatores como articulação, poder 

social e cidadania em sua análise. Para o autor existe a necessidade de se expandir 

a visão de democracia baseada nos direitos individuais, como voto e liberdade de 

expressão, para um processo inclusivo onde o cidadão tenha participação ativa, com 

o desenvolvimento de uma comunidade politicamente constituída por iniciativa 

própria do grupo social que está baseado em um território. A atuação destas 

comunidades políticas se dá através de um processo de articulação que ocorre em 

várias escalas, podendo se iniciar no seio familiar e ir se expandindo de forma 

espiral envolvendo instâncias superiores da sociedade penetrando na “meso e 

macroesfera” da prática social. Também é salientado pelo autor que este é um 
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processo conflituoso dado que o poder social, que está relacionado com a sociedade 

civil, é limitado pelos poderes do Estado, pelo poder econômico e pelo poder 

político. Avaliando a possibilidade de exercício de uma cidadania plena o autor 

destaca que há a necessidade de criação de espaço político para o encontro cívico e 

a mobilização caso contrário a cidadania permanecerá apenas como um poder 

virtual e considera que existem poucas sociedades nacionais em que as liberdades 

básicas que permitem a ação política estão institucionalizadas a tal ponto que 

possam ser consideradas um direito adquirido. A democracia inclusiva na visão de 

Friedmann (1992, p. 75) é definida de forma simples como segue: 

Democracia, nesta visão, implica que as pessoas organizadas em 
comunidades políticas são a melhor fonte de poder soberano sobre seus 
espaços de vida, que, na era moderna, constituem territórios precisamente 
delimitados. Como “órgão executivo” da comunidade política, o Estado é 
soberano sobre seu território apenas como extensão da soberania de sua 
população. (11) 

Deve ser considerado que mesmo que o Estado atue de forma a disponibilizar 

as instituições necessárias ao exercício da cidadania, forças externas ao local, 

região ou país, e que são reflexo do processo de globalização, interferem de 

maneira significativa na organização social e econômica do território e que somente 

a mobilização e relativa independência dos atores locais permitirá que as ações 

públicas e privadas estejam em sintonia com suas reais necessidades. Santos 

(2011, p. 113) salienta que: 

A multiplicidade de situações regionais e municipais, trazida pela 
globalização, instala uma enorme variedade de quadros de vida, cuja 
realidade preside o cotidiano das pessoas e deve ser a base para uma vida 
civilizada em comum. Assim, a possibilidade de cidadania plena das 
pessoas depende de soluções a serem buscadas localmente, desde que, 
dentro da nação, seja instituída uma federação de lugares, uma nova 
estruturação político territorial, com indispensável redistribuição de recursos, 
prerrogativas e obrigações. A partir do país como federação de lugares será 
possível, num segundo momento, construir um mundo como federação de 
países.  

Os processos democráticos definidos como representativo oriundo das urnas, 

e participativo, originado da vontade política e mobilização da sociedade como um 

todo, não são antagônicos e sim complementares (SINGER, 1998).  
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O entendimento da importância da democracia participativa, fundamental em 

um processo de articulação é definido, por Paul Singer (1998, p. 125-126), como 

segue: 

A democracia participativa se justifica em si: ela é mais ampla e mais 
autêntica do que a mera democracia formal, enriquecendo-a. Mas é também 
um meio muito importante para melhorar o desempenho das autoridades e, 
sobretudo, permite a formação de parcerias entre o poder público e 
organizações de cidadãos, empresas ou entidades religiosas etc. para 
realização de atividades que, isoladamente, nenhum dos promotores teria 
condições de levar a cabo. Esta última virtualidade da democracia 
participativa é importantíssima para que os governos de nossas grandes 
cidades possam superar a crise social em que estão mergulhadas. 

A mudança nesta direção avançou a partir da ampliação e atuação das 

organizações da sociedade civil, em suas várias denominações - ONG, OSC -, 

situadas no denominado terceiro setor. A sociedade civil organizada passa a atuar 

nos espaços onde os outros dois atores se mostram ineficientes, tendo como grande 

virtude sua estruturação em rede, onde o fluxo de informações acontece livremente 

possibilitando a disseminação de experiências e conhecimento, contribuindo de 

forma exemplar para a formação do chamado capital social (DOWBOR, 2001c). 

Estas organizações traduzem de forma clara a importância da participação individual 

na solução de problemas gerais da sociedade, já que operam com grande 

contingente de voluntários, contribuindo assim, para o desenvolvimento do 

sentimento de cidadania.  

Embora a atuação das organizações da sociedade civil contribua em muito 

para a minimização de problemas sociais graves, o objetivo maior a ser alcançado é 

a articulação dos três atores - Estado, empresa e sociedade civil – de forma a 

maximizar e perenizar os resultados necessários ao desenvolvimento social 

sustentado. Ao analisar as dificuldades vivenciadas pelas administrações públicas 

das grandes cidades brasileiras, Paul Singer (1998, p. 129) salienta que: 

O desafio político com que se defrontam os governos das grandes cidades 
brasileiras é como mobilizar as forças vivas da sociedade para fortalecer a 
economia urbana e reverter a exclusão social que a globalização neoliberal 
vem acentuando, o que deve ser feito em sinergia com as administrações 
públicas do município, dos municípios vizinhos da área metropolitana, do 
estado e da União. Estas forças vivas são as entidades de classe de 
trabalhadores e de empresários, os movimentos sociais, as igrejas, as 
ONGs, as universidades, as cooperativas os bancos etc. 
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Neste ponto retorna-se ao território e à gestão territorial como forma possível 

de se alcançar este objetivo. Um Estado central, voltado à disponibilização de 

infraestrutura básica como energia, estradas, ferrovias, comunicação, financiamento 

público facilitado, principalmente para micro, pequenas e médias empresas, políticas 

monetária, fiscal e tributária e descentralizador na gestão dos recursos públicos, 

através da distribuição adequada de responsabilidades e recursos financeiros para 

os territórios, e uma gestão territorial voltada às necessidades e potencialidades 

locais podem ser o caminho para a aceleração do desenvolvimento econômico, da 

redução das desigualdades sociais e da possibilidade de controle e recuperação da 

degradação ambiental através de uma melhor gestão e controle da utilização dos 

recursos naturais (DOWBOR, 2001c). 

O princípio mais importante para o sucesso do processo de gestão territorial 

está no desenvolvimento de um modelo de governança que privilegie a 

descentralização das decisões através da ampliação da participação dos atores 

interessados. A descentralização realista das decisões deve passar por um amplo 

inventário de necessidades e potencialidades locais/territoriais e pela transparência 

sobre a capacidade orçamentária disponível. 

Todavia, a ação coletiva dos atores como forma a se obter a cooperação de 

todos em torno de objetivos comuns não se dá de forma simples. A capacidade de 

articulação é definida por Fligstein (2007) como habilidades sociais, que podem 

permitir a cada ator uma relação de empatia com a situação dos demais, ajudando a 

fornecer argumentos capazes de gerar um ambiente colaborativo. Todavia, também 

destaca que estas habilidades estão vinculadas a vários fatores como poder, cultura, 

recursos e regras existentes e união em torno de objetivos comuns. 

A atenção e o desenvolvimento das áreas sociais como, educação, saúde, 

segurança, meio ambiente e lazer além de estar atendendo as necessidades 

básicas de uma população é importante, pois estas são grande alocadoras de mão-

de-obra, exigindo também, um nível de formação educacional maior o que funciona 

como propulsor de um círculo virtuoso de desenvolvimento. A adequação à 

realidade local dos currículos educacionais, em todos os níveis, e a disponibilização 

de cursos técnicos voltados às necessidades territoriais, contribui para o resgate da 
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cidadania e para a disponibilização de profissionais voltados para as potencialidades 

locais. No Brasil a formação de Conselhos Municipais para Políticas Sociais, 

garantida pela Constituição de 1988, poderá dar importante impulso no processo de 

gestão participativa ajudando a definir a prioridade de alocação de recursos no 

âmbito local. (DOWBOR, 2001c). 

