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Prólogo

Todos os textos contidos neste livro foram utilizados ou preparados 
como apoio didático ao Programa de Treinamento em Planejamen-

to e Execução de Programas Regionais de Desenvolvimento Rural In-
tegrado.

Referido Programa foi patrocinado pelo Banco do Nordeste do 
Brasil S.A., pela Universidade Federal do Ceará e pelo Centro de Esta-
dos Regionais Urbano-Rurais de Rehovot (Israel), além da colaboração 
da	Superintendência	do	Desenvolvimento	do	Nordeste	e	do	Departa-
mento Nacional de Obras Contra as Secas. Iniciado em 1971, foram rea-
lizados como parte desse Programa dezessete cursos de especialização 
em Fortaleza, com a participação de 420 técnicos da região Norte e de 
todos	os	estados	do	Nordeste	do	Brasil.	Os	treinandos	eram	profissio-
nais	pertencentes	às	principais	instituições	regionais	e	estaduais	de	pla-
nejamento e execução de projetos de desenvolvimento rural.

Com o encerramento das atividades desse Programa em 1985, por 
força de restrições orçamentárias determinadas pelo governo federal, 
ficou	como	resultado	uma	das	mais	bem	sucedidas	iniciativas	de	for-
mação de técnicos em desenvolvimento regional, em cooperação com 
instituições internacionais, dentro de uma metodologia inteiramente 
nova	no	Brasil,	dirigida	para	apresentar	resultados	efetivos	em	benefí-
cio da região Nordeste,

O Programa de Treinamento em Planejamento e Execução de Pro-
gramas Regionais de Desenvolvimento Rural Integrado (CPEDI) foi 
estruturado	 com	 a	 finalidade	 de	 preparar	 equipes	 interdisciplinares.	
Os participantes eram treinados teórica e praticamente no uso de ins-
trumentos próprios de planejamento, avaliação e execução de projetos 
de desenvolvimento rural integrado, tarefas estas sempre ligadas a uma 
determinada	área	do	Nordeste,	selecionada	para	início	de	um	programa	
real.

Outro grande mérito deste programa de treinamento foi a formação, 
nos diversos órgãos regionais e estaduais, de equipes de planejamento 
com a mesma formação básica e doutrinária, facilitando a coordenação 
mais efetiva entre estas entidades na busca do desenvolvimento regio-
nal eram ministrados no curso disciplinas que se relacionavam com a 
problemática do desenvolvimento rural, sobretudo no tocante ao De-
senvolvimento	Econômico,	Agronomia,	Planejamento	Físico,	Adminis-
tração e Sociologia, além da capacitação para o trabalho em equipe.
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O objetivo primordial da fase teórica consistia em proporcionar 
aos participantes do curso um manancial de conhecimentos necessários 
a	um	planejador	agrícola	com	uma	visão	global	dos	problemas	sócio
econômicos. A par disso, buscava-se também dar condições aos alunos 
para a elaboração de um projeto real de desenvolvimento, que consti-
tuía	a	segunda	parte	do	curso.

A fase prática, na qual se elaborava um projeto de desenvolvimen-
to rural para uma dada área do Nordeste, constava de duas partes: A 
primeira	destinada	à	análise	macroeconômica	da	região	como	um	todo;	
a segunda voltada para o planejamento detalhado da área prioritária. 
Para	essa	finalidade,	eram	realizados	inicialmente	os	estudos	de	Pedo-
logia, Hidrologia, Custos de Produção, Mercado, Sociologia e Carto-
grafia.	Para	a	elaboração	desses	estudos,	os	participantes	utilizavam	os	
recursos	bibliográficos	existentes,	bem	como	aproveitavam	as	viagens	
à	área	do	projeto	para	fazer	 levantamentos	diretos.	Era	também	con-
cebido um modelo de organização espacial e de desenvolvimento dos 
três	setores	da	economia	regional,	com	a	finalidade	de	melhor	distri-
buição	das	unidades	produtivas	dentro	do	espaço	físico,	de	acordo	com	
o marco do planejamento regional integrado.

Concluídos	 esses	 estudos,	 os	grupos	 eram	desfeitos	 e	 se	organi-
zava uma grande equipe interdisciplinar para realizar o microplane-
jamento da área prioritária. Este segmento do trabalho abrangia os es-
tudos	de	Microplanejamento	Agrícola,	Industrial,	Planejamento	Físico,	
Irrigação, Organização e Cooperativismo.

A duração do treinamento era de seis meses, em tempo integral, 
correspondente	a	700	horas,	das	quais	cerca	de	250	destinadas	à	fase	
prática.

Como parte deste programa de cooperação com o Centro de Estu-
dos Regionais Urbano-Rurais foram realizados diversos trabalhos de 
pesquisas, em conjunto com o Banco do Nordeste e as demais insti-
tuições patrocinadoras locais. Neste particular, merecem destaque os 
amplos estudos sobre as cooperativas dos projetos de irrigação do Nor-
deste	e	no	tocante	à	industrialização	rural,	os	quais	tiveram	amplas	re-
percussões	nos	meios	acadêmicos	do	país.	O	Banco	do	Nordeste	publi-
cou também quatro livros de autores israelenses, utilizados nos cursos 
que patrocinou e em muitas universidades e cursos de especialização e 
pós-graduação.

Vale destacar, por oportuno, que os autores responsáveis pelos 
diversos	capítulos	do	livro	que	ora	o	Banco	do	Nordeste	e	a	Universi-
dade	Federal	do	Ceará	estão	publicando	são	profissionais	com	mais	de	
trinta	anos	de	experiência	em	pesquisa,	ensino	e	execução	de	projetos	
de desenvolvimento regional, em várias partes do mundo. Além do 



11

economista Pedro Sisnando Leite, o organizador e co-autor do presente 
livro e que pertence aos quadros do BNB e UFC, todos os demais auto-
res são membros de instituições de cooperação internacional de Israel e 
que estiveram colaborando com o Centro de Estudos Regionais Urbano 
 Rurais de Rehovot.

A todas as instituições e pessoas envolvidas neste projeto de trei-
namento e pesquisa, o Banco do Nordeste e a Universidade Federal 
do	Ceará	têm	um	grande	débito	de	gratidão,	razão	por	que	concorda-
ram em publicar o presente livro como registro desse trabalho pioneiro 
e	subsídio	para	novas	gerações	de	planejadores	e	executores	de	pro
gramas de desenvolvimento rural regional integrado.

O	presente	livro	está	incluído	na	série	de	publicações	da		“Fundação	
David” para a Pesquisa e a Difusão do Desenvolvimento Rural  Integrado 
(Israel). 

Esta	 Fundação	 (David)	 é	 uma	 organização	 pública	 de	 fins	 não	
lucrativos, estabelecida em memória em 1980 pelo Centro de Estudos Re-
gionais Urbano-Rurais (CERUR) e amigos pessoais de David Bruhis, um 
dos fundadores do CPEDI e professor desse curso durante muitos anos.

A Fundação David tem por objetivo fomentar o estudo de meto-
dologias de planejamento do desenvolvimento rural integrado, como 
também coordenar, publicar e difundir trabalhos sobre este tema.

A série de publicações da Fundação David propõe-se a promover 
o programa de capacitação do CERUR através da editação de uma série 
de projetos de desenvolvimento, elaborados nos cursos internacionais 
de pós-graduação, bem como de trabalhos conceituais e metodológicos 
sobre planejamento do desenvolvimento rural-regional integrado.

 João Alves de Melo   Antônio de Albuquerque Sousa Filho
Presidente do BNB           Reitor da UFC





Apresentação

A concepção moderna de desenvolvimento econômico contempla 
como objetivo principal desse fenômeno o aumento das oportu-

nidades para uma vida melhor de todas as pessoas envolvidas nesse 
processo.

O aperfeiçoamento e a expansão das facilidades de educação, saú-
de,	nutrição,	habitação	e	bemestar	social	devem	constituir	a	finalidade	
essencial	do	desenvolvimento,	segundo	os	princípios	das	Nações	Uni
das	da	Segunda	Década	do	Desenvolvimento	para	os	países	do	Terceiro	
Mundo.

Ao mesmo tempo reconhece-se hoje que a simples acumulação de 
bens	e	serviços,	mesmo	em	benefício	da	maioria,	não	é	suficiente	para	
realizar um completo bem-estar. O ideário de progresso econômico deve 
encerrar a obtenção de uma forma superior de civilização mais harmô-
nica	 e	 democrática	 do	 que	 as	 formas	 existentes	 nos	 países	 subdesen
volvidos.

Os problemas básicos com que o Nordeste do Brasil se defronta 
são	semelhantes	aos	dos	demais	países	atrasados	economicamente:	ele-
var	o	nível	de	renda	total	e	“per	capita”	num	prazo	relativamente	curto;	
melhorar a distribuição de renda e diminuir as desigualdades sociais; 
aumentar	as	oportunidades	de	emprego;	enfim,	diminuir	a	pobreza	ab-
soluta de camadas importantes da sociedade.

Há	necessidade,	por	isso,	de	se	redefinirem	claramente	os	rumos	
de um novo estilo de Desenvolvimento econômico mais eqüitativo que 
o atualmente em curso no Nordeste e no Brasil, de modo geral.

No	caso	específico	das	zonas	rurais,	os	problemas	endêmicos	que	
carecem de solução urgente para permitir o atingimento dos objetivos 
antes nominados são variados e complexos; baixa produtividade; siste-
mas administrativos e organizacionais antiquados; mau funcionamen-
to do sistema de mercado; tecnologia tradicional superada; incentivos 
inadequados para a modernização; e crescimento do desemprego e su-
bemprego.

Roger Garaudy, no seu festejado livro, “Apelo aos Vivos”, Ghan-
di e Mao, propuseram. um modelo de desenvolvimento diferente do 
mundo	ocidental.	Segundo	estes	líderes	das	maiores	nações	subdesen-
volvidas do mundo, a verdadeira revolução econômica só poderia co-
meçar pelo campo, nas aldeias onde vive a maior parte da população 
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dos	países	pobres.	A	partir	daí,	devem	nascer	o	novo	regime	e	a	nova	
tecnologia.

A revolução industrial na Inglaterra, na realidade, foi o produto 
de unIa conexão da revolução agrária com o processo de industriali-
zação, os quais faziam parte de um fenômeno amplo de transformação 
econômica.

Phyllis Deane, no seu livro sobre A Revolução Industrial, expli-
ca	que	a	explosão	demográfica,	a	urbanização	e	a	expansão	industrial	
num	longo	período	ampliam	e	favorecem	o	surgimento	de	um	clima	
favorável	 à	 inovação	e	 ao	desenvolvimento	das	propriedades	 rurais.	
Rendas	maiores	no	setor	agrícola	motivaram	a	elevação	do	poder	aqui-
sitivo cada vez maior para os artigos da indústria britânica e criaram 
um	forte	mercado	interno	o	qual	justificou	a	adoção	de	produção	em	
maior escala e tornou as fábricas mais lucrativas.

O elemento essencial nesse processo de crescimento e mudança, 
entretanto, foi de natureza humana. Os responsáveis pelas decisões no 
setor	agrícola	estiveram	dispostos	a	adotar	novos	métodos	de	cultivo	
e	 de	 organização	 numa	 escala	 suficiente	 para	 transformar	 esse	 setor	
econômico.	A	revolução	agrícola,	enfim,	esteve	por	natureza	ligada	à	
revolução	industrial	da	Inglaterra,	que	foi	o	país	pioneiro	do	moderno	
processo de desenvolvimento econômico.

Mais amplamente, a maioria dos economistas do desenvolvimento 
concordam.	que	o	papel	da	revolução	agrícola	é	um	elemento	funda-
mental	para	a	revolução	industrial.	O	desenvolvimento	agrícola,	con-
tudo, não pode ser isolado em relação a outras inovações na indústria, 
comércio e serviços, também necessários ao processo de desenvolvi-
mento global.

Em	depoimento	sobre	a	experiência	de	desenvolvimento	econômi-
co de Israel, o Prof. Raanan Weitz diz que ocorreu unIa conscientização 
para o Desenvolvimento rural que foi determinante para a demarra-
gem	do	 crescimento	 econômico	posterior	desse	país.	 “Ela	 se	 formou	
gradativamente, por entre dúvidas e hesitações. Mais tarde, por soli-
citação	iniciamos	experiências	semelhantes	no	sentido	de	superar	con-
flitos	entre	diferentes	cultivos	e	modos	de	vida	em	outros	países	em	
desenvolvimento.” Acrescenta O eminente economista: “Pelo processo 
de	tentativas	e	correções,	estas	experiências	formaram	uma	sistemáti-
ca que bem poderia chamar-se conciliação democrática entre as técni-
cas	agrícola	e	organizacional	desenvolvidas	nas	sociedades	ocidentais	
avançadas e os costumes das populações economicamente atrasadas, 
atadas	às	tradições	e	aparentemente	congeladas	na	pobreza.”

Uma das lições importantes que se pode tirar da história do desen-
volvimento	de	muitas	partes	do	mundo,	enfim,	é	que	a	agricultura	ocupa	
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um	papel	estratégico	nesse	processo.	É	necessário	adotar	políticas	que	
estimulem os agricultores a utilizarem adequadamente o seu limitado 
capital,	para	administrar	melhor	sua	propriedade,	aproveitar	eficazmen-
te os recursos de que dispõe, para conservar, armazenar e vender os seus 
produtos.	Toda	a	assistência	a	concederse	ao	agricultor	não	pode	ser	de	
natureza paternalista mas conformar-se com as peculiaridades do sis-
tema econômico e a capacidade do agricultor, levando em conta suas 
tradições e crenças.

Nesta ordem de idéias, cabe assinalar que as teorias tradicionais 
sobre	o	desenvolvimento	agrícola	não	abrangem	adequadamente	todos	
esses aspectos. Necessitamos de um novo enfoque mais amplo para o 
desenvolvimento da agricultura que contemple os múltiplos aspectos 
da vida rural.

A redução das desigualdades econômicas e a criação das condi-
ções sociais mais adequadas devem ser preocupações centrais de esfor-
ço	dedicado	ao	setor	rural.	Através	dessa	orientação,	fica	explicitado	
que os objetivos do desenvolvimento devem ser econômicos e sociais e 
não	haja	apenas	o	propósito	de	um	máximo	crescimento	quantitativo	às	
expensas de um desenvolvimento mais equilibrado e duradouro.