Estimular um processo de contribuição entre as empresas, mesmo que 

concorrentes, através da estruturação de Agências de Desenvolvimento Local e a 

utilização de entidades, no caso brasileiro, como o SEBRAE, na facilitação para 

constituição de Arranjos Produtivos Locais, orientando as empresas quanto à 

possibilidade de colaboração por complementaridade, definição de acordos no 

entorno territorial, além de proporcionar aumento na oferta de emprego contribuirá 

para a redução da taxa de mortalidade das empresas nascentes. A obtenção de 

financiamento para as atividades produtivas também depende da articulação dos 

atores. A organização destas demandas através de cooperativas de crédito, da 

utilização de Agências de Desenvolvimento ou de qualquer outra iniciativa depende 

fundamente da possibilidade de articulação dos agentes públicos e privados em 

busca de soluções que privilegiem a utilização da poupança local no próprio 

território, quebrando o paradigma da dependência das grandes instituições 

financeiras (SACHS, 2008, LLORENS, 2001, DOWBOR, 2008). 

Um processo de articulação sem a disponibilização de informações 

certamente não funciona. O acesso à informação contribui para a transparência 

exigida neste processo, estimula a participação, melhora o processo educacional e 

contribui com a competitividade empresarial do território. A formação de indicadores 

estruturais locais, e de acompanhamento dos programas implantados estimula a 

sociedade à participação efetiva no processo de gestão territorial. A evolução das 

tecnologias da comunicação e informação (TIC), e a consequente redução dos 

custos destas tecnologias, permite a implantação local de redes que propicie a 

inclusão digital da população, a facilitação do desenvolvimento empresarial bem 

como a modernização da máquina administrativa (DOWBOR, 2008). 

Amartya Sen (2010, p. 355-356) ao discutir a questão da escolha social e 

comportamento individual, salienta que o futuro pode ser moldado por nós através 
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das escolhas que fazemos. Todavia, observa que existem três formas de ceticismo, 

em relação a isto, que devem receber atenção especial, pois desafiam a 

racionalidade que o processo exige. 

A primeira forma de ceticismo argumenta que dada a heterogeneidade de 

valores e interesses de uma comunidade torna-se impraticável uma avaliação das 

necessidades sociais baseada na razão. O autor se contrapõe a este argumento 

afirmando que “é o uso de uma base informacional adequada para os juízos e 

decisões sociais” que dá sustentação à racionalidade do processo.  

A segunda forma de ceticismo é mais metodológica e afirma que a história 

aponta que os fatos da vida são dirigidos mais por consequências impremeditadas 

que por aquilo que tencionamos efetivamente como resultado de nossas ações. A 

esta questão o autor responde de forma prática. Se for sabido que o imprevisível faz 

parte do processo então é possível de alguma forma administrá-lo, antecipá-lo, ou 

seja, não deixar de ignorar os possíveis efeitos colaterais de qualquer ação tomada. 

A terceira abordagem cética diz respeito às motivações, ou seja, devemos 

crer que o ser humano é por natureza egoísta e movido pelo auto interesse, 

deixando como ferramenta reguladora destas motivações a ação do mercado. Esta 

última forma de ceticismo se mostra mais complexa de ser tratada, pois é de difícil 

mensuração. Acreditar nos valores humanos ignorando a realidade de fatos como 

corrupção, controle da mídia e falta de preparo educacional das populações pode se 

tornar uma armadilha. Assim, Sen (2010, p. 358) ressalta alguns pontos a serem 

cuidados: 

O alcance e a qualidade das discussões abertas podem ser melhorados por 
várias políticas públicas, como liberdade de imprensa e independência dos 
meios de comunicação (incluindo ausência de censura), expansão da 
educação básica e escolaridade (incluindo a educação de mulheres), 
aumento da independência econômica (especialmente por meio de 
emprego, incluindo o emprego feminino), e outras mudanças sociais que 
ajudam os indivíduos a serem cidadãos participantes. Essencial nesta 
abordagem é a ideia do público como um participante ativo da mudança, em 
vez de recebedor dócil e passivo de instruções ou de auxílio concedido. 

Por último, o processo de articulação demorará a avançar sem a vontade 

política dos governantes locais. Mesmo com condições institucionais favoráveis, o 

que se verifica é que o processo evolui e retrocede, muito em função da visão dos 
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governantes. A relutância em dar continuidade a experiências positivas de 

antecessores tem prejudicado a evolução da democracia participativa que é o 

espaço onde a articulação se mostra mais eficaz (CASTRO, 2003). 

Dowbor (2001c, p. 30) reforça a importância da atuação dos governantes 

locais como forma a dar racionalidade ao processo de articulação afirmando: 

É indispensável que o nível local de poder, que deve assegurar a coerência 
do conjunto, esteja no leme do processo. Esta é a única instância onde 
podem ser efetivamente articuladas as políticas de saúde, de educação, de 
formação profissional, de emprego, de informação, uma ação reforçando a 
outra. E se trata igualmente da instância onde os diversos atores sociais, a 
administração pública, as empresas privadas, as universidades, os 
sindicatos, as organizações comunitárias mais diversas podem ser 
organizadas em torno a objetivos sociais e econômicos convergentes. 

Do ponto de vista da organização dos atores, que é fundamental para o 

processo de articulação, Vázquez Barquero (2001, p. 238) salienta que este é 

provavelmente o ponto onde se encontra a maior fraqueza do processo de gestão 

territorial e destaca que: 

Mas a coordenação entre as ações dos agentes públicos e privados coloca 
forçosamente um desafio. É por isso que a visão estratégica definida 
localmente é relevante para o desenvolvimento econômico de uma cidade 
ou região, posto que indica a necessidade de se combinarem as ações dos 
diversos atores. Não é surpreendente, portanto, que a organização do 
desenvolvimento baseada na criação de associações e de redes tenda a 
converter-se no eixo central da política de desenvolvimento local. 

3.2. A organização local e de seu entorno 

A organização do território, com o objetivo de aproveitar suas capacidades e 

potencialidades endógenas, estruturando ações que contemplem os diversos 

vetores do desenvolvimento e que propiciem a articulação dos atores na avaliação 

das necessidades e a definição de prioridades de planos de ação, dificilmente se 

dará de forma espontânea.  

O extenso estudo desenvolvido por Putnam (2006) do processo de 

descentralização administrativa da Itália, e que abrange o período de 1970 a 1989, 

contribui para o entendimento de alguns pontos importantes: 

 A descentralização contribui para a alteração do modo de fazer política; 
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 Não há garantia de que a descentralização provocará melhorias 

substanciais em termos econômicos e sociais; 

 Os resultados não podem ser esperados no curto prazo; 

 A descentralização reforça a participação comunitária, dado que as 

instituições estão mais próximas dos cidadãos; 

 O desenvolvimento econômico e social é maior onde as “comunidades 

cívicas” (onde existe mais confiança, participação, cooperação e vida 

social) são mais estruturadas; 

 O capital social é um bem público composto por confiança, normas e 

cadeias de relações sociais que contribui para a participação cívica. 

Na visão de Putnam (2006, p. 24 e p.191-192) “as instituições são 

mecanismos para alcançar propósitos, não apenas para alcançar acordos”, e o autor 

destaca alguns pontos, no processo de regionalização italiana, que provocam 

diferenças na forma como o desenvolvimento ocorre entre regiões: 

 O contexto social e a história condicionam profundamente o 
desempenho das instituições; 

 Os cidadãos das comunidades cívicas querem um bom governo e (em 
parte pelos seus próprios esforços) conseguem tê-lo; 

 O desempenho do governo representativo é favorecido pela 
infraestrutura social das comunidades cívicas e pelos valores 
democráticos tanto das autoridades quanto dos cidadãos. O que é mais 
fundamental para a comunidade cívica é a capacidade social de 
colaborar visando interesses comuns. 

A procura de novas formas de gestão na administração dos serviços públicos 

nos Estados Unidos é analisada por Osborne (1994) onde, avaliando experiências 

inovadoras de gestores locais, alguns pontos são considerados como relevantes 

para que estas experiências tivessem resultado positivo: liderança, continuidade, 

infraestrutura cívica sadia, visão e objetivos compartilhados, confiança e utilização 

de recursos externos ao governo. Todavia, o autor salienta que não existe um 

modelo único que possa ser seguido e que falta um arcabouço conceitual que 

permita definir uma nova forma de pensar o governo, um novo paradigma. 

Este novo paradigma é tratado por Vázquez Barquero (2001, p. 38) como 

desenvolvimento endógeno e que teve origem em duas linhas de pesquisa:  
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Uma é de caráter teórico e nasceu da tentativa de encontrar uma noção de 
desenvolvimento que levasse em conta os efeitos da atuação pública na 
evolução das localidades e regiões atrasadas. [...] A outra, de caráter 
empírico, surgiu em decorrência da interpretação dos processos de 
desenvolvimento industrial em localidades e regiões do Sul da Europa. 

A teoria do desenvolvimento endógeno considera alguns pontos importantes 

ao processo de organização territorial e que merecem destaque: os sistemas 

produtivos reúnem um conjunto de fatores materiais e imateriais diferenciados por 

local e região, permitindo a definição de diferentes caminhos em busca do 

desenvolvimento; o processo de desenvolvimento endógeno é evolutivo e 

caracterizado pela incerteza, pois depende das decisões de investimento, das 

mudanças estruturais e espaciais e do processo de inovação; considera a 

perspectiva territorial, ou seja, considera o efeito geográfico dos processos 

tecnológicos e organizacionais, como conhecimento acumulado e instituições 

disponíveis; o território é um ator do processo e não um simples receptor de 

decisões de agentes externos; a flexibilidade organizacional das empresas do 

território permite a recuperação de economias externas não utilizadas ou que estão 

ocultas no sistema; o sistema econômico e produtivo está vinculado ao sistema de 

instituições e à sociedade, contribuindo para a flexibilização do mercado de trabalho, 

na maior difusão do conhecimento e no aproveitamento da poupança local; o 

processo de inovação ocorre de forma interativa, facilitando a criação de territórios 

inteligentes como consequência da formação de coalisões entre os atores locais na 

difusão de informações e de conhecimento. Todavia, o sucesso estará sempre 

vinculado às decisões dos atores territoriais, que devem procurar sinergia entre as 

ações de investimentos e as demais iniciativas (VÁZQUEZ BARQUERO, 2001). 

Analisando a situação da desigualdade social e econômica na América Latina 

a CEPAL – Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (2010) aponta a 

importância da consideração territorial na avaliação das desigualdades internas, 

existentes nos países da região, com o objetivo de se conseguir a convergência 

produtiva, como forma a diminuir a lacuna de produtividade com países mais 

desenvolvidos, mas também a redução da heterogeneidade estrutural interna. O 

estudo destes dois pontos leva à observação de que fatores como inovação, 

conhecimento tácito, o capital social e o associativismo passam a ser considerados 
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na análise do desenvolvimento, sempre dependentes do modo e da intensidade de 

relacionamento dos agentes sociais, concluindo que (CEPAL, 2010, p. 124): 

 
É nesse contexto que o território – entendido como um sistema de 
interações sociais historicamente estruturadas e em constante evolução – 
adquire papel vital para a compreensão dos processos concretos em que 
esses novos fatores do desenvolvimento intervém. Com efeito, a 
proximidade espacial e as relações interpessoais, cruciais para gerar 
confiança, permitem explicar em grande medida diversos exemplos de 
dinâmicas exitosas de desenvolvimento territorial em todo o mundo. No 
outro extremo do espectro, um número considerável de territórios não 
consegue sair da armadilha da estagnação, caracterizada por altos níveis 
de pobreza de singular persistência. Os sistemas de relações sociais 
historicamente estruturados nesses lugares perpetuam e aprofundam o 
atraso econômico e social e exigem o estabelecimento de novas relações 
sistêmicas para que possam ser revertidos. 

Sendo o desenvolvimento territorial um processo evolutivo e que apresenta 

incertezas, a transição de um modelo central de decisões para um modelo 

participativo, em busca do desenvolvimento sustentável, contempla a necessidade 

de se saber gerenciar crises, uma vez que a simples alteração de modelo, optando, 

por exemplo, pela mobilização dos recursos internos ao território através da 

modernização dos processos produtivos e de prestação de serviços, poderá gerar 

desequilíbrios na alocação de recursos humanos, causando um efeito oposto ao 

desejado, que é a expansão das oportunidades de trabalho e de geração de renda 

(SACHS, 2008). 

Este processo de transição exige a aplicação de um modelo de mudança 

progressiva que deve aproveitar o contexto tecnológico existente no território, 

trabalhando em melhorias organizacionais através da capacitação empresarial e de 

mudanças estruturais do processo produtivo, introduzindo inovações na medida em 

que o emprego se expanda. Este modelo de desenvolvimento endógeno atende o 

objetivo de eficiência produtiva, necessário ao aumento de competitividade, dando 

ênfase à dimensão social (VÁZQUEZ BARQUERO, 2001). 

Este processo é denominado por Sachs (2008) como utilização de 

“tecnologias adequadas”, que harmoniza a melhor utilização da capacidade 

instalada no setor produtivo local com a manutenção, e se possível extensão, do 

volume ofertado de trabalho e renda. Particular atenção deve ser dada aos produtos 

denominados “não comercializáveis”, que são aqueles produzidos no território e que 
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não possuem forte dependência de importação de recursos, além de não sofrerem 

grande pressão da concorrência externa. São exemplos os produtos perecíveis, 

construção de moradias, infraestrutura local e serviços que alocam mais mão-de-

obra.  

Deve ser considerado também, o estímulo à agricultura familiar, com a 

criação de cinturões verdes nos municípios, provendo as populações locais de 

gêneros alimentícios com preços inferiores, dada a redução de custos de transporte 

e armazenamento, e se orientadas adequadamente, ofertarem produtos de 

qualidade superior. A orientação deve ser direcionada para o plantio de produtos 

com a eliminação do uso de agrotóxicos e formas econômicas de irrigação, 

contribuindo com a geração de trabalho e renda, a segurança alimentar e ajudando 

na preservação do meio ambiente (DOWBOR, 2008). No Brasil existem iniciativas 

como a Rede de Tecnologia Social que dispõe de uma série de modelos de 

produção e tecnologias de baixo custo que permitem este tipo de produção. Outro 

exemplo é a Fundação Banco do Brasil, que também apresenta experiências de 

tecnologias sociais já operacionalizadas e viabilizadas, fornecendo cartilhas com 

orientação para sua implantação. Dowbor (2001a, p.23) recoloca a relação cidade 

campo da seguinte forma: 

As cidades, por sua vez, têm de ser recolocadas no espaço rural a que 
pertencem. Desta maneira, seria mais correto falar em espaço local do que 
espaço urbano. Empolgado com a sua recente urbanização, o ser humano 
esquece a que ponto está vinculado ao campo que cerca as cidades, e um 
elemento essencial do desenvolvimento urbano será a reconstrução da 
relação cidade campo, já não a partir do campo, na visão clássica da 
reforma agrária, mas a partir da própria cidade. 

As empresas locais, particularmente as micro, pequenas e médias empresas 

(no Brasil empresas com até 49 funcionários são responsáveis por 39% do pessoal 

ocupado no Brasil em 2010 – Tabela 2), podem ser fortalecidas através de várias 

iniciativas. A reestruturação organizacional necessita de aumento da capacidade 

administrativa, a produtividade de inovação e a competitividade da construção de 

uma rede em que as empresas trabalhem de forma complementar e que, quando 

concorrentes, participem de processos de compra coletiva, promovam seus produtos 

de forma organizada, sempre procurando economias de escala (SACHS, 2008, 

LLORENS, 2001).  
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Na visão de Vázquez Barquero (2001, p. 202) existem fatores imateriais que 

são fundamentais para o desenvolvimento e manutenção das pequenas e médias 

empresas: 

Um elemento que diferencia a nova política regional é representado pelo 
conjunto de iniciativas que incentivam o surgimento e expansão de fatores 
imateriais e de aspectos qualitativos no desenvolvimento local. Estariam aí 
incluídas as medidas que incidem sobre a qualificação dos recursos 
humanos, o savoir-faire (conhecimento) tecnológico e inovador, a difusão 
tecnológica, a capacidade empresarial, as informações sobre organizações 
e empresas e a cultura de desenvolvimento de que está imbuída a 
população. 