A estratégia denominada de Desenvolvimento Rural Integrado 
(DRI) converteu-se, nas últimas décadas, numa das grandes esperanças 
para	muitos	países	 subdesenvolvidos,	 especialmente	para	os	 estados	
do	Nordeste	do	Brasil,	que	têm	na	agricultura	um	dos	fatores	impedi-
tivos do seu progresso econômico. De fato, apesar do papel relevante 
que a indústria vem desempenhando na economia do Nordeste, há ne-
cessidade urgente de que os graves problemas de pobreza, subemprego 
e	baixa	produtividade	agrícola	sejam	minimizados	como	requisito	para	
o próprio desenvolvimento industrial e da economia de modo geral, 
conforme	 tem	demonstrado	 a	 experiência	histórica	dos	 atuais	países	
industrializados do mundo ocidental.

Não podemos obscurecer a atenção dispensada pelo Governo Fe-
deral do Brasil e pelas instituições regionais e estaduais no sentido de 
encontrarem instrumentos para dinamizar esse setor. Afora as conquis-
tas já obtidas, resta uma urgente tarefa a realizar. Necessitamos encon-
trar soluções para obter e compatibilizar a modernização da agricultura 
com crescentes oportunidades de emprego e melhoria das condições de 
vida da população rural.

Integrar a indústria com a agricultura no próprio quadro rural, 
como elemento de descompressão dos centros urbanos e interiorização 
do	desenvolvimento,	é	outro	desafio	estratégico.	Há	também	necessida-
de	de	ampliar	esforços	de	coordenação	institucional	em	todos	os	níveis	
e aperfeiçoar o processo de planejamento no tocante aos esquemas de 
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acompanhamento e controle da execução, objetivo último do plane-
jamento.

Finalmente,	 temos	premência	 e	necessidade	de	 encarar	o	desen-
volvimento rural como um processo regional integrado, assunto que 
constitui o tema central do presente livro.

Pedro Sisnando Leite 
Organizador

Fortaleza, Ceará, Brasil 
1994
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Introdução Geral

Raanan Weitz

Raanan Weitz. PhD em Agricultura pela Universidade de Florença- 
Itália. Ex-chefe do Departamento de Colonização da Agência Judaica, 
Diretor do Instituto Nacional da Universidade de Agricultura de 
Rehovot, membro da junta de governadores das Universidades de 
Jerusalém, do Instituto de Tecnologia de Israel, da Universidade de 
Haifa e do Neguev. Participou de missões de cooperação técnica em 
Burma, Tailândia, Filipinas, Grécia, Venezuela, Turquia, Ceilão, 
Brasil-Nordeste. Foi membro do grupo de consultores das Nações 
Unidas. Atualmente é Diretor-Geral do Centro de Estudos Regional 
Urbano-Rural de Rehovot. É autor de vários livros publicados em 
muitos idiomas, valendo destacar: Desenvolvimento Agrícola — 
Planejamento e Execução, publicado pela APEC-São Paulo, Uma 
Nova Estratégia Para o Desenvolvimento Rural e Desenvolvimento 
Rural Integrado, publicado em Português pelo Banco do Nordeste 
do Brasil S.A. O seu mais novo livro é New Roads To Development, 
editado nos Estados Unidos pela Twentie Century Fund. O Dr. 
Raanan foi o idealizador e responsável pelo apoio acadêmico e técnico 
de todas as atividades desenvolvidas no âmbito do treinamento e 
pesquisa do programa de desenvolvimento rural integrado pro-
movido pelo Banco do Nordeste do Brasil entre 1971-85. Segundo as 
mais abalizadas opiniões, o Dr. Raanan é uma das mais competentes 
autoridades científicas no campo do desenvolvimento rural do 
mundo.

A proposta que se apresenta a seguir não é senão um marco teóri-
co para a implementação do “Enfoque de Rehovot” nas condições 

presentes existentes no Brasil em geral e no Nordeste em particular.
O “Enfoque de Rehovot” começou a desenvolver-se nos anos 50 

com o objetivo de encontrar unIa via nova e especial para a solução dos 
problemas fundamentais da sociedade israelense dessa época. Desde o 
princípio	estava	claro	que	os	temas	econômicos	mais	difíceis	não	teriam	
solução sem a compreensão e a coordenação. total dos temas sociais, 
institucionais e culturais dos diferentes grupos étnicos que compõem 
a sociedade em Israel. Em muito pouco tempo o desenvolvimento re-
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gional foi o que gerou as bases do atualmente chamado “Enfoque de 
Rehovot”.

Em 1963 se estabeleceu um Centro de Estudos Regionais Urbano-
Rurais,	com	o	objetivo	específico	de	tentar	distinguir	entre	os	fenôme-
nos que são exclusivamente israelenses e aqueles que podem ser apli-
cados	a	outros	países.	Baseado	na	experiência	israelense,	um	grupo	de	
profissionais	no	Centro	começou	a	desenvolver	um	enfoque	que	pode	
ser	geralmente	aplicado	em	outros	países.	Através	de	cursos	em	De-
senvolvimento regional integrado para pós-graduados e de projetos-
piloto	 realizados	 em	vários	países,	 temos	 cristalizado	gradualmente	
uma atitude geral para o desenvolvimento, baseada principalmente na 
experiência	prática.

Outros dez anos foram demandados para desenvolver a metodo-
logia	prática	 e	perfilar	 a	 estratégia,	 como	para	possibilitar	 ao	 “Enfo-
que	de	Rehovot”	enfrentar	os	numerosos	problemas	da	planificação	do	
desenvolvimento regional. Sua implementação está baseada em uma 
estratégia	claramente	definida	e	em	uma	metodologia	de	planificação	
que	detalha	a	seqüência	de	atividades	conduzentes	à	implementação.

Enquanto os detalhes dos métodos e das estruturas dos planos de 
execução	variam	de	acordo	com	as	condições	específicas	de	cada		lugar,	o	
marco	de	trabalho,	filosofia	e	conceitos	gerais	permanecem	os		mesmos.

Uma Ferramenta do Terceiro Sistema
O desenvolvimento é o fruto de numerosas atividades iniciadas 

por	indivíduos	que	usam	voluntariamente	seus	meios	privados	(ações	
privadas), e por governos que usam os meios públicos através de co-
ação legal (ações governamentais). As ações privadas e governamen-
tais são as duas únicas forças de motivação que impulsionam o siste-
ma	econômico	para	a	atividade.	Nenhum	crescimento	é	possível	sem	
o apropriado equipamento destas duas facetas da engrenagem. Isto é 
certo para cada uma das etapas do processo de crescimento econômico. 
A questão é: Deve-se usar e equipar estas duas forças condutoras na 
mesma forma, nas mesmas proporções e com o mesmo vigor em todas 
as situações? Desafortunadamente não há uma resposta geral para este 
problema básico.

Aqueles	que	se	identificam	com	teorias	capitalistas	sustentam	que	
a	liberdade	de	ação	do	indivíduo	conduz	à	maximização	dos	benefícios	
econômicos	da	sociedade.	Por	outro	lado,	aqueles	que	se	aderem	à	teo-
ria socialista sustentam que, para lograr o objetivo de máxima utilização 
dos recursos econômicos, o governo deve assumir a responsabilidade 
total	pelas	atividades	econômicas	do	país	em	toda	situação.	Nenhuma	
atitude leva em conta as diferentes etapas do crescimento econômico. 
Nenhuma das duas teorias admite variações nas condições naturais ou 
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humanas,	nem	reconhecem	o	fato	de	que	indivíduos	e	sociedades	dife-
rentes se comportam de forma distinta em diferentes situações.

Noutras	experiências,	na	prática	e	através	de	estudos	acadêmicos,	
tem	levado	para	distintas	proporções	de	iniciativa	privada	junto	à	in-
tervenção governamental existente, ocasionando o melhor aproveita-
mento dos recursos.

O	“Terceiro	Sistema”	assume	isto	em	forma	prática,	sem	o	benefí-
cio	de	uma	teoria	geral	que	pode	guiar	os	determinantes	da	política	em	
sua responsabilidade diária.

As duas forças conduzem a economia a expressam a si mesmas 
através	de	dois	canais:	um	é	a	inversão,	e	o	outro	está	constituído	pelos	
padrões organizacionais. O termo “’inversão” neste contexto deve ser 
compreendido amplamente, incluindo força de trabalho e capital de-
signados a estimular o crescimento econômico.

Considera-se que, para cada situação dada, há uma proporção de-
terminada entre o investimento privado e o governamental que cau-
sará o melhor uso dos recursos proveitosos para a sociedade. Estas 
pro porções não são acidentais ou casuais. Há UM método geral para 
estabelecer os valores da combinação ótima de investimentos e mode-
los organizacionais em cada região.

A	estratégia	de	planificação	e	os	métodos	desenvolvidos	em	nosso	
Centro conduzem a determinar a combinação ótima entre ambos os sis-
temas.	Porém	a	planificação	por	si	só	não	é	suficiente.	Dois	elementos	
básicos — participação local e descentralização do governo — são ne-
cessários para transformar o enfoque proposto no instrumento prático 
para o desenvolvimento rural.

A participação ativa da população local através da passagem de 
planificação	para	implementação	é	crucial	para	o	enfoque	proposto	de-
vido	à	necessidade	de	mudanças	na	estrutura	social	e	para	assegurar	a	
mobilização	máxima	possível	dos	recursos	locais,	tanto	humanos	como	
naturais.

As mudanças na estrutura social e na maneira de viver são con-
comitantes	 com	 o	 crescimento	 econômico	 dos	 países	 caracterizados	
por sociedades tradicionais. Podem-se esperar então outras transfor-
mações que sejam para as novas possibilidades econômicas tal como 
estas se desenvolvem. E especialmente importante introduzir medidas 
específicas	que	provoquem	respostas	pessoais	fortes,	de	modo	tal	que	
ocasionem as mudanças necessárias desde seu interior. Demasiados 
pro	gramas	têm	tido	resultados	decepcionantes	porque	foram	impostos	
de	fora	para	dentro.	Um	programa	de	desenvolvimento	pode	ter	êxito 



20

somente se for criado por ambos, para a população e com a população. 
Deve expressar seus desejos, aspirações e valores.

Participação da população e descentralização do governo
Por razões históricas, a organização governamental está centraliza-

da	na	maioria	dos	países.	Os	que	tomam	as	decisões	e	controlam	a	im-
plementação se acham concentrados na capital, geralmente em mãos de 
gente sem conhecimento direto das condições prevalecentes no campo. 
Mais importante ainda, não existe coordenação real entre vários ramos 
do governo central. Cada ministério atua independentemente, ao longo 
de uma cadeia vertical de direção.

Posto	que	é	obviamente	difícil	 introduzir	o	sistema	de	desenvol-
vimento	 do	 tipo	 que	 temos	 descrito,	muitos	 países	 têm	 começado	 a	
sentir que o logro de seus objetivos de desenvolvimento depende da 
coordenação	entre	as	agências	governamentais	por	meio	de	uma	agên-
cia	 central	 de	 planificação.	 Sem	 embargo,	 semelhante	 autoridade	 de	
planificação	central	somente	pode	atuar	ao	nível	nacional,	e	não	tem	
o	poder	de	implementação	nos	níveis	local	e	regional,	onde	é	mais	ne-
cessário,	posto	que	a	estrutura	organizacional	das	agências	do	governo	
é estritamente vertical. Questões de importância local ou regional que 
re	querem	negociações	entre	as	agências	são	a	miúdo	derivadas	de	cor-
pos administrativos na capital nacional. Sugestões e idéias originadas 
no	campo	devem	subir	dentro	de	cada	ministério	até	alcançar	o	nível	
mais elevado.

Para	superar	as	dificuldades	que	provêm	do	conflito	entre	as	ne-
cessidades de desenvolvimento e a estrutura comum da administração 
do governo, muitos governos começaram a busca padrões organizacio-
nais alternativos. Algumas das soluções conduzem ao estabelecimento 
de	autoridades	especiais	para	o	desenvolvimento	em	um	nível	interme-
diário ou regional.

A maneira em que uma autoridade regional é estabelecida deter-
mina	em	medida	considerável	suas	relações	com	as	agências	governa
mentais que funcionam no campo e com várias formas de governo local. 
A autoridade local pode originar-se de duas formas: de baixo para cima 
e de cima para baixo. O estabelecimento de cima implica a criação de 
uma organização completamente nova com um controle total de todas 
as funções e facilidades conectadas com o plano de desenvolvimento. 
Quando	a	autoridade	regional	se	cria	desde	baixo,	uma	agência	existente	
na	área	garantirá	o	poder	requerido	para	realizar	as	funções	da	planifi-
cação e para coordenar as ações de desenvolvimento. Se for necessário, 
novas unidades que faltam podem ser criadas ou adicionadas. O método 
mais simples e comum é o uso de organizações de distrito que operem no 
campo. Sem embargo, o enfoque que mais parece lograr os objetivos 
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de desenvolvimento pode ser determinado somente depois de um cuida-
doso	exame	de	todos	os	fatores	em	uma	situação	específica.

 J Política e Conceito da Planificação Regional

O	desenvolvimento	regional	consiste	em	três	componentes:	Política,	
Conceito	da	Planificação	e	Metodologia	e	Projetos	Para	Implementação.

O	enfoque	proposto	está	baseado	em	três	suposições	fundamentais	
de	políticas	que	podem	ser	formuladas	como	objetivos	estratégicos.

Primeira: 
Criar	nas	áreas	da	região	recursos	para	a	subsistência,	gerando	no-

vas	possibilidades	de	emprego.	O	êxito	depende	aqui,	por	suposto,	dos	
recursos naturais e econômicos da localidade. O enfoque proposto as-
segura o uso ótimo dos recursos e a distribuição de rendas — resultante 
do	esforço	de	desenvolvimento	—	enquanto	se	provêm	de	uma	renda	
mínima	para	a	população	local.

Segunda:
Desenvolver	um	eficiente	sistema	de	serviços	econômicos,	sociais	

e	cívicos	dadas	as	possibilidades	econômicas	para	manter	e	fazer	fun-
cionar tal sistema.

Terceira:
Gerar um grande número de oportunidades de emprego em que 

se	 situe	 a	população	 crescente	dentro	da	 região	 e	 evitar	 saída	 até	 as	
cidades	metropolitanas.	Se	a	mobilidade	geográfica	está	separada	da	
mobilidade de fontes de emprego, os padrões da sociedade tradicional 
e as bases da vida comunitária serão conservados e a excessiva con-
centração de população nos grandes centros urbanos, que arrisca sua 
existência,	poderá	ser	reduzida	significativamente.

Para traduzir a estratégia geral a planos concretos de desenvolvi-
mento,	uma	estrutura	de	trabalho	tem	sido	gradualmente	construída.	
A	seguir,	suas	características	principais:
1.  Coordenação de cima para baixo. Os conceitos de planos de de-

senvolvimento	e	métodos	usados	nos	países	em	desenvolvimento,	
durante	as	três	últimas	décadas,	foram	em	sua	maioria	de	macro-
planificação	 ou,	 tal	 como	 são	 chamados	 agora,	 enfoques	de	 cima	
para baixo. Seu fracasso tem forçado recentemente os revisionistas 
a	tomar	uma	posição	contrária.	Eles	outorgam	sua	confiança	agora 
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nos	métodos	de	planificação	ao	nível	de	“micro”	ou,	como	eles	o	
denominam, o enfoque de “baixo para cima”.
A	experiência	passada	tem	mostrado	uma	falta	de	consistência	en-

tre	os	objetivos	definidos	ao	nível	nacional	e	as	necessidades	atuais	do	
indivíduo.	O	mecanismo	do	mercado	livre	e	um	sistema	de	preços	que	
se pretendia que atuassem como um mecanismo coordenado, não pode 
criar	um	equilíbrio	sem	graves	pressões	sociais	que	vem	em	detrimento	
da economia. Há, portanto, necessidade de um método adequado de 
planificação	que	é	 capaz	de	 integrar	os	níveis	de	“macro”	e	“micro”	
planificação,	e	de	implementar	os	resultados.	Este	pode	ser	realizado	
somente	 no	 nível	 regional	 ou	 intermediário	 entre	 os	 níveis	 “macro”	
(nacional),	 e	 “micro”	 (local).	 Ainda	 assim,	 o	 planificador	 deve	 estar	
atento e ter conhecimento da primeira fonte sobre todos os fatores que 
operam	ao	nível	local.
2.		 Integração	 intersetorial.	 O	método	 geralmente	 aceito	 de	 planifi-

cação se ocupa de cada um dos setores econômicos (agricultura, 
indústria e serviços) os seus subsetores, em forma separada, e, a 
miúdo, de maneira vertical.
Um recente estudo, dirigido pela Organização Internacional do 

Trabalho,	mostra	claramente	que	a	integração	intersetorial	a	um	nível	
o	mais	perto	possível	no	campo,	é	um	dos	fatores	mais	importantes.	E	
unicamente	através	de	uma	cuidadosa	análise	da	conexão	entre	os	três	
fatores nas condições reinantes em cada localidade, quando o máximo 
efeito	Multiplicador	é	obtenível.	De	forma	semelhante,	é	só	através	da	
planificação	simultânea	dos	três	setores	que	a	criação	de	emprego	em	
qualquer	área	dada	pode	ser	dobrada	e	às	vezes	triplicada.
3.  Inter-relação de quatro aspectos básicos. A terceira fase é a capaci-

dade de um plano de considerar ao mesmo tempo os quatro aspec-
tos básicos do desenvolvimento: o econômico, o social, o espacial 
e o organizacional. Hoje, aceita-se universalmente que os fatores 
humanos	e	institucionais	no	desenvolvimento	rural	dos	países	em	
desenvolvimento assumem um papel de primeira importância no 
processo de desenvolvimento e são vitais em qualquer enfoque de 
planificação	e	implementação.	O	processo	deve	ser	capaz	também	
de	minimizar	as	limitações	inerentes	aos	instrumentos	de	planifi-
cação. Estas limitações incluem o caráter estático dos modelos ana-
líticos	e	os	numerosos	fatores	que	operam	nas	áreas	regionais	que	
não podem ser levados em conta pelos referidos modelos.
Planificação	regional	como	“interseção	de	funções”
Baseado	nos	princípios	mencionados,	temos	desenvolvido,	através	

dos	ensaios	e	erros,	um	procedimento	específico	de	planificação	para	o	
desenvolvimento regional. O desenvolvimento regional considera os 
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procedimentos	de	planificação	como	interseção	de	funções	que	implica	
a	fusão	de	direções	de	planificação	—	vertical	e	horizontal	—	ao	nível	
regional.

A	planificação	regional	vertical
Coordena	a	microplanificação	com	a	planificação	regional	e	a	esta	

com	a	macroplanificação.	Este	processo	duplo	chega	implícita	na	coor-
denação	entre	micro	e	macroplanificação.

A	microplanificação,	de	baixo	para	cima,	põe	a	aldeia	no	foco	do	
desenvolvimento. Está intimamente ligada com a conduta social e com 
as necessidades individuais. Sempre há contradições entre metas e pro-
jeções	nestes	dois	níveis,	 e	 é	por	 isso	que	 se	 requer	a	 coordenação	a	
nível	intermédio	ou	regional.

A	planificação	horizontal	coordena:
Setores econômicos. Há estreitas inter-relações entre a agricultura, 

a indústria e os serviços, posto que os planos para aumentar a produ-
ção	agrícola	afetam	as	facilidades	de	serviços	e	as	empresas	industriais.	
Os planos de desenvolvimento de um setor econômico devem ser coor-
denados com os outros, para lograr uma implementação efetiva.

O	plano	geral	deve	ser	adaptado	às	condições	locais;	por	exemplo,	
certo cultivo pode fracassar em baixas condições climáticas ou pode 
adaptar-se a uma área particular, pode ser inaceitável devido a alguma 
superstição local.

Devido	 a	 condições	 físicas	 existentes,	 podem	 aparecer	 contradi-
ções	entre	os	planos,	tais	como	figuram	no	papel	e	sua	implementação	
na prática.

Este conceito de “interseção de funções” tem sido aplicado em 
muitas regiões em desenvolvimento e se tem desenvolvido lentamente 
em	uma	metodologia	prática	da	planificação.

A primeira fase é a aquisição do conhecimento da região e o de-
lineamento de suas áreas através da obtenção de dados e através dos 
recursos	 físicos,	 ecológicos,	 sociais,	 organizacionais	 e	 econômicos	da	
região.	Os	 dados	 devem	 ser	 classificados	 sistematicamente	 para	 sua	
posterior	elaboração	no	procedimento	de	planificação.

O manejo de um recurso pode parecer um procedimento de rotina, 
porém	muitos	projetos	de	planificação	fracassaram	em	sua	mais	impor-
tante	etapa.	Os	planificadores	tendem	a	acumular	um	acervo	de	dados,	
crendo	que	a	simples	quantidade	assegura	uma	planificação	correta	e	
uma indubitável seleção da melhor alternativa. Semelhante atitude pode 
não só causar danos, mas distorcer os resultados. As análises dos dados 
exige	muito	tempo	e	esforços.	O	planificador	é	a	miúdo	incapaz	de	dis-
tinguir entre o procedente e o improcedente. Por esta razão, já  foram 
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citadas instruções estritamente práticas e precisas para que a equipe de 
planificação	tenha	as	ferramentas	necessárias	ao	objetivo	principal	de-
nominado	planificação	do	desenvolvimento	da	região	de	que	se	trata.

A segunda fase ocorre enquanto se está elaborando o plano regio-
nal preliminar. É a estrutura dentro da qual os objetivos e as restrições 
da região como unidade em funcionamento podem ser formulados 
quantitativamente. O macroplano deve estar de acordo com o plano 
nacional geral ou pelo menos deve estar coordenado com os objetivos e 
as	restrições	do	nível	nacional.	Esta	fase	é	conhecida	geralmente	como	
“planificação	de	cima”.

Neste ponto deve-se sublinhar um importante e muito discutido 
problema. E bem sabido que o desenvolvimento regional não pode ser 
estudado em forma isolada e que considerar os objetivos e as restri-
ções nacionais como fatores externos é uma atitude inadequada e irreal 
para as dinâmicas forças do trabalho. O conceito de função “cruzada”, 
sem embargo, é a base de nosso método, com a função vertical de co-
ordenação	entre	os	níveis	locais,	regionais	e	nacionais,	e	esta	é	uma	das	
afirmações	 fundamentais	do	 enfoque.	Desafortunadamente,	 o	 estado	
de coisas de nosso enfoque não nos permite hoje enfrentar de forma 
completa o quadro total da perspectiva nacional. A metodologia para 
a	política	de	distribuição	interregional	ao	nível	nacional	e	a	interação	
entre os programas regionais e projetos de objeto e importância nacio-
nais	não	têm	sido	totalmente	resolvidos.	Todavia,	estamos	explorando	
as vias e os meios para lograr a referida meta com a montagem de um 
modelo de computador para ser usado na aplicação de nosso enfoque 
na prática.

A	terceira	fase	é	a	microplanificação	para	os	setores	agrícola,	indus-
trial	e	de	serviços,	em	conjunto	com	as	condições	específicas	da	região.	
O	planejamento	de	desenvolvimento	agrícola	está	baseado	na	metodo-
logia	de	 tipo	granja;	 a	 indústria	deriva	da	microplanificação	das	 em-
presas	industriais	para	manterse	ao	nível	dos	contornos	de	indústrias	
possíveis	e	necessárias;	e	o	setor	de	serviços	está	planejado	de	acordo	
com os fatores de escala e acessibilidade da região. O setor serviços exi-
ge atenção particular, porque só através de um adequado manejo deste 
setor	podese	assegurar	que	o	rol	do	sistema	de	suporte	seja	ajustado	à	
realidade	das	áreas	urbanas.	Cada	setor	econômico	está	planificado	em	
ambas	as	direções,	desde	o	micro	ao	macronível.	As	células	atuais	de	
produção — granjas e fábricas, assim como também as instituições vá-
rias que compõem o setor serviço — são minuciosamente examinadas, 
enquanto	o	setor,	como	um	conjunto,	é	tratado	à	maneira	de	uma	uni-
dade regional funcional única. Os resultados agregados dos indicadores 
dos	três	setores	planificados	ao	nível	microeconômico	poderiam	coin-
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cidir quantitativamente com os parâmetros regionais, calculados pelo 
macro planejamento, o que, na prática, raramente sucede.

O	resultado	final,	o	plano	econômico	“integrado”	para	a	região,	é	
conseqüência	das	ações	recíprocas	simultâneas	entre	as	condições	 lo-
cais domicroplano, as condições regionais dos macroplanos e a ação 
recíproca	entre	os	três	setores	econômicos,	determinada	pela	natureza	
e número de células de produção.

O plano econômico para a região pode ser, em forma geral, o re-
sultado	não	de	duas,	mas	de	três	ações	mútuas:	duas	dentro	da	região	
e	a	terceira	entre	os	níveis	regional	e	nacional.	 Isto	pode	ser	possível	
quando um novo modelo de computador permitir a presente técnica 
de interação.

Podese	sublinhar	que	as	condições	ecológicas	específicas	para	cada	
região,	e	mais	específica	e	enfaticamente	as	condições	humanas	e	sociais	
(tipos de sociedade, padrões de conduta, sistema de motivação, corpos 
existentes,	agências	e	instituições)	são	todos	tomados	em	conta	e	são	o	
eixo na decisão dos detalhes dos microplanos. O plano econômico inte-
grado para a região, portanto, não é somente o resultado de métodos de 
análises econômicas e projeções, fundamentados na compreensão insti-
tucional,	na	programação	e	na	planificação	social	e	institucional.

A quarta fase é a tradução do programa econômico e social na dis-
tribuição	espacial	e	nos	planos	físicos	para	os	níveis	da	comunidade	e	
da área. Um modelo elaborado e detalhado é montado e nele se deter-
mina a colocação e hierarquia de suas várias funções, conforme as con-
dições locais. O modelo leva em conta as relações e as conexões entre a 
região	e	o	país	através	da	rede	nacional.

A	maior	dificuldade	de	qualquer	plano	de	desenvolvimento	nesta	
fase	é	que	os	elementos	físicos	são	duradouros	e	formam	uma	estru-
tura	rígida.	Ainda	assim,	estes	devem	servir	a	um	processo	que,	por	
natureza	própria,	deve	ser	flexível	e	adaptarse	a	mudança	contínua,	
devido a’que toda fase do crescimento econômico requer uma ordem 
física	diferente.	Uma	ordem	física	flexível	que	possa	ajustarse	às	suces-
sivas etapas do crescimento econômico, sem perda indevida de anteci-
pada	inversão	nos	elementos	físicos,	é	um	prérequisito	para	integrar	
a	 planificação	 física	 e	 a	 econômica.	A	necessidade	de	flexibilidade	 é	
aguda, particularmente na etapa mais antecipada, quando a economia 
de	subsistência	e	o	estilo	tradicional	se	transformam	em	uma	economia	
comercial. O planejamento integrado de desenvolvimento poderá, por-
tanto, responder conceitualmente a dois requerimentos básicos:

a)	compreensão	e	desenho	da	ordem	física	excelente	para	cada	eta-
pa do crescimento econômico; b) liderança de uma ordem que se possa 
adaptar	às	transições	pelas	quais	deve	passar.
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A	ordem	física	de	qualquer	espaço	regional	este,	centralizada	em	
torno	à granja. Isto inclui os campos, aldeias, centros de serviços entre 
as	aldeias	e	centros	urbanos.	Em	muitos	países,	o	crescimento	das	cida-
des	regionais	é	impedido	por	um	êxodo	contínuo	de	força	de	trabalho	
educada	e	instruída	aos	centros	metropolitanos.	Uma	ordem	bem	pla-
nejada pode ser a chave para um enfoque de desenvolvimento descen-
tralizado, expressando em termos concretos e práticos um pro grama 
econômico e social dirigido a reter na região todos os setores da popu-
lação local.

A	fase	final	ocorre	com	a	preparação	de	projetos	concretos	para	im-
plementação e com uma equipe institucional e organizacional treinada 
para	a	planificação	detalhada	dos	vários	projetos.

 J Organização para a implementação

Para propor uma organização adequada, capaz de implementar o 
plano	de	desenvolvimento,	devese	apresentar	uma	definição	clara	de	
uma	“região”	e	suas	“subregiões”	(distritos	ou	províncias).

Uma região é essa unidade espacial em que o conceito de cruza-
mentos	de	funções	de	planificação	pode	ser	aplicado	e	que	forma	uma	
unidade	de	desenvolvimento	desde	os	aspectos	de	planificação	e	im-
plementação.

A	região	deve	ser	o	suficientemente	grande	para	formar	uma	uni-
dade	definida	no	programa	de	desenvolvimento	nacional	e	para	possi-
bilitar	a	execução	das	três	ações	simultâneas	de	planificação	já	citadas.	
Portanto, a região inclui as cidades e aldeias compreendidas em seu 
quadro.

A	região	está	subdividida	em	distritos	ou	províncias	(ou	subregi-
ões). A área é a unidade espacial em que o desenvolvimento do setor 
econômico e as atividades diretamente dependentes se enfrentam. Por-
tanto, o delineamento de sub-regiões dentro de uma região está ditado 
principalmente pelas condições locais que determinam o tipo e a natu-
reza do programa de desenvolvimento, ou por uma estrutura adminis-
trativa existente que pode facilitar a introdução da organização para a 
planificação	integrada	e	a	implantação.

Qualquer plano de Desenvolvimento está considerado para certo 
período	de	tempo	e	é	executado	através	de	uma	série	de	projetos	con-
cretos. Para assegurar a coordenação de seus vários componentes, é 
necessário dividir o plano em etapas e estas, por sua vez, em projetos.
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Etapas de operação. A divisão do plano geral numa sucessão de 
etapas depende da distribuição do tempo do plano, da intensidade do 
desenvolvimento das atividades previstas e da natureza de trocas nos 
três	setores	econômicos.