A organização e disponibilização de serviços que contribuam para a 

capacitação das empresas do território em termos de inovações técnicas e sociais 

podem ser promovidas por uma agência de desenvolvimento local. Esta agência 

deve funcionar como um grande articulador dentro do território e como um facilitador 

no acesso a serviços que não estejam disponíveis no território e que a maioria das 

empresas agindo individualmente não conseguiria ter acesso em função de seu 

tamanho. Como articulador interno deve atuar junto às associações empresariais, 

institutos de formação profissional e escolas em geral, sindicatos, cooperativas e 

outras organizações da sociedade civil que possam contribuir na estruturação de um 

conjunto de serviços que promovam o desenvolvimento do território de forma 

sustentável. Como facilitador de acesso a serviços não disponíveis no território pode 

efetuar convênios com universidades, com institutos de pesquisa, com organizações 

de eventos empresariais e feiras que possibilitem a divulgação de seus produtos e a 

possibilidade de intercâmbio de forma organizada (LLORENS, 2001).  

No Brasil cabe ressaltar o trabalho desenvolvido pelo SEBRAE no 

assessoramento que é dado diretamente aos municípios em várias frentes. O apoio 

à aplicação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas é salientada como uma 

das formas de atuação da entidade que no relatório Sebrae no Desenvolvimento 

Territorial – principais ações de 2011 (SEBRAE) aponta o envolvimento de 2.104 

municípios neste processo. Outros temas como planejamento estratégico, 

associativismo e cooperativismo, desenvolvimento sustentável, responsabilidade 

social empresarial, empreendedorismo, redes de empresas, arranjos produtivos, 

indicadores de desenvolvimento entre outros, também são abordados. 
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As atividades produtivas, tanto das empresas industriais, comerciais e de 

serviços como as atividades agrícolas dependem de financiamento e este é sem 

dúvida um grande desafio ao processo de gestão territorial. Avaliando o caso 

brasileiro e relembrando a divisão territorial do país com 5.565 municípios, o desafio 

é saber como fazer chegar a todas estas localidades recursos financeiros, com 

custos adequados, para fomento das atividades produtivas e estímulo ao 

empreendedorismo local. Os grandes bancos, quando estão presentes, operam de 

maneira desconectada das necessidades locais não havendo reutilização da 

poupança local no próprio território e as taxas de juros acabam por inviabilizar o 

processo de modernização das empresas tornando-as pouco competitivas. As 

iniciativas de pequenos empreendedores tornam-se inviáveis e a taxa de 

mortalidade das empresas pode aumentar. Existem algumas experiências positivas 

na formação de bancos municipais, cooperativas de crédito e mesmo de emissão de 

moeda própria na localidade e estas podem ser um caminho para a solução de 

problema tão complexo (DOWBOR, 2001b, 2008). Apontando o modelo seguido por 

grande parte do sistema financeiro alemão, onde importante montante da poupança 

é administrada por pequenas caixas de poupança existentes em cada cidade ou vila, 

a experiência da França com bancos locais, comunitários ou do Estado e a 

experiência brasileira que possui como modelo o Banco Palmas, Dowbor (2013, p. 

30) alerta para a necessidade de mudança de visão na área financeira: 

A lógica do financiamento precisa ser deslocada. Fazer movimentações 
planetárias com papéis financeiros ou especulação com commodities e 
mercado de futuros pode dar dinheiro para os intermediários, mas para que 
haja investimento produtivo, aumento de empregos e riqueza, é preciso 
identificar bons projetos, conhecer quem vai investir e ter familiaridade com 
o contexto econômico local. Se for um bom projeto, renderá lucros e 
permitirá pagar os juros. Isso exige proximidade, sistemas descentralizados, 
capacidade de avaliação e seguimento efetivos. É bem mais trabalhoso. E, 
sobretudo, não funciona a partir de remotos escritórios transnacionais. 

 

Analisando a importância dos bancos comunitários como instrumento de 

política pública e ressaltando a importância da experiência de 15 anos do Banco 

Palmas, Singer (2013, p. 35) destaca a relevância destas alternativas como forma a 

alavancar o desenvolvimento de áreas pobres onde as grandes instituições 

financeiras não se apresentam como solução para aportes de crédito necessários ao 

estímulo do empreendedorismo local: 
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O banco comunitário tornou-se importante instrumento de política pública da 
economia solidária porque constrói entidades que levam a superar ambos 
os desafios (pobreza e acesso a crédito). A finalidade do banco comunitário 
não é maximizar seu lucro, como fazem os bancos capitalistas, mas 
fomentar o desenvolvimento econômico da comunidade que o criou e o 
utiliza. 

Outra iniciativa de criação de um banco comunitário ocorre em Sorocaba, São 

Paulo, pelo empreendedorismo da jovem Alessandra França, que inspirada em 

Muhammad Yunus, prêmio Nobel da Paz de 2006 e fundador do Grameen Bank, 

cria o Banco Pérola em 2009. O lançamento do Programa Nacional de Microcrédito 

Produtivo Orientado, regulamentado pela Lei nº11.110 de 25 de abril de 2005, deu 

um grande impulso nas operações desta natureza tendo atingido em 2011 um 

volume acumulado de R$ 13 bilhões em 9 milhões de operações (NASCIMENTO, 

2013). 

A existência de agências de desenvolvimento também pode contribuir para a 

organização das demandas financeiras do território, apoiando as iniciativas locais na 

busca de financiamentos existentes em áreas governamentais e bancos de 

desenvolvimento, bem como na formação de sociedades de garantia de crédito e até 

na estruturação de um banco comunitário. 

Se as atividades produtivas, devidamente organizadas, contribuem para o 

desenvolvimento territorial de forma sustentável, os serviços sociais podem ser 

utilizados como alavanca ao processo de geração de trabalho e renda em duas 

frentes. 

 Em primeiro lugar, áreas como educação, saúde, transportes, segurança, 

lazer, moradia, infraestrutura, esportes e cultura possuem como característica 

essencial a forte alocação de mão-de-obra. Por sua vez, para que exista qualidade 

de serviços, este contingente de mão-de-obra exige formação especializada, o que 

leva a uma remuneração mais elevada.  

Em segundo, a perenidade e a competitividade das atividades produtivas 

dependem de forma direta da qualidade dos serviços sociais oferecidos à 

população. Como exemplos podem ser citados a educação, na formação da mão-

de-obra, a saúde, na redução de faltas ao trabalho, originadas por doenças, o 
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transporte, facilitando o acesso às empresas, a segurança, esporte, lazer e cultura 

gerando aumento de satisfação da população e maior produtividade no trabalho. 

Como resultado cria-se um círculo virtuoso de desenvolvimento, com inclusão social 

e consequente aumento do sentimento de cidadania (DOWBOR, 2001c, 2008). 

Articular toda a sociedade no diagnóstico e viabilização de formas de 

melhorar sua qualidade de vida pode ser um grande facilitador para a discussão das 

questões ambientais inerentes aos processos produtivos, bem como para a criação 

de processos de gestão dos recursos naturais existentes. Há a necessidade de que 

cada município promova os princípios de educação ambiental, de responsabilidade 

social empresarial e de preservação do meio ambiente objetivando a redução de 

emissões de gases de efeito estufa, a contenção do desmatamento, o tratamento 

adequado de resíduos sólidos, a preservação de rios, a otimização da utilização de 

recursos hídricos, entre outros. Estas iniciativas locais, mais a possibilidade da 

criação de redes de cidades que procurem em conjunto soluções para seus 

problemas ambientais podem criar as condições necessárias para que as metas 

discutidas internacionalmente tenham alguma possibilidade de  serem atingidas.  

Vázquez Barquero (2001, p.243) ressalta que a estruturação de políticas de 

desenvolvimento territorial reforça a dimensão ecológica, pois estas dão mais ênfase 

aos aspectos qualitativos que quantitativos do desenvolvimento, contribuindo para a 

preservação do meio ambiente e sendo uma importante fonte para criação de 

empresas e de empregos: 

As propostas da última geração (de políticas) estimulam a agricultura 
ecológica – cujos produtos têm cada vez maior demanda nos níveis de 
renda mais elevados -, fomentam o turismo urbano e rural – que atraem 
viajantes e turistas e ajudam a conservar o patrimônio histórico e cultural e o 
meio ambiente-, geram atividades de pesquisa e de produção de energia 
renovável e criam atividades de serviços e de assistência técnica, voltadas 
à preservação do meio ambiente.  

O Pacto de Autarcas, implantado pela União Europeia, e o conceito de Smart 

Grid estão direcionados para a redução das emissões de gases de efeito estufa e 

para a eficiência energética e têm como foco as localidades, as cidades. As políticas 

ambientais podem ter caráter nacional, porém iniciativas que colocam as cidades 

como centro das atenções podem ter resultados promissores tanto em termos 
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ambientais como na criação de novas modalidades de geração de emprego e renda 

com a implantação de novos serviços. 