Baseando-se no plano de desenvolvimento integral e nas etapas 
de	operação	se	formulará	um	número	de	projetos	específicos.	Pôr	estes	
projetos em funcionamento será o começo da operação atual do plano 
de desenvolvimento. Os critérios para a seleção de projetos são: factibi-
lidade	por	um	certo	período,	relativo	mérito	econômico,	impacto	sobre	
a região e seu “efeito de propagação”, que se descreverá mais tarde.

Preparação de projetos concretos: A informação para a preparação 
dos	projetos	e	o	estudo	de	problemas	específicos	conectados	com	seu	
funcionamento podem ser logrados por meio de visitas a área e de con-
versações	com	instrutores,	profissionais	e	agricultores	da	região.	Este	
trabalho será realizado em colaboração com os representantes locais.

O	projeto	é	examinado	a	um	nível	de	préfactibilidade	para	deter
minar	seu	benefício	econômico.	O	sistema	para	executar	o	projeto	está	
baseado no efeito de “propagação”, ou seja, começando a operação 
numa área pequena e concentrando os maiores esforços (extensão, cré-
dito, organização e comercialização) para conseguir o máximo efeito 
econômico e psicológico. Semelhante concentração de fatores de pro-
dução que logram uma alta qualidade, se converte na base para uma 
expansão que afeta a toda a região. Os projetos propostos serão desig-
nados	para	 salvar	 ambos	problemas	—	profissional	 e	 organizacional	
—	e	assim	asseguram	o	êxito	das	empresas.

O	plano	integrado	desce	até	o	nível	local	de	forma	tal	que	a	repar-
tição	nos	projetos	e	a	planificação	detalhada	devem	efetuarse	ao	nível	
da	área	ou	governo	local.	A	responsabilidade	é	outorgada	a	subcomitês	
estabelecidos para este propósito.

Para que os projetos contem com o apoio da população local, estes 
devem ser explicados por meio de seus próprios representantes. Se re-
quer	o	contato	estreito	e	permanente	entre	as	autoridades	locais,	líderes	
comunitários	e	profissionais,	para	o	funcionamento	do	plano	proposto	
em suas várias etapas.

Organização para a implementação. A prova de qualquer progra-
ma de Desenvolvimento e sua implementação, continuará sendo um 
memorando ou um livro, porém não constitui um plano. Desafortuna-
damente	muitos	programas	e	planos	não	chegam	à	etapa	de	implemen-
tação. Há muitas razões; porém, a principal é que, devido a sua estru-
tura	organizacional,	as	oficinas	governamentais	não	são	competentes	
para	enfrentar	o	desafio	da	implementação.”
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A	planificação	regional	como	“cruzamento	de	funções”	depende	
principalmente da qualidade, do caráter, e da equipe da organização 
responsável para sua implementação. A organização deverá ter a ca-
pacidade	 de	 coordenar	 a	 planificação	 ao	 nível	 local	 e	 regional	 com	
os	requerimentos	nacionais	para	os	três	setores	da	economia.	Deverá	
ser	capaz	de	transferir	os	resultados	à	planificação	espacial	física	e	de	
transformar o plano em projetos formulados.

Nenhum plano predeterminado pode levar em conta todos os pro-
blemas	físicos,	econômicos	e	sociais.	A	relativa	importância	de	mui	tos	
fatores não pode ser valorizada quantitativamente e sua avaliação é 
deixada a critério dos que estão a cargo da implementação. Outros fa-
tores se somam em forma evidente só depois que a implementação haja 
começado. Sua aparição é inerente ao processo de desenvolvimento. 
A	planificação	 será	vista	 como	um	processo	dinâmico,	 estreitamente	
entrelaçado	com	a	implementação	e	o	bastante	flexível	para	adaptarse	
à	solução	de	problemas	comuns	como	se	pleiteia	no	período	de	imple-
mentação.

Para capacitar o governo regional no alcance de seu objetivo, é ne-
cessário implantar-se uma autoridade de desenvolvimento regional.

A autoridade regional deverá ser dirigida por um titular com o 
poder e a capacidade de cumprir a função fundamental de coordena-
ção e direção de todas as atividades relacionadas com o programa de 
planificação.	A	planificação	é	confiada	a	uma	unidade	profissional	trei-
nada para este trabalho. As variadas tarefas de implementação são ge-
ralmente executadas por diferentes ramos dos órgãos governamentais 
e pelo governo local.

A coordenação é o dever fundamental do diretor da autoridade. É 
de sua responsabilidade pôr em funcionamento o mecanismo de plani-
ficação	de	“feedback”	e	implementação.	Ele	pode	fazer	isto	principal
mente em virtude do poder que lhe foi garantido e pela força de sua 
personalidade.

A	função	do	diretor	é	plenamente	significativa	se	ele	usa	o	poder	
para reunir representantes de várias órgãos governamentais e autori-
dades de distrito e municipais, e para coordenar suas atividades. Se-
melhante poder é a principal causa de desavenças no atual modelo de 
organização governamental. Cada órgão se preocupa com sua inde-
pendência	e	está	disposta	a	lutar	até	o	final	contra	qualquer	proposta	
formulada	para	reduzir	o	propósito	e	a	“eficiência”	de	suas	ações.	Este	
conflito	de	interesses	se	sente	nas	reuniões	de	gabinete,	onde	a	luta	pela	
autoridade parece ser mais amarga. Enquanto alguns se entrosam nesta 
controvérsia	por	razões	de	prestígio,	outros	estio	realmente	convenci
dos	de	que	a	eficiência	de	seus	ministérios	é	amenizada.
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Somente quando o diretor tem a autoridade e a capacidade de con-
seguir	a	cooperação	requerida,	a	planificação	regional	pode	ser	consi-
derada realista. Então ele é capaz de obter um balanço dinâmico entre 
a intervenção governamental e a iniciativa privada, na solução dos pro-
blemas de desenvolvimento. Seu contato constante com os represen-
tantes da população local, dos órgãos do governo do lugar e dos agen-
tes	da	administração	central	podem	converter	a	planificação	regional	
num instrumento pleno de poder sob Um regime democrático.

De	acordo	com	o	sistema	de	planificação	integrada	que	temos	ex
posto,	a	equipe	de	planificação	a	cargo	do	desenvolvimento	regional	
deve	cumprir	as	funções	verticais	e	horizontais	entrelaçadas	da	planifi-
cação do desenvolvimento. A capacidade da equipe para cumprir estas 
funções depende não só de sua estrutura organizacional, que deve ser 
apropriada,	senão	da	composição	de	tal	equipe,	o	treinamento	profis-
sional	de	seus	membros	e	a	natureza	de	sua	liderança.	A	experiência	
mostra que estas cláusulas estão longe de ser bem compreendidas. E 
bastante	natural	para	cada	uma	das	experiências	da	planificação	assu-
mir a responsabilidade somente por esses elementos básicos do plano 
e	sua	implementação	que	são	afins	com	seu	próprio	ponto	de	vista	pro-
fissional.	É	 também	natural	 considerar	 esses	 temas	de	 sua	 jurisdição	
como os de maior importância no plano integral.

Mas	ainda:	os	métodos	e	técnicas	de	análises	implícitas	dentro	de	
cada	uma	das	disciplinas	que	tomam	parte	na	planificação	do	desen-
volvimento	são	geralmente	diferentes	e	não	têm	um	comum	denomi-
nador sobre o que a compreensão mútua pode ser criada. Variáveis 
quantitativas,	 evolução	de	parâmetros	da	planificação	e	 evolução	do	
peso que cada parâmetro tem no quadro integral são tão diferentes e 
às	vezes	tão	distantes	entre	eles	que	a	integração	parece	impossível.	O	
propósito	do	trabalho	interdisciplinar	é	obter	que	todas	as	experiências	
e muitas sejam compatibilizadas do ponto de vista das metas da plani-
ficação	integral.

Esta concepção goza do reconhecimento formal, porém não possui 
o	contraforte	em	muita	experiência	real.	Dispõe	somente	um	pequeno	
número	de	equipes	interdisciplinares	de	planificação	que	têm	trabalha-
do	junto	em	todas	as	etapas	da	planificação	e	tem	sentido	seu	projeto	
através de cada etapa de sua implementação.

Tampouco	encontramos,	entre	a	numerosa	literatura	profissional	
sobre temas de desenvolvimento, texto de estudo que possa servir de 
guia	a	equipes	de	profissionais	na	área	de	planificação.

A	capacidade	da	autoridade	para	atuar	com	flexibilidade	depende	
em grande medida de seu grau de controle sobre os fundos públicos e o 
pressuposto de desenvolvimento. Na maioria dos casos, este ponto é a 
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fonte	de	numerosas	dificuldades,	devido	à	rigidez	dos	pressupostos	go-
vernamentais. Enquanto cada cláusula do pressuposto está determinada 
por antecipações, Como o estão as metas estabelecidas para cada esfera de 
atividades pelos várias órgãos governamentais, a estrutura do pressupos-
to é bastante inapropriada para o processo dinâmico do desenvolvimento. 
A implementação exige a correção constante do plano de desenvolvimen-
to.	Se	as	previsões	do	pressuposto	não	se	adequam	às	necessidades	da	
implementação, o objetivo do desenvolvimento não pode ser cumprido. 
Para	manter	o	princípio	de	flexibilidade,	a	autoridade	deve	ter	o	poder	de	
determinar o uso dos fundos públicos.

Um	difícil	problema	conectado	com	a	organização	da	autoridade	
regional é o recrutamento da força de trabalho. Uma decisão adminis-
trativa de que a autoridade regional deve estar estabelecida dentro da 
região e algumas das pessoas pertencentes ao pessoal incluso dentro 
das	áreas,	não	é	suficiente	para	salvar	este	problema.	Devem	crer	nas	
condições que atraiam ao pessoal apropriado para ir a viver ali. É um 
pré-requisito indispensável para manter o contato direto entre a po-
pulação local e os funcionários e os instrutores responsáveis pelo de-
senvolvimento. O problema é que os funcionários não abandonam tão 
facilmente as facilidades e os atrativos que se encontram numa cidade 
grande e não são os mais aptos a mudar-se para uma pequena cidade 
do	interior.	Isto	é	aplicável	não	só	a	pessoas	que	forem	trazidas	à	cidade	
pequena,	senão	àquelas	que	nasceram	na	região.

Os incentivos podem incluir salários mais altos e um grau admi-
nistrativo mais elevado do que os que se oferecem a quem tem tarefas 
paralelas no escritório central na cidade. Podem incluir também um 
aumento do salário aos camponeses na região e suas áreas ou mora-
dia apropriada que pode ser adquirida por meio de fundos especiais 
quando	quiserem	estabelecerse	na	área.	Outros	benefícios	podem	ser	a	
prioridade	na	educação	e	no	treinamento	profissional;	quando	for	per-
tinente ao tipo de organização e ao trabalho realizado, a introdução de 
um sistema de rotação dos trabalhadores entre os escritórios regionais 
e a sede principal da autoridade.

Os	 incentivos	 são	 importantes	 e	úteis,	porém	não	 são	 suficientes.	
Sem	o	espírito	de	 serviço	voluntário	 e	o	 apreço	do	valor	do	 trabalho,	
as	iniciativas	financeiras	não	serão	suficientes.	Talvez	algumas	palavras	
serão falsas. Na atmosfera moral raramente pode parecer carente de sen-
tido	predicar	o	valor	do	serviço	voluntário.	Sem	embargo,	a	experiência	
mostra que a petição adequada dos responsáveis pelo recrutamento de 
pessoal	para	as	oficinas	públicas,	e	explicações	adequadas	em	escolas,	
institutos	de	ensino	superior	e	cursos	profissionais	especiais,	assim	como	
também publicidade periódica pelos modernos meios de comunicação 
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podem	ser	efetivos.	Apesar	da	dura	concorrência	pelas	posições	na	car-
reira	nas	cidades	grandes,	muitos	profissionais,	especialmente	da	jovem	
geração,	compreendem	o	esforço	do	desenvolvimento	e	têm	a	ambição	
de haver algo não convencional com dedicação. O enfoque correto e uma 
atmosfera apropriada produzirão bons resultados.

As	dificuldades	para	o	 recrutamento	de	 equipes	 adequadas	não	
constituem só o resultado de condições especiais em áreas de desenvol-
vimento,	senão	que	são	devidas	à	inadequada	oferta	de	força	de	traba-
lho	com	experiência.	Enquanto	este	se	aplica	a	maior	parte	dos	tipos	de	
pessoal,	é	difícil	em	particular	encontrar	planificadores.

Hoje	 em	 dia,	 os	 métodos	 de	 planificação	 em	 prática	 em	 países	
avançados são muito complexos e requerem uma grande aprendiza-
gem	em	matérias	como	Matemática,	Estatística,	Economia,	Sociologia,	
Administração	 e	 Planificação	 Física.	 Estudantes	 que	 dedicam	 vários	
anos a seus estudos e se convertem em proveitosos nestes últimos mé-
todos	de	planificação,	geralmente	permanecem	no	mundo	acadêmico.

Há necessidade urgente de uma nova orientação de todo o pro-
grama de treinamento. Cursos de pequena duração e práticos de ação 
orientada	devem	 ter	primeira	prioridade.	O	 currículo	deve	 estar	 ba-
seado	em	várias	profissões	que	participam	nos	planos	de	desenvolvi-
mento.	 Conferências	 teóricas	 serão	 ligadas	 a	 sua	 aplicação	 prática	 e	
demonstrações.

A formulação e implementação dos planos de desenvolvimento re-
gional requerem pessoas que tenham recebido treinamento mais além 
de	suas	próprias	disciplinas	específicas.	“Experts”	em	certo	campo	de
vem aprender como referir-se ao papel de suas disciplinas como parte 
interdependente de um plano regional amplo. Isto requer conhecimen-
to	dos	campos	associados	do	desenvolvimento	e	experiência	num	en-
foque de equipe para as análises regionais. Tal treinamento capacita o 
planificador	a	maximizar	sua	contribuição	Como	membro	de	uma	equi-
pe interdisciplinar e a coordenar as atividades do  desenvolvimento.
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 J Introdução

O propósito essencial deste trabalho é examinar as causas da po-
breza	no	quadro	rural	do	Nordeste	do	Brasil	e	as	conseqüências	desse	
fenômeno. Sobre essas bases, pretende-se questionar a adequação do 
modelo de urbanização concentrada, seguido pelo Nordeste e pelos pa-
íses	do	Terceiro	Mundo,	em	face	dos	novos	estilos	de	desenvolvimento	
voltados para elevar a produtividade e o padrão de vida dos pobres no 
próprio espaço rural.
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Com	 tal	 finalidade	 será	 analisado	 inicialmente	 o	 desempenho	
da economia do Nordeste, as distorções oriundas desse processo nas 
últimas	décadas	e	traçar	o	perfil	de	um	apropriado	enfoque	para	um	
novo desenvolvimento econômico e social harmônico. A razão dessa 
abordagem é fundamentar as sugestões de medidas para reduzir as 
atuais taxas de emigrações e amenizar as disparidades urbano-rurais 
no Nordeste, num contexto da referida estratégia de desenvolvimento 
interiorizado.

É conveniente assinalar que a remodelação suscitada não se funda-
menta	na	transferência	direta	de	renda	dos	ricos	para	os	pobres	ou	em	
dar	uma	aparência	mais	humanitária	e	aceitável	ao	“status	quo”.	A	con-
cepção defendida neste trabalho visa criar oportunidades econômicas 
para os menos favorecidos, no atual processo de crescimento, através 
de	programas	eficazes	de	promoção	de	recursos	produtivos	à	popula-
ção trabalhadora, para o seu desenvolvimento auto-sustentado.

Argumentase	que	é	um	grande	equívoco	a	doutrina	ortodoxa	de	
que a desigualdade é indispensável ao desenvolvimento como, aliás, a 
história econômica tem demonstrado.

O custo da desigualdade, de fato, é inaceitável do ponto de vista 
econômico, social e ético. O Banco Mundial, por exemplo, devido ao 
reconhecimento de que o crescimento não estava atingindo os pobres, 
em	muitos	países	em	desenvolvimento,	passou,	na	década	de	70,	a	dar	
ênfase	especial	à	diminuição	da	pobreza	através	dos	seus	empréstimos.	
As conclusões dos estudos de Gunnar Myrdal sobre o Sudeste Asiático 
e América Latina são de que “a desigualdade crescente provoca inibi-
ções e obstáculos ao desenvolvimento, havendo necessidade urgente 
de	in	verter	a	tendência	no	sentido	de	criar	maior	igualdade	com.O	con-
dição para apressar o desenvolvimento.

Procura-se também evidenciar, neste documento, que o progresso 
econômico	somente	é	realizado	com	êxito	num	ambiente	favorável.	Por	
este motivo a participação popular também tem um papel fundamental 
no redirecionamento dos objetivos do desenvolvimento. Sobre o assun-
to, técnicos, sindicatos dos trabalhadores rurais e agentes de pastoral 
reunidos	em	seminário	patrocinado	pelas	subsecretarias	da	Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil, em junho de 1982, em Fortaleza-Ce, 
concluíram	que:	“Não	se	pode	desconhecer	e/ou	negar	o	direito	que	
assiste	 a	 todo	o	 indivíduo	de	zelar	pelo	 cumprimento	da	 lei	 e	 ainda	
cobrar a realização das promessas que lhes são feitas. Como exercitar 
esse direito, senão através da organização e da organização, através dos 
órgãos de representação dos setores populares?”

É por isso que o internacionalmente conhecido professor Raanan 
Weitz	afirma	categórico:	“A	pressão	das	massas	rurais	dos	países	pobres	
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está	crescendo	firmemente	e	encontrando	expressão	em	termos	políticos.	
A não ser que o povo esteja convencido de que o governo está adotan-
do	meios	bem	conhecidos,	geralmente	aceitos	e	exequíveis	para	resolver	
seus problemas básicos, o governo será derrubado, não importa quão 
forte pretenda ser.”

É oportuno salientar que durante muito tempo a maioria da po-
pulação do Nordeste do Brasil aceitava a inevitabilidade da pobreza 
para muitos e o conforto de um padrão de vida elevado apenas para 
uma	pequena	elite.	Esta	filosofia	foi	progressivamente	rejeitada	e	hoje	
já não é mais admitida, mesmo pela camada populacional mais humil-
de.	O	que	se	verifica	agora	é	que,	cada	vez	mais,	há	um forte desejo dos 
nordestinos pobres em melhorar suas condições de vida. Mais do que 
isto, cresce a convicção entre essas pessoas de que melhores padrões 
alimentares, saúde, educação e habitação poderiam ser obtidos para a 
população	pobre	da	região	se	mais	adequadas	políticas	econômicas	e	
vontade	política	fossem	canalizadas	com	este	propósito.

As	medidas	discutidas	neste	documento	têm	o	objetivo	de	oferecer	
subsídios	ao	governo	e	às	instituições	regionais	sobre	os	problemas	e	as	
possibilidades	no	tocante	à	melhoria	da	qualidade	de	vida	e	ao	atendi
mento das enormes e angustiantes necessidades materiais e sociais da 
população do Nordeste do Brasil especialmente aquela radicada no 
quadro rural.

 J O Mal Desenvolvimento Econômico do Nordeste

Embora somente poucos possam criar uma política, todos nós 
podemos julgá-la.

Péricles

Os objetivos prioritários dos planos nacionais de desenvolvimen-
to	para	o	Nordeste	do	Brasil	têm	sido	“desenvolver	ações	capazes	de	
estimular seu crescimento a ritmo mais intenso que a média nacional, 
simultaneamente	com	maior	elevação	relativa	de	renda,	nível	de	bem	
estar	das	famílias	mais	pobres	e	redução	da	pobreza	no	meio	urbano	
e rural.”

A análise do desempenho da economia do Nordeste nos últimos 
vinte	ou	trinta	anos	indica	significativos	resultados	em	muitos	indica-
dores	macroeconômicos.	Neste	sentido	é	verídico	dizerse	que	as	prin-
cipais metas globais dos planos para a região foram alcançados. Em 
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termos absolutos, a dimensão da economia do Nordeste corresponde-
ria ao 15o	lugar	dentre	os	países	do	Terceiro	Mundo,	considerados	nos	
estudos do Banco Mundial. Em relação ao Brasil, representa 14%. O 
notável a registrar são as altas taxas de crescimento do produto interno 
a	partir	da	década	de	1960	até	o	presente.	No	período	de	196089,	o	
Nordeste esteve entre as nações de mais brilhante desempenho quan-
titativo no crescimento do produto, tais como o Japão, República da 
Coréia,	Tailândia,	Iraque,	Romênia	e	Costa	do	Marfim,	além	do	próprio	
Brasil. Os setores responsáveis por esse recorde foram a indústria, os 
serviços,	cabendo	à	agricultura	discreta	evolução.

As exportações para o exterior tiveram o seu valor em dólares 
multiplicado por seis nas duas últimas décadas. O consumo de energia 
elétrica atingiu cerca de 1.500% a mais do que há vinte anos. Existem 
atualmente no Nordeste estradas pavimentadas ligando todos os esta-
dos	às	zonas	produtoras	principais,	cidades	e	a	outras	partes	do	País.	
As telecomunicações podem. ser consideradas como uma das melhores 
do Terceiro Mundo, com rádio, telefones, TVs coloridas, cobrindo pra-
ticamente	todo	o	território.	A	rede	de	aeroportos,	portos	marítimos	e	
terminais	rodoviários	estão	em	condições	de	atender	às	necessidades	
da	região;	a	rede	de	“Shopping	Center”	nas	capitais	é	semelhante	à	dos	
países	mais	desenvolvidos	do	mundo.

Análises	elaboradas	pela	SUDENE	sobre	a	situação	e	 tendências	
da	economia	do	Nordeste	indicam	conclusões	semelhantes	às	aqui	co-
mentadas,	mas	finalizam	dizendo:	 “em	que	pese	desempenho	 extra-
ordinário da economia regional, as condições de vida da população 
em	todo	o	período,	mantiveramse	precárias,”(2) Um dos nomes mais 
respeitados do Nordeste, Dr. Celso Furtado, conclui diante dessa si-
tuação:	“No	Terceiro	Mundo	o	Nordeste	se	situaria	entre	os	países	de	
renda média, mas de tal forma é concentrada essa renda que o produto 
social	que	se	configura	na	região	aproximase	dos	países	chamados	de	
Quarto Mundo. A questão central é, portanto, menos de pobreza do 
que	de	mau	desenvolvimento,	da	agravação	de	tendências	estruturais	
antisociais	que	se	apresentam	no	conjunto	do	País.”(3)

No Nordeste, como igualmente se deu nas últimas décadas nos 
países	subdesenvolvidos,	não	ocorre	a	propagação	espontânea	dos	re-
sultados do crescimento como se supõe que historicamente tenha acon-
tecido	nos	países	hoje	adiantados.

O	crescimento	dos	setores	líderes	como	o	setor	primário	exporta-
dor ou industrial não tem resultado em difusão das tecnologias para os 
demais	setores	produtivos.	Devido	às	características	estruturais	subde-
senvolvidas do Nordeste tem ocorrido crescimento rápido da renda, 
mas	de	modo	concentrado	e	 sem	atingir	 setores	 significativos	da	 so
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ciedade.	A	conseqüência	desse	fenômeno	é	que	um	reduzido	segmento	
da população goza de uma vida boa e completa, ao lado de uma grande 
maioria	para	quem	as	necessidades	humanas	mínimas	estão	longe	de	
serem alcançadas.

Com base em estudos do autor e de muitos outros economistas 
regionais	podese	resumir	a	característica	principal	da	sociedade	nor-
destina	como	extremamente	ineqüitativa	quanto:	a)	à	concentração	da	
riqueza	e	da	renda	em	termos	pessoais	e	geográficos;	b)	ao	acréscimo	
de uma importante parcela da sociedade na condição de pobreza abso-
luta;	c)	aos	elevados	índices	de	desemprego	e	subocupação.

Há um consenso do governo e da sociedade civil de que o Nor-
deste	acumulou	nas	últimas	décadas	uma	dívida	social	considerável,	
ao mesmo tempo que seus indicadores gerais se apresentavam em ex-
pansão	continuada.	Os	dados	do	último	Censo	Demográfico	revelam	
que 65% da população economicamente ativa do Nordeste percebia 
por	mês	até	um	salário	mínimo	ou	não	recebia	remuneração	pelo	seu	
trabalho. Nesta categoria de trabalhadores brasileiros em estado de 
pobreza absoluta, 84% moravam no Nordeste, apesar de residirem na 
região	apenas	30%	da	população	do	País.	O	grau	de	concentração	da	
renda pessoal pode ser deduzida de modo chocante sabendo-se que 
existiam no Nordeste apenas 9% das pessoas com remuneração supe-
rior	 a	 três	 salários	mínimos.	A	distribuição	percentual	 da	 renda	das	
pessoas ocupadas é atualmente caracterizada por uma situação em que 
os 50% de rendimentos mais baixos recebem apenas 13% da renda e os 
10% superiores concentram 87%. Acrescenta-se que nos últimos anos 
tem	ocorrido	uma	nítida	tendência	de	acumulação,	especialmente	nos	
10% mais ricos.

A metade da população ocupada do Nordeste trabalhava na agri-
cultura.	Os	níveis	de	produtividade	dessas	pessoas	é	muito	baixo;	com	
um	índice	de	subemprego	de	46%.	Na	zona	urbana	esta	proporção	é	
de	17%.	Mesmo	havendo	o	número	de	matrículas	no	ensino	primário	
triplicado em vinte anos e crescido nove vezes no ensino secundário e 
catorze	vezes	no	ensino	superior,	as	deficiências	educacionais	continu-
am muito graves. Dos brasileiros analfabetos maiores de 10 anos, 51% 
estão no Nordeste, em especial nas zonas rurais. A taxa de alfabetiza-
ção	era	de	53%	segundo	critério	que	deixa	muito	a	desejar.	O	perfil	da	
população ativa com mais de 10 anos é similar, vez que mais da metade 
não tem instrução.

O estado de saúde e sanitário da região é muito precário, com um 
coeficiente	de	mortalidade	infantil	de	105	em	cada	1.000	nascidos	vivos.

A	 proporção	 de	 domicílios	 particulares	 com	 instalações	 sanitá-
rias (esgoto e fossa séptica) é de 16%; no quadro rural atinge 2%. Em 
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	contraste	com	esta	situação	27%	de	domicílios	do	Nordeste	têm	tele
visão; na zona urbana esta percentagem salta para 50%, ou seja, 17 pes-
soas	por	aparelho.	Do	mesmo	modo	60%	têm	rádio	tanto	na	zona	rural	
como urbana, e geladeira com 44% e 3%, respectivamente. A energia 
elétrica	alcança	76%	das	casas	urbanas	e	8%	das	rurais.	O	déficit	habi-
tacional	é	estimado	em	dois	milhões	de	domicílios.

Como se pode observar pelas sucintas informações comentadas, 
os esforços envidados para desenvolver o Nordeste não surtiram os 
resultados esperados, conforme preconizados pelos objetivos dos pla-
nos	governamentais	para	a	região.	É	verdade	que	foi	coroada	de	êxito	
a busca por taxas elevadas de crescimento da renda, geração de divisas 
e	construção	de	algumas	obras	públicas	e	infraestruturas	físicas.	Não	
obstante,	os	problemas	da	pobreza,	desequilíbrios	sociais	e	atraso	eco-
nômico da região não foram ainda superados.

 J Subdesenvolvimento Industrializado

De que vale consolar um pobre se tu fazes outros cem?

São Gregório de Nissa

As	lições	da	experiência	histórica	dos	países	desenvolvidos	indi-
cam que a melhoria do padrão de vida e a evolução da industrialização 
e da urbanização estiveram correlacionadas(12). A infra-estrutura urba-
na	nesses	países,	contudo,	foi	o	resultado	de	acumulação	de	capital	e	
conhecimentos durante gerações.

Na América Latina, Ásia e África tem ocorrido uma rápida urba-
nização mas sem o simultâneo desenvolvimento econômico. A magni-
tude	dos	 investimentos	para	a	 instalação	de	 infraestrutura	 similar	à	
dos	países	ricos	em	curto	prazo,	nos	países	subdesenvolvidos,	tornase	
proibitiva(13). A urbanização do Terceiro Mundo, além disso não está 
sendo acompanhada por um crescimento da produtividade da mão-de- 
obra, induzida pela industrialização. Não se deu também, na maioria 
dos	países,	reestruturação	da	agricultura	capaz	de	reduzir	as	causas	da	
expulsão da população rural. A promoção da industrialização nas cida-
des,	igualmente,	não	motivou	o	efeito	esperado	de	“Trickle	down”	ou	
de transbordamento para produzir o impacto econômico nas médias 
cidades e nos setores de menos capital intensivo.