O conceito de Smart Grid está em fase de testes no Brasil nas cidades de 

Búzios no Rio de Janeiro, Aparecida em São Paulo, Sete Lagoas em Minas Gerais e 

Parintins no Pará (OLIVEIRA, 2012). 

Um processo de gestão participativo exige a organização e disponibilização 

de informações de forma transparente e num mesmo nível para todos os atores. 

Estas informações serão tratadas em dois momentos do processo: primeiramente 

como forma de obtenção de um mapa da situação do município em todas as suas 

atividades, orientando a definição de prioridades e o planejamento das ações e em 

um segundo momento para acompanhamento dos planos definidos e dos principais 

indicadores de resultados. 

O conjunto de informações disponibilizado pelas autoridades centrais, muitas 

vezes, apresenta-se estruturado de forma agregada, não se transformando em 

informação útil para a ação nos processos locais. Além disto, resultados 

exclusivamente de ordem econômica não atendem as necessidades de informação 

como ferramenta estratégica para o planejamento local (LLORENS, 2001). 

A disponibilização de informações, com a revolução nas tecnologias da 

comunicação e informação (TIC), tornou-se muito mais simples e barata. A 

possibilidade de o município montar seu próprio sistema de telecomunicações a um 

custo relativamente baixo auxiliará na inclusão digital, colocando o cidadão comum 

em contato com o mundo, contribuirá com as empresas locais no acesso à internet a 

preços reduzidos, e propiciará a modernização da máquina administrativa. A 

montagem de uma base de dados própria do município não exige ferramentas 

sofisticadas e sua divulgação atende à democratização das informações, essencial 

no processo de articulação e de estímulo à participação (DOWBOR, 2001c, 2008). 

Analisando a disponibilidade de informações no Brasil verifica-se que o IBGE 

– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística possui um bom volume de dados já 

organizados por município o que possibilita a criação de uma base de dados inicial 
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nos municípios. Além disto, existem iniciativas como o site Portal ODM-

Acompanhamento Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio com 

indicadores importantes de todos os municípios brasileiros. O Sistema FIRJAN, da 

Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, divulga em seu site o Índice FIRJAN de 

Desenvolvimento Municipal – IFDM apresentando indicadores relativos à educação, 

saúde e emprego e renda. A Fundação Getúlio Vargas publicou em novembro de 

2012 o Indicador Social de Desenvolvimento dos Municípios-ISDM com indicadores 

relativos aos eixos de habitação, renda, trabalho, saúde e segurança e educação. 

Construído a partir de dados do IBGE, apresenta resultados relativos aos anos de 

2000 e 2010, propiciando uma comparação das alterações ocorridas em cada 

município brasileiro. 

O Programa Cidades Sustentáveis oferece uma plataforma de 

desenvolvimento e gestão de indicadores que é oferecida aos prefeitos que aderem 

ao programa. O Núcleo de Estudos do Futuro da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo desenvolveu por solicitação do Instituto São Paulo Sustentável, um guia 

denominado Gestão Pública Sustentável. Este trabalho, que foi coordenado pelos 

professores Prof. Dr. Arnoldo José de Hoyos Guevara e Prof. Dr. Ladislau Dowbor, 

está disponível no portal do Programa Cidades Sustentáveis e é composto por um 

guia e vídeo explicativo de cada um dos doze eixos do programa.  

Também podem ser consultadas experiências interessantes como a da Rede 

Nossa São Paulo e a da Câmara do Grande ABC, que possuem indicadores 

estruturados em eixos. O Instituto Pólis, que dá grande ênfase ao desenvolvimento 

local, em seu endereço eletrônico disponibiliza uma publicação denominada Dicas – 

Ideias para Ação Municipal, onde podem ser localizadas experiências bem 

sucedidas sobre vários temas de interesse aos atores locais e ao processo de 

articulação. 

O Instituto Cidadania, atual Instituto Lula, elaborou em 2005/2006 o Projeto 

Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local apresentando oito eixos para 

formulação de políticas públicas, divididos como segue: financiamento e 

comercialização; tecnologia; desenvolvimento institucional; informação; 

comunicação; educação e capacitação; trabalho, emprego e renda; e 



 
86 

 

sustentabilidade ambiental. Este projeto apresentou um diagnóstico da situação de 

cada eixo e propõe iniciativas para o encaminhamento de soluções aos problemas 

encontrados. 

Do cenário apontado acima, pode-se dizer que do ponto de vista de 

informações, para um processo de identificação de necessidades, a situação 

brasileira se apresenta bastante promissora. Todavia, fica destacada a importância 

da estruturação e disponibilização de informações sobre os planos de ação local e 

seus indicadores de resultados como forma de estimular o comprometimento e a 

participação de toda a comunidade. 

3.3. As grandes cidades e regiões metropolitanas e seus desafios 

As grandes cidades e principalmente as metrópoles apresentam 

particularidades que tornam o seu processo de desenvolvimento, de forma 

sustentável, mais desafiador. A influência das metrópoles vai se alterando conforme 

os diversos momentos da história, sendo em um primeiro momento responsáveis 

pelo comando dos territórios e seu entorno, estruturando a organização social, 

política e econômica conforme as determinações do Estado central, passando, com 

o processo de globalização, a atender de forma primordial os interesses 

hegemônicos das grandes organizações nacionais e internacionais, que passam a 

comandar estes territórios com o apoio do Estado (SANTOS 2008). 

Segundo Castells (1999, p. 470-471) este fenômeno ocorre em todo o mundo 

transformando as metrópoles em meganós de uma grande rede mundial, pontos de 

convergência de capital, mão-de-obra especializada, processos de inovação e 

poder, utilizando ou marginalizando o seu entorno: 

Dessa forma, o fenômeno da cidade global não pode ser reduzido a alguns 
núcleos urbanos no topo da hierarquia. É um processo que conecta serviços 
avançados, centros produtores e mercados em uma rede global com 
intensidade diferente e em diferente escala, dependendo da relativa 
importância das atividades localizadas em cada área vis-à-vis a rede global. 
Em cada país a arquitetura de formação de redes reproduz-se em centros 
locais e regionais, de forma que o sistema todo fique interconectado em 
âmbito global. Os territórios em torno desses nós desempenham uma 
função cada vez mais subordinada, às vezes, perdendo a importância (ou 
até mesmo a função).  
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Estas forças, denominadas verticalidades por Milton Santos (2008), estão 

alheias à realidade local e suas necessidades, criando assim grandes disparidades 

em termos de distribuição dos benefícios. Os investimentos municipais estão 

voltados ao atendimento dos interesses das grandes corporações, marginalizando 

tudo o que não lhes traga retorno direto, tornando dramática a situação destes 

grandes centros onde o poder local tem enormes dificuldades de articular e 

estabelecer políticas que promovam seu rearranjo e desenvolvimento amplo, criando 

áreas de riqueza e favelas no mesmo ambiente físico. Santos (2008, p. 73) define 

este cenário sombrio em que se encontram os grandes aglomerados urbanos em 

uma frase: “é essa a grande danação da metrópole contemporânea”. 

Dowbor (2001a, p. 21-22) destaca o ineditismo histórico das metrópoles 

lembrando que somos a primeira geração a conhecer aglomerados urbanos com 

uma concentração populacional de quinze ou vinte milhões de habitantes gerando 

uma série de novos problemas: 

As metrópoles surgiram com funções centralizadoras relativamente aos 
espaços nacionais que as geraram. Hoje, este papel de “dreno” de amplas 
bacias econômicas internas tende a ser substituído pelo papel de elo numa 
rede internacional de “cidades mundiais”, na expressão de John Friedmann. 
[...] O fato importante é que a economia global não existe no ar, enraíza-se 
em “polos” concretos. Por outro lado, muda a composição técnica da 
produção, com maior peso para serviços. Outro fator importante, reforça-se 
o tecido de cidades médias ou grandes, que assumem o papel de 
subcentros de bacias econômicas, mudando o contexto nacional de 
reprodução econômica das metrópoles. Assim as metrópoles passam a 
desempenhar um novo papel, devendo redefinir os seus espaços.  