Segundo o historiador Arnold Toynbee, “Procurando sem trégua 
industrializar, o Terceiro Mundo o que conseguiu foi agravar os seus 



39

problemas — com raras exceções. Homens desenraizados da sua terra 
aglomeraram-se nas cidades tentaculares”. Acha Toynbee que o aban-
dono	do	campo	e	a	superlotação	das	cidades	que	já	não	têm	trabalho	
a oferecer constituem o caminho mais antinatural, pois o que é preci-
so impor é a descentralização. Opinião similar é do renovado ex-co-
missário de Planejamento da França, Jean Monnet, que diz: “As terras 
continuam	a	se	esvaziar	e	as	metrópoles	gigantes	dos	países	pobres	a	
se transformar nos guetos do planeta...”. Estudos das Nações Unidas 
estimam que 1/3 da população urbana do Terceiro Mundo vive em 
favelas,	mocambos,	palafitas	etc.,	e	até	o	ano	2000	chegará	à	metade	se	
mantidas	as	atuais	tendências.	Nas	palavras	de	Charles	Abrams	“hor-
das	de	favelados	estão	tomando	todos	os	lugares	disponíveis,	não	só	
nos arredores ou mesmo nos centros das cidades, construindo barracos 
de zinco, madeira ou papelão. A maior parte das favelas não dispõe de 
escolas, nem de esgotos, nem mesmo de água. O lixo se acumula em 
tomo dos barracos.”(1.5)

Neste particular, a situação do Nordeste do Brasil é muito cons-
trangedora.	Apenas	como	exemplificação	pode	ser	mencionado	o	que	
ocorre	com	a	cidade	de	FortalezaCe,	 considerada	a	quinta	do	País...	
Segundo levantamento realizado “in loco” pela Fundação PROAFA, 
a região metropolitana dessa capital é ocupada por 400 mil favelados, 
que correspondem a 25% da sua população urbana. Essa população 
está espalhada por mais de 300 favelas e 52 núcleos onde predominam 
focos	de	doenças,	poluição	e	pobreza	abjeta.	Trinta	e	três	desses	aglo-
merados encontram-se em áreas alagáveis e em condições subumanas 
de	sobre	vivência.	Esta	situação	é	semelhante	em	Salvador,	Recife	e	ou-
tras capitais da região Nordeste.

Por sua vez, não é menos dramática a sina do trabalhador rural 
nordestino,	conforme	relatam	os	bispos	em	reunião	da	Conferência	Na-
cional	dos	Bispos	do	Brasil	(CNBB).	A	casa	do	rurícola	é	normalmente	
de barro, coberta de palha ou de telha. Sem reboco, sem. piso, sem sani-
tário,	sem	água	e	em	péssimas	condições	higiênicas.

Outro aspecto a considerar na análise do processo de urbanização 
é que o desenvolvimento econômico tem-se caracterizado pela trans-
ferência	da	mãodeobra	do	setor	agrícola	para	o	setor	industrial	e	dos	
serviços. Ao mesmo tempo em que ocorreu a redistribuição da terra e a 
introdução	de	técnicas	agrícolas	modernas.	Os	estudos	de	Colin	Clark(16) 

e Simon Kuznets(17)	são	ilustra	ti	vos	a	respeito	dessas	tendências	históri-
cas	ocorrentes	tanto	nos	países	capitalistas	como	socialistas.	Mesmo	nos	
anos mais recentes, este fenômeno ainda continua a se fazer presente. 
Nos	últimos	vinte	anos	países	industrializados	declinaram	de	10%	para	
2%. No Japão esta redução foi de 35% para 10%, além de casos como o 
da Rússia que passou de 42% para 15% ou o da Tcheco-Eslováquia, de 
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26%	para	9%.	Padrão	similar	verificase	com	a	geração	da	renda	que,	em	
média,	provém	4%	da	agricultura	nos	países	industrializados	e	15%	nos	
de economia central ou socialista.

A emigração do campo para a cidade, conseqüentemente, seria o 
colorário do desenvolvimento e a diminuição da população e em pre-
go rural um dos indicadores dessas transformações estruturais. Tem-se 
sugerido,	em	vista	dessa	experiência	dos	países	desenvolvidos,	que	o	
problema	da	pobreza	dos	agricultores	de	 subsistência	poderá	 ser	 re-
solvido através da emigração desses produtores da agricultura para a 
indústria e serviços.(18)

No Nordeste do Brasil, com mais ou menos US$ 950 de renda “per 
capita”	atualmente	o	emprego	agrícola	absorve	40%	da	mãodeobra	e	
gera 13% da renda total. A contribuição da indústria, no Nordeste, cor-
responde a 16% do emprego e a 25% da renda e total regional.

O	confronto	desses	dados	com	o	que	se	verificou	nos	países	hoje	
desenvolvidos evidencia que tem havido substancial aumento da par-
ticipação	do	setor	industrial	na	formação	da	renda	nos	países	subde-
senvolvidos,	mas	 com	 reduzida	 criação	de	 emprego.	Os	países	 ricos	
em pregam 40% de sua mão-de-obra no setor secundário, contra 14% 
nos	de	renda	baixa	e	23%	nos	de	nível	intermediário.

Dessa análise se pode deduzir que, diferentemente do que se ve-
rificou	nas	nações	desenvolvidas,	está	ocorrendo	uma	disfunção	na	es-
trutura do emprego, cujo escape tem sido as emigrações desordenadas 
de	alto	custo	social.	Exemplo	característico	dessa	situação	é	que,	devido	
à	incapacidade	da	indústria	em	absorver	a	mãodeobra	que	vai	para	as	
cidades, há um transbordamento para o setor serviços. Ou seja, cria-se 
um	segmento	de	ocupação	espúria,	quando	nos	países	desenvolvidos	
o crescimento do setor terciário se fez como resultante da mudança de 
demanda e necessidades do progresso econômico. Por esse mecanismo, 
no Nordeste, ao invés da difusão do crescimento da economia, deu-se 
no meio urbano o surgimento de um dualismo interligado de setores 
‘moderno’ versus ‘informaI’ ou de um subsistema dos pobres urbanos.

“O fenômeno migratório tem desempenhado papel de válvula de 
escape	para	problemas	demográficos	e	estruturais	não	resolvidos	no	
interior do Nordeste”, explica o Dr. João Gonçalves de Sousa, e, neste 
sentido, estaria atuando para melhorar as condições regionais. Mas, 
simultaneamente,	 tal	 emigração	 parece	 arrebater	 proporção	 signifi-
cativa	 de	 adultos	 e	 jovens	 relativamente	 qualificados	 e,	 neste	 caso,	
seria um fator negativo para a Região(19). De fato, estudos do econo-
mista Hélio Augusto de Moura evidenciam que em Fortaleza e Recife 
os	imigrantes	“demonstraram	em	geral	ser	mais	qualificados	do	que	
os naturais” e percebiam remuneração superior a estes. Pesquisas do 



41

mesmo	economista,	porém,	revelam	que,	“segundo	níveis	de	instru-
ção formais, duas terças partes da população   economicamente ativa 
imigrante, residente em 1970 nas regiões metropolitanas do Nordeste, 
eram	constituídas	de	pessoas	analfabetas	e/ou	sem	curso		completo.”(20)

O fenômeno da urbanização, Como se pode aferir pelas considera-
ções feitas, é um processo complexo e abrangente de mudanças sociais 
e que envolve, segundo Rubén D. Utria, assessor das Nações Unidas, 
pelo menos seis elementos: frustração nas áreas rurais; migração; con-
centração urbana; integração ao universo urbano; modernização da so-
ciedade urbana e difusão urbana ou “fatores de demonstração.”(21)

Para o economista e demógrafo P. Todaro, a emigração é estimula-
da por razões de ordem econômica, especialmente a expulsão da agri-
cultura	de	 subsistência,	as	diferenciações	de	 salário	 real	“esperados”	
e a probabilidade de obtenção de emprego no setor urbano. E fatores 
sociais e culturais. Nesse particular, pesam bastante no Nordeste os fa-
tores climáticos e o fenômeno da seca. Entre 1979 a 1982 foram assisti-
das,	em	média,	nas	frentes	de	emergência,	700	mil	pessoas	e,	em	1983,	
2,5 milhões. Neste último ano o produto interno bruto da agricultura 
decresceu	15%	e	a	área	geográfica	afetada	pela	seca	foi	estimada	em	885	
de todo o Nordeste. O Dr. João Gonçalves observa que a localização dos 
projetos industriais nos grandes centros urbanos bombeiam a mão-de-
obra	interiorana	melhor	qualificada	para	os	referidos	centros,	residindo	
aí	um	fator	gerador	de	desequilíbrio	interregional.

Finalmente não se pode deixar de mencionar a melhoria dos meios 
de transportes, comunicação e do sistema educacional que é bastante 
voltado para a mentalização dos estilos de vida urbanos.

Para comprovar este fenômeno no Nordeste, convém registrar que 
a população total da Região era de 42 milhões, em 1990, 58% residin-
do nas zonas urbanas. Esta percentagem foi de 20% em 1940, de um 
total de 14 milhões de habitantes. A população urbana do Nordeste 
tem	crescido	à	taxa	expressiva	de	mais	de	4%	ao	ano	e	a	rural	em	torno	
apenas de 1%.

Pesquisas diretas realizadas pela Coordenadoria de Estudos Agro-
pecuários do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Banco do 
Nordeste do Brasil, sob a responsabilidade do autor, permitem formu-
lar algumas conclusões sobre o processo migratório dessa região, assim 
como	das	características	sociais	e	de	qualidade	de	vida	da	população	
envolvida. O referido estudo foi baseado numa amostra representati-
va	de	 subregiões	 localizadas	nos	 estados	do	Piauí,	Ceará,	Paraíba	 e	
Pernambuco,	 compreendendo	 19	 municípios	 investigados.	 Foram	
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aplicados	6.195	questionários	por	equipes	profissionalmente	treinadas	
e supervisionadas.

Das	características	sociais	da	população	pesquisada,	é	de	interesse	
destacar, para o propósito deste trabalho, que a expectativa da popula-
ção por vida melhor é bem alta, o que indica uma elevada aceitabilida-
de do processo de desenvolvimento rural. A maior parte da população 
tem.	 consciência	de	 sua	 situação	ocupacional	 e	das	 alternativas	para	
modificar	 esta	 situação.	 Os	 grupos	 considerados	 de	 menor	 “status”	
são	os	meeiros	e	assalariados	agrícolas,	segundo	a	opinião	de	85%	dos	
entrevistados. Nas ocupações mais importantes, médico e engenheiro 
foram	apontadas	Como	as	de	preferência.	As	aspirações	ocupacionais	
e/ou	profissionais	para	os	filhos	 são	 sempre	maiores	do	que	para	 si	
próprios.	A	conduta	da	população	é	aberta	à	participação	em	associa-
ções de caráter social e de produção. A exposição da mesma aos meios 
de comunicação da massa é bastante alta.

Foi constatado que a população estudada tem uma mobilidade ge-
ográfica	bastante	alta,	tanto	em	transferências	residenciais	como	tem-
porárias para satisfazer várias necessidades de lazer, consumo e tran-
sações comerciais.

Esta pesquisa observou a população nos lugares de origem quanto 
às	migrações	no	passado	e	planos	de	migrar	no	 futuro.	No	primeiro	
caso,	verificouse	que,	na	maioria	dos	domicílios	urbanos	investigados,	
havia pessoas que já moraram em outro lugar. A população urbana 
provém geralmente da região, tanto de outras cidades (39%) Como da 
zona	rural,	migrada	no	passado	até	o	domicílio	passado,	é	basicamente	
de morada anterior rural (70%), predominantemente do mesmo muni-
cípio.	Por	domicílio,	a	média	de	migrantes	é	de	0,53	e	no	rural	0,37.	As	
causas indicadas para a migração foram desemprego (46%), más condi-
ções de vida (20%) e outros motivos (34%).

Da perspectiva do planejamento para migrações futuras, cerca de 
41% da população urbana prefere ir para as capitais do Nordeste e 47% 
para	o	resto	do	País.	Da	população	rural,	57%	almejam	ir	para	o	resto	
do	País,	21%	para	as	capitais	do	Nordeste.	Apenas	4,9%	dos	que	pre-
tendem	migrar	pensaram	ficar	na	zona	rural.	Neste	caso,	entre	outras	
cidades	do	interior	e	a	sede	do	próprio	município,	é	preferida	esta	últi-
ma. Dos que planejam migrar, 60% estão na faixa etária de 18 a 29 anos 
e	54%	são	filhos,	especialmente	homens	(37%).

As razões para motivar migrações são muito semelhantes para 
os residentes no quadro rural e urbano: 78% das pessoas investiga-
das indicaram o desemprego e inadequadas condições de vida. As 
más condições de vida constituem problema a mais no quadro rural. 
Vale advertir que a pesquisa foi realizada em época de condições plu-
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viométricas normais. As opiniões sobre as condições que evitariam a 
migração, por parte dos entrevistados, são consistentes com os mo-
tivos para migrar, isto é, 79% não sairiam do seu lugar de origem se 
ob tivessem um emprego, 6% se tivessem colégio, 7% se melhorassem 
a renda e outros motivos de menor importância.

A problemática urbana do Nordeste foi também analisada em 
seminário sobre desenvolvimento urbano realizado em Fortaleza-Ce, 
patrocinado pelo Banco do Nordeste e outras instituições regionais e 
federais. Nesta ocasião, os administradores, técnicos, empresários e 
especialistas no assunto chegaram a constatações muito importantes, 
dentre as quais destacamos, em resumo, as mais pertinentes aos aspec-
tos abordados neste trabalho, conforme anotações do autor, que parti-
cipou desse Encontro:
a)		 Os	fluxos	migratórios	vêm	constituindo	causa	e	efeito	do	enfraque-

cimento da economia do campo e responsável pelas fortes pressões 
sobre as grandes e médias cidades.

b)  A drenagem de recursos das áreas interioranas para as metrópoles 
da	região	provoca	também	a	transferência	de	deficiências	de	suma	
gravidade para as áreas urbanas, e que tendem a persistir se não 
forem adotadas ações corretivas nas próprias fontes de onde pro-
vêm	tais	imigrantes.

c)  Ações de natureza exclusivamente ao âmbito metropolitano são 
ineficientes	e	não	resolverão	os	problemas	urbanos	e	poderão	agra-
var e auto-alimentar o processo de concentração urbana.
Com relação ao problema de emprego no Nordeste foi enfatizado 

que o processo de acumulação da economia regional não tem possibili-
tado a absorção da força de trabalho urbano em atividades produtivas 
formais, donde resulta o aumento da subutilização e sub-remuneração 
do trabalho.

O consenso geral do seminário foi de que a superação das distor-
ções da urbanização e dos processos emigratórios desordenados care-
cem	de	uma	redefinição	das	funções	da	economia	regional.	Neste	par-
ticular,	é	sugerida	a	descentralização	dos	investimentos	da	política	de	
urbanização	 e	 industrialização,	 com	vistas	 à	 correção	dos	problemas	
urbanos, regionais e locais.