 

Analisando as cidades como agente de desenvolvimento, dos novos espaços 

industriais e de serviços, e dentro do contexto dos fatores endógenos, Vázquez 

Barquero (2001, p. 158) aponta que ao mesmo tempo em que existem 

oportunidades, há a ocorrência de centralização de setores mais avançados da 

economia em poucas cidades: 

Na atualidade, o desenvolvimento urbano está condicionado por duas 
tendências de certa forma contraditórias. Por um lado, observa-se uma 
crescente difusão das atividades produtivas, tanto industriais como de 
serviços, o que converteu algumas cidades inovadoras, de pequeno e 
médio portes, no espaço preferido de localização das atividades modernas. 
Por outro, verifica-se uma tendência à concentração e à centralização 
espacial das funções de gestão e de controle, bem como dos serviços 
especializados, em particular dos que atendem à demanda dos segmentos 
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produtivos mais globalizados. Isto confere a liderança da economia global a 
um número reduzido de cidades. 

As regiões metropolitanas merecem destaque nesta análise, pois se tratam de 

aglomerados urbanos que nem sempre possuem sua organização formalizada e, 

mesmo quando isto ocorre, apresentam dificuldades de operacionalização e 

execução de planos que promovam de forma adequada o desenvolvimento 

econômico e a qualidade de vida da população que vive nestes centros.  

A própria definição de região metropolitana se mostra complexa, sendo que 

historicamente estes aglomerados eram definidos em função de um centro urbano 

principal (como São Paulo, Buenos Aires, Nova York ou Paris) que, dada sua 

expansão, passa a influenciar as demais áreas em seu entorno, gerando ao mesmo 

tempo externalidades positivas e negativas, sem que necessariamente houvesse 

algum ordenamento institucional deste espaço. Segundo Klink (2005, p.128) os 

critérios mais utilizados para sua caracterização eram de ordem administrativa e 

demográfica, porém o que dá sentido à organização destes grupos de cidades é a 

“natureza complexa de interdependências sociais, econômicas, ambientais e 

político-administrativas”. Ao analisar a evolução da governabilidade metropolitana 

pode ser verificado que com a reestruturação econômica global, houve um 

deslocamento mais forte da atenção para assuntos como; competitividade regional e 

geração de emprego e renda; criação de estratégias inovadoras para revitalização 

urbana em busca de competitividade; e que a gestão metropolitana deve funcionar 

como um instrumento de articulação entre os múltiplos atores diretamente 

envolvidos.  A forma como a governança metropolitana deve atuar é apresentada 

por Klink (2005, p. 134) como segue: 

O conceito de governança, ou seja, o processo através do qual um conjunto 
de atores governamentais e não governamentais (parcerias públicas, 
parcerias público-privadas, sindicatos, empresas, etc.) é organizado para a 
formulação de políticas e de bens coletivos, indica uma mudança clara no 
paradigma. Além disso, o produto do planejamento metropolitano se move 
dos extensos e detalhados planos diretores, preparados, muitas vezes sem 
muita participação das partes interessadas do setor público e privado, para 
planos estratégicos mais operacionais e voltados para uma determinada 
área geográfica, que são elaborados e analisados por uma ampla gama de 
atores, da comunidade local, interessados no assunto. Através de sua 
estrutura, que tradicionalmente transforma as visões de longo prazo sobre a 
competitividade e qualidade de vida, em projetos concretos e atividades em 
que se definem os atores, responsabilidades e recursos, os planos 
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estratégicos proporcionam uma continuidade e um vínculo pragmático entre 
planejamento e execução. (12) 

As dificuldades que surgem para que se estabeleça um processo de 

governança das áreas metropolitanas, conforme descrito acima, têm origem em 

alguns fatores que são apresentadas por Lefèvre (2005, p. 215), como segue: 

 as formas de governança institucional eram geralmente impostas aos 
administradores locais; 

 os governos e os acordos metropolitanos são muitas vezes ambíguos; 

 muitas vezes a gestão urbana é muito dependente da força legal e 
política dos municípios; e  

 as áreas metropolitanas carecem de legitimidade política. (13) 

As reformas institucionais originadas em um governo central ou estadual, sem 

a participação dos administradores locais, podem ocasionar resistências nestes 

últimos, tanto por representarem um modelo artificial ou não desejado, e muitas 

vezes, como uma ameaça à autonomia dos governos locais. Em geral o que ocorreu 

na maioria dos países foi um processo de descentralização objetivando o 

fortalecimento dos governos locais e estes relutam em abdicar destas prerrogativas 

em prol de uma nova forma de organização que pode significar uma redução de seu 

poder tanto em termos políticos como na distribuição dos recursos financeiros 

originados do governo central. Além disto, a participação de grandes cidades na 

formação destes arranjos também pode gerar desequilíbrios, dado seu poder político 

e econômico na região. A legitimidade dos arranjos metropolitanos acaba por ser 

questionada tanto pelos administradores locais como pela própria população que 

tem dificuldade de ver nesta “autoridade pública” significado para o atendimento de 

suas necessidades mais prementes, além de não haver o sentimento de 

pertencimento ou de participação nestes arranjos. (LEFÈVRE, 2005). 

Assim, o processo de desenvolvimento de modelos de governança 

metropolitana, apesar da existência de experiências com bom grau de maturidade, 

se apresenta como mais um desafio na procura do desenvolvimento de forma 

sustentável para os grandes aglomerados urbanos. Analisando o caso brasileiro 

Klink (2009, p. 426) observa que “não há um modelo ótimo e único de governança 

metropolitana e que os próprios arranjos institucionais mudam em função da 

dinâmica mais ampla da sociedade como um todo” e salienta que os acordos 
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funcionais, que objetivam o atendimento de uma necessidade específica como 

transporte ou tratamento de resíduos sólidos, podem ser um bom começo para que 

este modo de gestão avance, dependendo muito, dos resultados apresentados e da 

visibilidade conseguida junto às populações locais. 

Os dados do Brasil (Censo 2010, IBGE) mostram a seguinte realidade em 

termos de grandes aglomerados urbanos: 

 Nas Regiões Metropolitanas e as consideradas Regiões Integradas de 

Desenvolvimento (RIDES) concentra-se uma população em torno de 90 milhões de 

habitantes, ou seja, 47% do total de habitantes do país; 

 Quando se efetua a classificação dos municípios por tamanho da 

população, encontra-se 38 municípios com mais de 500 mil habitantes perfazendo 

um total populacional perto de 56 milhões de habitantes. Apenas 0,7% dos 

municípios concentram 29,5% do total da população. 

A visão desta concentração populacional mais a complexidade organizacional 

apresentada servem para dar a dimensão dos desafios inerentes à gestão destes 

espaços, sejam eles grandes cidades ou áreas metropolitanas. A lógica dos 

processos para se buscar o desenvolvimento sustentável pode ser considerada a 

mesma que das pequenas e médias cidades, todavia a organização dos processos 

de articulação e planejamento exigirá maior esforço e criatividade.  

Neste capítulo discutiu-se a importância do processo de articulação na 

transição de uma democracia representativa para participativa. A participação de 

toda a sociedade na análise das potencialidades e das necessidades locais contribui 

na organização das ações de governo, dando consistência e legitimidade aos planos 

de ação que serão definidos e executados. A criação de indicadores e a 

disponibilização de informações para toda a sociedade dá transparência ao 

processo de gestão e pode contribuir como estímulo à participação. As grandes 

cidades e regiões metropolitanas, pela densidade demográfica e importância 

econômica que possuem, necessitam de atenção especial em seu processo de 

governança. O objetivo maior dos processos de gestão e governança tem que ser a 

melhoria da qualidade de vida de toda a população procurando reduzir o 
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distanciamento dos grupos sociais, propiciando a criação de um ambiente favorável 

ao desenvolvimento da solidariedade e do convívio social, onde novos espaços de 

mobilização e diálogo possam der abertos procurando levar o habitante à condição 

de cidadão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante este trabalho procurou-se entender como abordar o desenvolvimento 

territorial para que este possa se transformar em uma alternativa ao modelo 

centralizado de definição de ações públicas seja no âmbito econômico, social ou 

ambiental.  

Reconhecendo a necessidade do enquadramento das realidades territoriais 

ao contexto de uma economia global, verificou-se as grandes transformações 

ocorridas no mundo, particularmente a partir da Revolução Industrial e que tiveram 

continuidade de forma acelerada na primeira metade do século XX, culminando com 

o processo denominado globalização, que alterou de forma significativa o equilíbrio 

das forças que procuram controlar o mundo, levando à perda de importância dos 

Estados-Nação e criando um número reduzido de organizações empresariais, e em 

grande parte financeiras, que passam a exercer controle sobre os espaços, 

objetivando a maximização de seus resultados financeiros, ignorando as 

consequências em termos dos desequilíbrios sociais e ambientais que resultam de 

suas ações.  

Os resultados destas alterações nos contextos econômico e político, neste 

período histórico, são o crescimento populacional mundial (a população mundial 

chegou a 7 bilhões de habitantes em 2011) e a geração do movimento migratório 

das populações do campo para as cidades, ocorridas na Europa no século XIX e no 

Brasil nos últimos quarenta anos do século XX. Este processo acelerado de 

concentração urbana gerou nas cidades desequilíbrios econômicos, sociais, 

políticos, ambientais, ao mesmo tempo em que a existência humana e o bem estar 

da sociedade tornavam-se assuntos de menor importância se comparados com os 

objetivos de curto prazo das grandes organizações empresariais em obter resultados 

financeiros crescentes.  

É em função deste cenário que se torna necessária uma mudança no modo 

de gestão pública, na forma como se dirigem as empresas e no pensamento da 

sociedade civil como um todo. O mundo não mais dá conta do modo de vida que se 

estabeleceu a partir da formação de uma sociedade de consumo totalmente 
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alienada e desinteressada das consequências de seu comportamento. As 

desigualdades econômicas e sociais, a degradação ambiental, a ausência do 

sentimento de cidadania são fatores que só contribuem para a degeneração das 

relações humanas dando origem aos graves problemas de violência urbana e rural, 

existentes em todas as localidades, abrindo-se um espaço enorme para a atuação 

do crime organizado, controlando favelas, bairros, cidades e até Estados nacionais.  

O processo de segregação urbana que se observa, pode ter origem na urbanização 

acelerada, mas sua manutenção decorre em grande parte da falta de atuação do 

Estado. A descontrolada exploração imobiliária, a estigmatização das áreas 

periféricas, a discriminação das pessoas em função de sua renda ou posses, ao 

invés de criar um ambiente onde os espaços públicos, os serviços de assistência 

social, as escolas, a segurança e outros serviços sociais contribuam para a geração 

de espaços de convivência e respeito mútuo, acaba por gerar um distanciamento 

entre o conceito de habitante e de cidadão. 

A mudança na forma como se entende a democracia, tornando-a participativa, 

objetiva a quebra deste status quo promovendo através da inclusão econômica, 

social e política de toda a comunidade, o estabelecimento de um novo acordo social 

onde a qualidade de vida do conjunto da sociedade passa a ser o objetivo 

estratégico de qualquer plano de ação.  

Neste sentido o desenvolvimento territorial se torna uma possibilidade de 

mudança, onde a articulação de todos os atores em torno da análise das 

necessidades e potencialidades territoriais, da definição das prioridades e do devido 

acompanhamento dos planos de ação de forma transparente, poderá contribuir para 

a formação de uma consciência coletiva de pertencimento, reforçando a cidadania, 

que poderá induzir novas formas de convívio comunitário, reduzindo os 

distanciamentos existentes, e propiciando através da participação, que os desafios e 

dificuldades inevitáveis que irão surgir ao longo deste processo, possam ser 

colocados e discutidos de forma mais aberta e civilizada, abrindo-se novos espaços 

de diálogo e mobilização. Novas instituições estão emergindo como forma a 

dinamizar a participação sendo um exemplo disto, a formação de Conselhos 

Municipais, onde os atores sociais se manifestam de forma democrática na busca de 
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soluções aos principais problemas que afetam a comunidade em um determinado 

tema, sempre respeitadas as diferenças de opinião e de visão sobre quais planos de 

ação devem ser priorizados. 

O entendimento da realidade local deve ser feito em várias frentes: desde o 

reconhecimento de suas características geográficas, de seu nível de 

desenvolvimento, de sua cultura, de sua inclusão em uma realidade regional, 

nacional e mundial, até no conhecimento dos vetores do desenvolvimento que 

necessitam ser considerados, para que ocorra uma avaliação consistente das 

possibilidades e necessidades territoriais. O tratamento adequado destas frentes 

mais o conhecimento das capacidades orçamentárias da localidade possibilitará a 

execução de um plano realista de desenvolvimento que, através da análise de seus 

resultados, poderá propiciar a criação de um movimento virtuoso de crescimento 

econômico, com justiça social e respeito ao meio ambiente, com resultados 

crescentes na qualidade de vida da comunidade. Mas cabe ressaltar a importância 

da atitude dos governos municipais como principais orquestradores destas 

iniciativas. A governança é aberta, mas as decisões de governo cabem aos 

administradores locais, não só pela autoridade e reponsabilidade que lhes foram 

atribuídas pelo voto, mas pela capacidade de orientar a máquina administrativa na 

direção do atendimento das demandas da sociedade com uma visão realista das 

disponibilidades orçamentárias.  

O processo de organização das regiões metropolitanas deve continuar a 

evoluir, seja através da análise de modelos já implantados ou da procura de novas 

formas de organização, desde que envolvam neste processo de governança os 

administradores locais e representantes significativos da população, procurando 

desta forma alcançar algum nível de legitimidade política, deixando de ser um 

instrumento meramente institucional e com pouca capacidade de ação.  

 A lógica do pensamento organizacional deixa de ser exclusivamente de cima 

para baixo, mas também não é exclusivamente de baixo para cima. Na verdade um 

novo desenho de atribuições e responsabilidades precisa ser definido. A 

descentralização administrativa e de recursos financeiros é necessária, o território 

precisa ser valorizado e ganhar independência e novas responsabilidades, todavia 
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as instâncias superiores de governo, os grandes movimentos de regulação 

internacional, em todas as áreas, também são de fundamental importância, pois 

ninguém está isolado neste mundo em que vivemos. 
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Anexo 1 - NOTAS 

(1) Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 

Man is both creature and moulder of his environment, which gives him 
physical sustenance and affords him the opportunity for intellectual, moral, 
social and spiritual growth. In the long and tortuous evolution of the human 
race on this planet a stage has been reached when, through the rapid 
acceleration of science and technology, man has acquired the power to 
transform his environment in countless ways and on an unprecedented scale. 
Both aspects of man's environment, the natural and the man-made, are 
essential to his well-being and to the enjoyment of basic human rights the right 
to life itself. 

(2) Report of The United Nations Conference on Environment and Development  

All States and all people shall cooperate in the essential task of eradicating 
poverty as an indispensable requirement for sustainable development, in order 
to decrease the disparities in standards of living and better meet the needs of 
the majority of the people of the world. 

(3) United Nations Conference on Sustainable Development The future we want - 
Our common vision 

2.  Eradicating poverty is the greatest global challenge facing the world today 
and an indispensable requirement for sustainable development. In this regard 
we are committed to freeing humanity from poverty and hunger as a matter of 
urgency. 

(4) Report of the World Commission on Environment and Development: Our 
Common Future 
 
27. Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it 
meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs. The concept of sustainable development 
does imply limits - not absolute limits but limitations imposed by the present 
state of technology and social organization on environmental resources and 
by the ability of the biosphere to absorb the effects of human activities. But 
technology and social organization can be both managed and improved to 
make way for a new era of economic growth. The Commission believes that 
widespread poverty is no longer inevitable. Poverty is not only an evil in itself, 
but sustainable development requires meeting the basic needs of all and 
extending to all the opportunity to fulfil their aspirations for a better life. A world 
in which poverty is endemic will always be prone to ecological and other 
catastrophes. 
 

(5) Cuáles son los que se están produciendo em los sistemas câmbios 
productivos locales/regionales? La reestructuración  productiva está 

http://www.uncsd2012.org/rio20/
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relacionada com el desarrollo regional? Cuáles son las possibilidades de cada 
território para producir bienes y servicios, nuevos o diferenciados, que tengan 
salida en los mercados? Cuál será la duración del ajuste productivo en cada 
território? Qué tipo de estratégias y de medidas sería el más adecuado para 
superar los problemas regionales actuales? 
 