A conscientização e participação mais efetiva da população na 
identificação	dos	problemas	principais	e	apresentação	de	soluções	para	
cada localidade foram considerados como um dos requisitos obrigató-
rios para permitir uma distribuição mais equitativa dos serviços urba-
nos	e	do	ataque	às	suas	causas	estruturais.
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Os	pressupostos	deste	trabalho	são	de	que	não	é	possível	resolver	o	
problema das excessivas emigrações rurais e da deterioração da quali-
dade de vida da população pobre sem resolver o problema do emprego 
na	própria	zona	rural.	Isto	é,	através	da	intensificação	da	agricultura,	
da industrialização rural e do fortalecimento das pequenas cidades de 
apoio	às	atividades	produtivas	interioranas	e	mais	dos	serviços	sociais,	
e	de	conforto	mínimo	para	essa	população.

Analisando a gravidade da pobreza absoluta no Nordeste, os bis-
pos	reunidos	em	Itaici	afirmaram	em	documento	emitido	no	término	
da reunião da CNBB, que os processos migratórios alimentam a po-
breza urbana regional e nacional. Esclarecem que a pobreza absoluta 
da região se caracteriza “não só como a situação decorrente de baixos 
níveis	de	renda,	mas,	sobretudo,	como	incapacidade	de	as	pessoas	mo-
dificarem	 suas	 precárias	 condições	 de	 vida,	 com	 suas	manifestações	
mais evidentes na fome, mendicância, favelização, prostituição, subor-
dinação	conceitual	e	social,	insegurança	e	violência.”	Afirmam,	ainda,	
os	prelados:	Todas	essas	manifestações	têm	crescido	e	a	pobreza	que	
envolve	 a	maior	parte	 ela	população	 é	de	 característica	permanente,	
caso	não	sejam	adotadas	políticas	sérias	e	abrangentes	de	ataque	a	essa	
situação	de	penúria	inadmissível	em	nossa	época.

 J O Novo Desenvolvimento Econômico

A dificuldade não está rias idéias novas, mas em escapar das 
antigas.

Maynard Keynes

Apesar da melancólica conclusão de Fidel Castro(5) de que “é mais 
fácil fazer a revolução que vencer o subdesenvolvimento”, nosso dever 
é	enfrentar	a	pobreza	maciça	em	sua	realidade,	fixando	um	limite	após	
o qual não devemos aceitar sua continuação.

No Nordeste do Brasil estamos cada vez mais convencidos da atua-
lidade	dessa	afirmativa.	Sabemos	que	nos	encontramos	diante	de	novas	
exigências	e	de	uma	nova	sociedade,	mas	a	interrogação	é	a	mesma.	O	
que fazer para desenvolver essa região? Tirá-la da pobreza, da desespe-
rança, oferecer-lhe mais oportunidades de progresso e eqüidade social?

O	grande	desafio	político	e	social	do	presente,	no	Nordeste,	é	re-
alizar	as	mudanças	necessárias	para	corrigir	os	desequilíbrios	do	seu 
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atual sistema produtivo direcionado para a produção de artigos supér-
fluos	destinados	a	uma	pequena	parcela	da	população.

Numa	luta	em	que	se	busca	conquistar	as	liberdades	e	a	sobrevivên-
cia condigna do homem, cumpre avaliar os resultados dos programas 
governamentais não simplesmente dentre metodologias radicalmente 
técnicas — senão levando em conta prioritariamente os valores sociais(6).

Não pode haver dúvidas de que carecemos no Nordeste de um 
novo caminho que permita uma maior participação da sociedade na 
elaboração e execução dos planos de desenvolvimento, de modo a as-
segurar um progresso ordenado e cooperativo(7).

As	diretrizes	e	princípios	que	devem	orientar	o	desenvolvimento	
econômico do Nordeste precisam tomar por base a melhoria indivi-
dual e social do padrão de vida de toda a população, especialmente 
dos pobres da zona rural. Conseguir a redução da mortalidade infantil, 
eliminar o analfabetismo e melhorar os padrões alimentares. Impulsio-
nar programas de reforma agrária integral e aumentar a construção de 
habitações econômicas. Incrementar a produção e a produtividade do 
setor	agrícola	e	melhorar	os	serviços	de	apoio	à	produção.

Os objetivos para a superação do subdesenvolvimento do Nor-
deste, de acordo com uma estratégia de desenvolvimento econômico 
e bem estar social, terão de basear-se nos lineamentos de crescimento 
econômico e transformações tecnológicas, com prioridade na redução 
do desemprego e subemprego rural e urbano combinados com o pro-
pósito de erradicar as situações de extrema pobreza, no menor prazo 
possível.	Podem	ser	citadas	como	questões	vitais	para	o	êxito	de	um	
projeto desta natureza, no Nordeste: a) direcionamento da economia 
com	ênfase	nas	zonas	 rurais	onde	 se	 encontram	os	maiores	 focos	de	
atraso e pobreza; b) reorientação do processo de industrialização para 
utilizar os recursos regionais e o aproveitamento dos mercados locais; 
c) mudanças dos estilos educativos como forma de criar valores pró-
prios de uma sociedade em desenvolvimento.

A	 atual	 política	 fundamentada	 na	 prioridade	 à	 exportação,	 à	
grande	empresa,	urbanização	e	voltada	para	beneficiar	um	reduzido	
segmento de altas rendas já atingiu seu ponto de saturação. A conti-
nuidade do crescimento da economia de modo menos desequilibrada 
terá de apoiar se, doravante, no suprimento do mercado interno de bens 
essenciais básicos. Isto motivará o aproveitamento das oportunidades 
internas e um correspondente efeito positivo de criação de emprego e 
poder aquisitivo, estimuladores deste mercado.

As medidas aqui apontadas objetivam gerar um progresso eco-
nômico, segundo os interesses comuns de toda a sociedade, com a 
interveniência	do	Estado.	Ou	seja,	conforme	políticas	e	estratégias	de	
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caráter integral, abrangendo aspectos institucionais, estruturais e so-
ciais.	É	muito	importante	ter	a	clara	consciência	do	papel	desses	no-
vos	rumos	em	relação	às	atuais	diretrizes	de	política	econômica.	Não	
se trata de desprezar as conquistas realizadas, mas aperfeiçoá-las, 
estabelecendo novas alianças e motivações, sem radicalismos que pa-
ralisam	as	iniciativas	de	renovação	e	aprofundam	os	conflitos	sociais.

A	 realização	 do	 Desenvolvimento	 econômico	 exige	 dos	 políti-
cos	autêntico	realismo,	dedicação	e	franqueza	para	transmitir	a	todas	
as	 classes	 a	 consciência	do	 custo	do	desenvolvimento,	para	que	 elas	
possam desempenhar seu papel no que deve ser um esforço de toda 
a	população.	O	desenvolvimento	é	influenciado	bastante	pela	coerên-
cia	dos	planos,	pela	eficácia	com	que	são	mobilizados	os	recursos,	pela	
organização	e	eficiência	dos	setores	público	e	privado.	Também	depen-
de	dos	governantes	que	tomam	as	decisões	e	determinam	as	políticas,	
identificando	se	com	os	objetivos	que	se	ajustem	aos	interesses	do	povo.	
Enfim,	o	desenvolvimento	econômico	é	um	processo	de	transformação	
social,	cultural	e	política	e	das	estruturas	econômicas	em	favor	da	me-
lhoria de vida e de respeito humano a toda a população.

Seria	 ingênuo	obscurecer	 que	 as	mutações	de	 estilos	 e	 objetivos	
das	políticas	econômicas	são	difíceis	e	complexos	de	serem	adotados	
na prática, pois o processo produtivo está condicionado, a curto pra-
zo, pejas estruturas sociais em que opera. Karl Marx chama atenção 
no	seu	livro	sobre	a	crítica	à	economia	política	de	que	“Uma	estrutura	
social jamais desaparece antes que todas as forças produtivas estejam 
bem desenvolvidas”. Desse modo, o processo de desenvolvimento não 
orientado pode reduzir-se a um crescimento econômico concentrado, 
pois não ocorre adequadamente a apropriação do produto social por 
parte das classes trabalhadoras e pobres da sociedade. Em geral, com 
políticas	adequadas,	países	que	têm	enfatizado	a	redução	da	pobreza	
também	têm	alcançado	taxas	de	crescimento	acima	da	média.

A Massa consumidora do Nordeste deve aprender a viver com 
austeridade.	Os	líderes	políticos	e	empresários,	e	os	cientistas	devem	
renunciar	à	 luta	pelo	poder	e	pelo	prestígio,	a	fim	de	favorecer	a	co-
operação e promover a iniciativa popular, conforme sugere Marshall 
Wolfe em seus estudos sobre novos estilos de desenvolvimento para o 
Terceiro Mundo.

Sejam quais forem as possibilidades de concretização dessa virada 
do modelo de desenvolvimento brasileiro e do Nordeste, só nos resta 
afirmar,	como	fizera	Roger	Garaudy	“Não	é	mais	possível	calar	diante	
de tanta ,miséria e iniqüidades econômicas e sociais a que está sujeita 
a nossa gente.”
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 J Diretrizes Para Reduzir a Pobreza Rural

Não há vento favorável para aquele que não sabe para onde ir.

Sêneca

As observações feitas até aqui demonstram que o crescimento eco-
nômico do Nordeste não se faz acompanhar por melhorias na qualidade 
de vida da maioria da população regional. Não é de se estranhar, pois, 
que a discussão dessa problemática absorva atualmente a  atenção dos 
técnicos, professores, governantes e órgãos de comunicação de todo 
o	País.

A prioridade pelo social e pelos estilos de desenvolvimento consti-
tuem neste contexto a maior preocupação. Sabe-se que existem muitas 
vias para a superação do atraso econômico, mas poucas são as opções 
que combinam os objetivos do bem-estar com a democracia e a pre-
servação	dos	direitos	humanos.	A	experiência	do	Nordeste	do	Brasil	
com relação a esses problemas constitui um repositório de lições úteis 
a quantos estão interessados em entender e ajudar na indicação de so-
luções para auxiliar milhões de pessoas condenadas a uma situação de 
miséria deplorável e sem esperança.

As medidas apontadas a seguir intentam oferecer um roteiro de 
possibilidades	e	subsídios	para	a	formulação	de	políticas	com	essa	fina-
lidade,	que	submetemos	à	apreciação	e	discussão	de	quantos	se	interes-
sam por tão grave problema.

a) Reorientação da Educação

Estudos	do	Banco	Mundial	e	da	UNESCO	indicam	que	nos		países	
subdesenvolvidos ocorreu, nos últimos anos, uma considerável ex-
pansão do sistema educacional. Estes programas, contudo, foram na 
	maioria	mal	 concebidos	 e	não	 se	 adaptaram	às	necessidades	do	de-
senvolvimento	 econômico	 e	 social.	 A	 conseqüência	 disso	 é	 que	mi-
lhares	de	pessoas	qualificadas	estão	desempregadas,	enquanto	outros	
milhões de empregos são preenchidos por gente inapta. Os sistemas 
educativos,	afirmam	tais	estudos,	favorecem	os	habitantes	dos	centros	
urbanos	e	os	relativamente	ricos.	A	educação,	enfim,	tem	motivado	a	
frustração	dos	mora	dores	das	cidades	e	não	tem	respondido	às	carên-
cias e aspirações da grande maioria dos pobres que vivem nos povoa-
dos	e	nas	lides	agrí	colas(22).  
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Este é um fenômeno perturbador e muito semelhante ao que ocorre 
no Brasil, onde o sistema educacional não logrou seus objetivos, apesar 
de	haverem	crescido	muito	os	seus	gastos.	A	ausência	de	definição	de	
uma tipologia da educação para a zona rural e de diretrizes condizen-
tes	às	necessidades	urbanas	têm	contribuído	muito	para	o	êxodo	rural	
e	o	crescimento	das	favelas	urbanas	nos	países	do	Terceiro	Mundo(23).

Os	governantes	e	burocratas	dos	países	pobres	geralmente	subes-
timam o valor da educação no processo de desenvolvimento. É comum 
darem	ênfase	aos	ganhos	decorrentes	da	aplicação	do	capital,	relegan-
do a segundo plano a importância para a nação de ter pessoas mais 
educadas, da redução da criminalidade, auto-respeito de ser alfabetiza-
do,	além	de	muitas	outras	satisfações	culturais	e	sociais	que	provêm	do	
desenvolvimento de talentos surgidos do processo educacional. Muitos 
estudos indicam que o hiato de renda de pessoAs de uma região dimi-
nui	quando	aumenta	o	nível	de	 educação	das	 camadas	 inferiores.	A	
educação	é	um	importante	estímulo	para	a	modernização,	e	o	progres-
so tecnológico é inútil sem uma população treinada para dele fazer uso.

O maior problema que o Nordeste enfrenta, nesse particular, de-
corre	do	fato	de	que	a	educação	e	o	treinamento,	além	de	insuficientes,	
não	são	compatíveis	com	as	necessidades	e	as	oportunidades	oferecidas	
pelo sistema econômico. A menos que seja encontrada uma forma para 
treinar a massa de desempregados ou de baixa produtividade, poucas 
são as esperanças de uma vida melhor para as referidas pessoas.

O Nordeste não tem recursos naturais extraordinários, nem vo-
lume	de	capital	suficiente,	mas	dispõe	do	melhor	de	todos	os	recur-
sos: o homem. Para usá-lo, há necessidade de educá-lo, treiná-lo, 
prepará-lo para o desenvolvimento. Pessoas analfabetas, sem conhe-
cimentos	 científicos,	 que	 não	 se	 deram	 conta	 das	 suas	 forças,	 são	
incapazes de contribuir plenamente para o desenvolvimento regio-
nal, diz um informe do Banco Mundial(24). Dados do Ministério da 
Educação indicam, por exemplo, que 64% das pessoas de dez anos 
e mais continuam analfabetas no Nordeste. Na faixa de 7 a 14 anos, 
62%	dessas	crianças	no	meio	rural	não	têm	instrução,	ou	freqüenta-
ram a escola menos de um ano. De cada 1.000 alunos matriculados 
na 1a série, apenas 350 se matricularam na 2a série e 105 na 8a, con-
siderando a zona rural e urbana. Menos de 1% da população rural, 
com 10 anos e mais, conta com 5 a 8 anos de estudos. Apenas 4% 
concluíram	quatro	anos.	Por	sua	vez,	87%	dos	professores	no	meio	
rural	não	eram	titulados.	A	maioria	não	havia	concluído	as	quatro	
primeiras séries do 1° grau. Por sua vez, os salários são indignos, 
dependendo o ensino da abnegação e renúncia de dedicados “mes-
tres”(25) .
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Na verdade, um esforço vigoroso deve ser feito para elevar a quali-
dade	do	sistema	educacional	existente	e	adaptálo	às	reais	necessidades	
da	população	pobre.	A	educação	deve	ser	estruturada,	em	todos	os	ní-
veis, para o atendimento de uma sociedade democrática e em evolução. 
Deve acentuar o valor e a dignidade do trabalho e ensinar aos que até 
agora	ficaram	marginalizados	da	sociedade	como	participarem	do	es-
forço e dos resultados do desenvolvimento econômico.