(6) (1) That economic growth and development, despite conventional usage, are 
not equivalent concepts and should be separated analytically; (2) that national 
income accounts are not merely “imperfect” but actually misleading indicators, 
so that policy decisions based on them are more likely to aggravate than to 
alleviate problems; (3) that an alternative development needs to look at 
economic relationships in very different ways from mainstream doctrine”. 
 

(7) O conceito de Desenvolvimento Humano parte do pressuposto de que para 
aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é preciso ir além do 
viés puramente econômico e considerar três dimensões básicas do 
desenvolvimento humano: renda, saúde e educação. Esse conceito é a base 
do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e do Relatório de 
Desenvolvimento Humano (RDH), publicado anualmente pelo PNUD.  
O objetivo da criação do Índice de Desenvolvimento Humano foi o de oferecer 
um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto 
(PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do 
desenvolvimento. Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do 
economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 
1998, o IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento 
humano. Apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, 
o IDH não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é uma 
representação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o melhor lugar no 
mundo para se viver".  
Desde 2010, quando o Relatório de Desenvolvimento Humano completou 20 
anos, novas metodologias foram incorporadas para o cálculo do IDH. 
Atualmente, os três pilares que constituem o IDH (saúde, educação e renda) 
são mensurados da seguinte forma: uma vida longa e saudável (saúde) é 
medida pela expectativa de vida, o acesso ao conhecimento (educação) é 
medido por: i) média de anos de educação de adultos, que é o número médio 
de anos de educação recebidos durante a vida por pessoas a partir de 25 
anos; e ii) a expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de 
iniciar a vida escolar, que é o número total de anos de escolaridade que um 
criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar receber se os padrões 
prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade permanecerem os 
mesmos durante a vida da criança; e o padrão de vida (renda) é medido pela 
Renda Nacional Bruta (RNB) per capita expressa em PPP$ 2005 constante. 
Fonte: PNUD - http://www.pnud.org.br/IDH.aspx . 

 
(8) Key message 1 Smallholders form a vital part of the global agricultural 

community, yet they are often neglected 
Smallholders manage over 80 per cent of the world’s estimated 500 million 
small farms and provide over 80 per cent of the food consumed in a large part 

http://www.pnud.org.br/IDH.aspx
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of the developing world, contributing significantly to poverty reduction and food 
security. Increasing fragmentation of landholdings, coupled with reduced 
investment support and marginalization of small farms in economic and 
development policy, threaten this contribution, leaving many smallholders 
vulnerable. 
Key message 2 Smallholder productivity in particular depends on well-
functioning ecosystems 
The productivity of smallholder agriculture and its contribution to the economy, 
food security and poverty reduction depend on the services provided by well-
functioning ecosystems, including soil fertility, freshwater delivery, pollination 
and pest control. Smallholder farming practices, in turn, affect the condition of 
ecosystems. These impacts are not always negative, but poverty and 
immediate needs can drive smallholders to put pressure on ecosystems, for 
example through habitat modification, overextraction of water and nutrients, 
and use of pesticides. 
Key message 3 Growth in agricultural production to meet rising global 
needs using prevailing farming practices is unsustainable – a 
transformation is needed 
The demand on agriculture to feed a larger and more urbanized population 
through global markets over the next 40 years will continue to grow, placing 
additional pressure on available land and other natural resources. Current 
practices are undermining the ecological foundation of the global food system 
through overuse and the effects of agricultural pollution, thereby enhancing 
degradation, reducing ecosystem capacity to generate sustainable yields and 
threatening to negatively impact food security and poverty reduction. 
Sustainable agricultural intensification can be the answer to enhanced food 
security, environmental protection and poverty reduction. 
Conclusion With the right conditions, smallholders can be at the forefront 
of a transformation in world agriculture 
With their immense collective experience and intimate knowledge of local 
conditions, smallholders hold many of the practical solutions that can help 
place agriculture on a more sustainable and equitable footing. To do this, they 
need help to overcome market failures and other disincentives for sustainable 
land use, including insecure land tenure, high transaction costs and weak 
institutional support. A major challenge will be to address the discrepancies of 
scale between decisions made at the farm level and impacts at larger 
ecosystem scales. 
Fonte: IFAD- http://www.ifad.org/climate/resources/smallholders_report.pdf 

(9) Short History of Grameen Bank  
The origin of Grameen Bank can be traced back to 1976 when Professor 
Muhammad Yunus, Head of the Rural Economics Program at the University  
of Chittagong, launched an action research project to examine the possibility 
of designing a credit delivery system to provide banking services targeted at 
the rural poor. The Grameen Bank Project (Grameen means "rural" or "village" 
in Bangla language) came into operation with the following objectives: 

 extend banking facilities to poor men and women; 

 eliminate the exploitation of the poor by money lenders; 

http://www.ifad.org/climate/resources/smallholders_report.pdf
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 create opportunities for self-employment for the vast multitude of 
unemployed people in rural Bangladesh; 

 bring the disadvantaged, mostly the women from the poorest 
households, within the fold of an organizational format which they can 
understand and manage by themselves; and 

 reverse the age-old vicious circle of "low income, low saving & low 
investment", into virtuous circle of "low income, injection of credit, 
investment, more income, more savings, more investment, more 
income". 

The action research demonstrated its strength in Jobra (a village adjacent to 
Chittagong University) and some of the neighboring villages during 1976-
1979. With the sponsorship of the central bank of the country and support of 
the nationalized commercial banks, the project was extended to Tangail 
district (a district north of Dhaka, the capital city of Bangladesh) in 1979. With 
the success in Tangail, the project was extended to several other districts in  
the country. In October 1983, the Grameen Bank Project was transformed into 
an independent bank by government legislation. Today Grameen Bank is 
owned by the rural poor whom it serves. Borrowers of the Bank own 90% of its 
shares, while the remaining 10% is owned by the government. 
Fonte: Grameen Bank http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=114  

 

(10) O modelo urbano policêntrico é um modelo de organização da armadura 
urbana em forma de rede (Cappellin, 1990). Esta seria formada por um 
conjunto de nodos ou de unidades locais, entre os quais se estabelecem 
relações de interação e de trocas – baseadas na complementaridade e 
especialização das funções dos centros – ou de relações de cooperação 
entre centros similares. As redes de complementaridade e de sinergia 
possibilitam a formação de externalidades internas à rede, que não 
dependem, necessariamente, das relações entre nodos contínuos (VÁSQUES 
BARQUERO, 2001, p. 167, nota 59). 
  

(11) Democracy, in this vision, implies that the people organized into political 
communities are the ultimate source of sovereign power over their life spaces, 
which, in the modern era, constitute precisely bounded territories. As the 
“executive organ” of the political community, the state is sovereign over its 
territory only by extension of the people’s sovereignty. 
 

(12) El concepto de gobernabilidad, con el significado de proceso, a través del cual 
um conjunto de actores gubernamentales y no gubernamentales 
(asociaciones civiles, asociaciones públicas-privadas, sindicatos, empresas, 
etc.) se organiza para la formulación de políticas y bienes colectivos, indica un 
claro cambio en el paradigma7. Además, el producto de planificación 
metropolitana se desplaza desde los planes maestros amplios y detallados, 
elaborados, a menudo, sin mucha participación de los actores del sector 
público y privado, hacia planes estratégicos más operativos y orientados hacia 
una zona geográfica específica, que son elaborados y analizados por un 
conjunto amplio de agentes de la comunidad local interesados en el asunto. A 
través de su estructura, que tradicionalmente transforma las visiones a largo 
plazo sobre la competitividad y la calidad de vida, em proyectos concretos y 

http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=114
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actividades en las que se fijan actores, responsabilidades y recursos, los 
planes estratégicos facilitan una continuidad y un vínculo pragmático entre 
planificación y ejecución. 
 

(13) (i) los modos de gobernabilidad institucional fueron generalmente impuestos, 
a los mandos locales; (ii) los gobiernos y convenios metropolitanos son, a 
menudo, ambiguos; (iii) muy frecuentemente, la administración urbana 
depende en exceso de la fuerza jurídica y política de las municipalidades; y 
(iv) las áreas metropolitanas carecen de legitimidad política. 
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Anexo 2 – UNWATER, Statistics: Graphs & Maps 
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Apêndice 1 - Diagramas de suporte aos estudos do Desenvolvimento 

Territorial  
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Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa bibliográfica. 
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