A	educação	 “de	per	 si”,	 contudo,	 não	 é	 suficiente	 para	 resolver	
o problema da população de baixa renda, pois também é essencial a 
mitigação das graves condições de subnutrição, enfermidade e má ha-
bitação.	O	desejo	de	melhorar	essas	condições	por	motivos	políticos,	
econômicos	 ou	 humanitários,	 não	 deve	 reduzir	 a	 premência	 para	 o	
atendimento das necessidades educacionais. Isto porque a educação, 
embora apresentada muitas vezes como despesa de caráter apenas so-
cial, é tão importante para o sistema produtivo como as demais for-
mas de capital diretamente produtivo. O verdadeiro desenvolvimento 
econômico,	além	disso,	não	significa	apenas	o	aumento	da	produção	
e da riqueza material para poucos, mas, sobretudo, uma verdadeira 
igualdade de oportunidades que somente a educação viabiliza. Ela é, 
em	síntese,	a	chave	da	mobilidade	das	classes	sociais,	das	transforma-
ções	econômicas	e	políticas	duradouras	e	construtivas.	A	educação	não	
é apenas um problema pedagógico. “A luta contra o analfabetismo”, 
(explica Eva Maria Regenjardt-Dein em seu artigo “Education for Third 
World” (D+C, no 02/1984 — march/april) “é sinônimo de disputa por 
igualdade, liberdade e dignidade humana”, Segundo o Banco Mundial, 
a educação tem um impacto econômico direto, através do seu alto re-
torno	sobre	o	capital.	Análise	de	custobenefício	de	projetos	financiados	
por esse Banco demonstram que o retomo ao investimento em todos os 
níveis	educacionais	é	superior	a	10%,	que	é	a	condição	suficiente	para	
justificar	as	decisões	de	concessão	de	créditos	por	essa	Instituição.	Os	
estudos	realizados	por	Eva	Maria,	citada,	concluíram	que	o	desenvol-
vimento rural e a educação andam de mãos dadas, um complementa 
o outro e alcança o pobre. A educação, diz ela, ativa a potencialidade 
local e cria as oportunidades para envolver os grupos populacionais 
em seu próprio processo de desenvolvimento.

No caso do Nordeste, portanto, não se pode esperar o alcance do 
desenvolvimento	autêntico	se	o	problema	da	alfabetização	e	da	educa-
ção das massas não for prioritariamente solucionado.
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b)  Reforma Agrária Abrangente

A reorientação do atual modelo de desenvolvimento do Nordeste 
e o progresso rural estão bloqueados pela inapropriada organização 
agrária vigente na região.

Sobre	 o	 assunto,	 os	 145	 governos	 representados	 na	Conferência	
Mundial da Organização de Alimentação e Agricultura das Nações 
Unidas,	reunidos	em	Roma,	afirmaram	em	sua	Declaração	de	Princí-
pios que, quando os sistemas de propriedade e uso da terra e de acesso 
à	água	“constituem	empecilhos	ao	desenvolvimento	rural	e	à	consecu-
ção da eqüidade social para a vasta maioria das massas rurais, os go-
vernos	devem	considerar	alterações	institucionais,	jurídicas	e	normati-
vas no contexto de seus objetivos de desenvolvimento rural e procurar 
obter das populações interessadas ampla compreensão da necessidade 
dessas medidas e desses procedimentos.”

O Encontro Interestadual dos Dirigentes das Federações dos Tra-
balhadores da Agricultura do Nordeste, realizado em Fortaleza, em 
julho de 1981, divulgou um documento cuja principal reivindicação 
foi “A transformação da atual estrutura agrária injusta, concentradora 
de terra e de renda, através de uma reforma agrária ampla, massiva 
e imediata, com a participação dos trabalhadores rurais, em todas as 
suas fases. Sem que haja a extinção do latifúndio — reforçava o citado 
documento — com a distribuição das terras aos trabalhadores rurais, 
acompanhada	de	medidas	de	desenvolvimento	agrícola	voltadas	para	
os interesses dos pequenos produtores, não se pode esperar resolução 
definitiva	dos	problemas	causados	pelas	secas	nordestinas.”

A pesar de todas essas manifestações de apoio a uma reforma 
agrária no Nordeste, muito pouco tem sido efetivamente realizado. 
Até recentemente, os assentamentos executados pelo INCRA em todo 
o Nordeste perfaziam 14 mil imóveis, dos quais somente 17% corres-
pondentes	 à	 distribuição	 efetiva	 de	 terras.	 Computando	 as	 realiza-
ções de todos os programas federais para o Nordeste (PROTERRA/
FUNTERRA, POLONORDESTE, DNOCS e CODEVASF) esse número 
alcançou a discreta cifra de 38 mil assentamentos(28). É oportuno o re-
gistro de que o Nordeste contava nessa mesma época com 2,5 milhões 
de estabelecimentos agropecuários, com uma área total de 90 milhões 
de hectares.

O	argumento	do	grande	ônus	financeiro	necessário	a	uma	refor-
ma agrária é geralmente apresentado. Mas como explica Celso Furtado 
“É corrente que se pense que uma reforma agrária pode constituir um 
avanço no plano social, mas envolve um elevado custo econômico. Esta 
é uma visão equivocada — o verdadeiro objetivo de reforma agrária é 
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liberar os agricultores para que eles se transformem em atores dinâmi-
cos no plano econômico.” A desapropriação por interesse social a ser 
aplicada	em	latifúndios	improdutivos	também	é	outra	saída	que	pouco	
tem sido utilizada, bem como a desapropriação amigável com paga-
mento	da	terra	em	títulos	da	dívida	agrária.	São	indicadas	igualmente	
com	essa	finalidade	a	discriminação	de	terras,	a	titulação	de	pequenos	
posseiros, a demarcação dos imóveis dos pequenos proprietários e a 
arrecadação de terras devolutas não ocupadas, para distribuição.

A	 despeito	 das	 dificuldades	 de	 natureza	 econômica,	 os	 fatores	
críticos	para	a	 reforma	agrária,	 contudo,	 são	de	ordem	política	 e,	de	
determinação coletiva da comunidade onde ela deve ser feita. É ne-
cessário evidenciar que a reorganização fundiária afeta não apenas os 
grandes proprietários, que são relativamente poucos em número, mas 
principal	mente	 os	minifúndios	 improdutivos,	 insuficientes	 para	per-
mitir	a	sobre	vivência	condigna	da	família	e	que	carecem	de	reparcela-
mento,	Por	conseqüência,	é	fundamental	que	o	programa	de	reforma	
seja	clara	mente	definido,	em termos	de	área	e	abrangência,	de	modo	a	
não	criar	a	desconfiança	prejudicial	para	a	continuidade	do	processo	de	
modernização da sociedade rural.

Acreditamos que o importante a considerar, ademais, é que a sim-
pIes mudança, de propriedade da terra, isoladamente, não basta para 
estabelecer a justiça social e um melhor padrão de vida para a massa de 
agricultores. O que garante ao agricultor uma renda máxima pelo seu 
trabalho é o modo de usar a terra. Para que o novo proprietário possa 
operar	eficazmente	um	estabelecimento	viável,	 como	diz	Dr.	Raanan	
Weitz, Diretor do Departamento de Colonização de Israel, é necessá-
rio um sistema de apoio que lhe supra os serviços e os conhecimentos 
técnicos, que geralmente são prerrogativas dos proprietários e gerentes 
das grandes fazendas(29).

Na verdade, a natureza das relações familiares, a forma dos aglo-
merados urbanos, o grau de mobilidade social, a repartição da renda e 
a natureza do sistema de poder dominante no Nordeste estão associa-
dos	à	estruturação	do	sistema	latifúndiominifúndio(26). Por força disso, 
a reforma agrária no contexto amplo do estabelecimento dos direitos de 
uso da terra — pela distribuição ou fusão — constitui-se o fator deter-
minante para a redução da pobreza e da melhor distribuição da renda 
e	dos	benefícios	do	crescimento	da	agricultura.	A	motivação	para	a	re
forma agrária, além de possibilitar a maior igualdade social, é essencial 
para	o	aumento	da	produtividade	e	assunto	urgente	de	sobrevivência	
para uma parcela ponderável da população rural(27). Vale assinalar que 
mais	de	53%	dos	trabalhadores	agrícolas	da	região	estão	ocupados	em	
estabelecimentos	agrícolas	 com	área	média	de	2.7	hectares,	 os	quais,	
em	conjunto,	abrangem	apenas	5%	da	superfície	total	dos	citados	esta
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belecimentos. Em contrapartida, os estabelecimentos com mais de 100 
ha perfazem. 6% do número, cobrem 73% da área total e ocupavam 
apenas 15% da mão-de-obra, em regime de assalariamento, em parte 
temporário. Segundo informações do Cadastro do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária Para a Região Nordeste, 34% dos 
imóveis	na	classe	de	até	10	ha	detêm	somente	1,4% da área. Por outro 
lado, as grandes propriedades latifundiárias, com mais de 10.000 ha, 
num total de 779 (0,07%) perfazem 27 milhões de hectares, cerca de 
23%.	O	índice	de	Gini	de	0,8196	reflete	bem	tal	disparidade.

Assim, acreditamos que uma mudança da estrutura da proprieda-
de, acompanhada por medidas suplementares, constitui o fator essencial 
para	o	melhoramento	do	“status”	e	do	nível	de	vida	dos		agricultores.

A reforma não deve assumir formas extremas, mas deve ser pro-
porcional	às	condições	sociais,	econômicas,	antropológicas,	políticas	e	
climáticas de cada região e de acordo com a situação dos setores não-
agrícolas.	 Isto	 é,	 uma	 estratégia	 gradual	 da	 reforma	 no	 tempo	 e	 no	
espaço, pois as reformas improvisadas, prematuras e apressadas, ou 
quando são realizadas sob a pressão meramente de interesses de gru-
pos, não funcionam.

Para fazer uma verdadeira reforma agrária será necessária a orga-
nização	de	uma	nova	estrutura	 institucional:	 crédito	agrícola,	 treina-
mento para o homem do campo, novas redes de comercialização, assis-
tência	técnica	eficiente	etc.	Um	programa	de	reforma	deve	ser	dinâmico	
e levar em consideração não apenas a situação referente ao tempo de 
sua	implementação,	mas	também	à	situação	no	futuro.	A	reforma	deve,	
neste sentido, ser ampla e abrangente.

No	caso	específico	do	Nordeste,	o	problema	da	agricultura	e	da	
população rural se agravou de tal modo que, hoje, se constitui o mais 
sério obstáculo ao desenvolvimento econômico regional. Assim, acre-
ditamos que a reforma agrária parece ser a melhor opção para prover 
a base para as transformações econômicas e sociais, requeri das pelo 
desenvolvimento	econômico.	Reforma	agrária	integral,	destinada	à	efe-
tiva transformação das estruturas e dos injustos sistemas de posse e uso 
da	terra,	a	fim	de	substituir	o	regime	de	latifúndios	e	minifúndios	por	
sistema justo de propriedade, complementado pelos serviços de apoio 
fundamentais, de modo que a terra se constitua, para o trabalhador 
rural, a base de sua estabilidade econômica, crescente bem-estar e ga-
rantia de sua liberdade e dignidade.
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c)  Adoção da Propriedade Familiar

As	políticas	agrárias,	segundo	o	autorizado	especialista	Rolan	de	
Gadile,	devem	ter	como	objetivo	principal	procurar	resolver	as	dificul-
dades encontradas pela comunidade rural no seu esforço de adaptação 
às	suas	condições	sóciodemográficas	e	econômicas.	Do	ponto	de	vista	
da tese defendida neste trabalho, consideramos como desenvolvimento 
rural um processo que abrange uma combinação de atividades para in-
crementar a produtividade e aliviar a pobreza pelo melhoramento das 
condições de educação, saúde, habitação, alimentação e do atendimen-
to de outras necessidades básicas econômicas e sociais. Para que esse 
desenvolvimento seja pleno é essencial que os membros da sociedade 
rural participem do processo produtivo e da apropriação do fruto do 
seu trabalho de forma eqüitativa e justa.

Por toda a parte do mundo, contudo, as estruturas agrárias — no 
que	tange	às	dimensões	das	propriedades	e	a	sua	forma	de	organização	
—	refletem	as	marcas	dos	regimes	e	das	concepções	que	as	inspiram.	Os	
sistemas	fundiários	são	diversificados	no	caso	dos	países	ocidentais	já	
desenvolvidos, mas apresentam como traço dominante a fazenda fami-
liar. Na Rússia e Cuba, por exemplo, prevalece a modalidade da gran-
de empresa administrada, ao lado de microfúndios particulares. Nos 
países	subdesenvolvidos,	especialmente	da	América	Latina..	o	comum	
é	a	coexistência	do	latifúndiominifúndio	ou,	por	vezes,	a	prevalência	
de dualismo entre empresas modernas — nacionais ou estrangeiras -ao 
lado	de	pequenas	e	microglebas	tradicionais	e	de	subsistência.

A	experiência	histórica	desses	países	revela	que	a	produção	agrí-
cola	 eficiente	 tanto	 pode	 ser	 obtida	 em	 grandes	 empresas	 como	 em	
pequenas propriedades. O essencial quanto a isso é que do aumento 
da	produção	e	eficiência	produtiva	resultem	na	realização	dos	desejos	
sociais e psicológicos da população trabalhadora da zona rural. Para se 
chegar ao âmago da verdadeira questão da escolha do tipo adequado 
de	organização	de	exploração	agrícola,	contudo,	há	necessidade	de	se	
considerarem os sentimentos de “status” e liberdade, que estão asso-
ciados	à	posse	da	terra.	Não	se	pode	divorciar	este	problema,	como	diz	
Raanan Weitz, do “clamor e aspirações dos agricultores em explorarem 
suas próprias terras. A agricultura é um método de vida e não uma 
ocupação ,”

O	elemento	crucial	da	política	agrária	dos	países		subdesenvolvidos,	
portanto, é encontrar uma forma de elevar os padrões de vida dos pe-
quenos produtores, trabalhadores sem terra, desempregados e seus 
familiares, ao mesmo tempo em que transforma estes cidadãos em 
homens livres, conforme os direitos fundamentais do trabalhador. O 
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 modelo de propriedade familiar tem como aspiração possibilitar essa 
dupla	 finalidade.	 Diferente	 da	 indústria,	 que	 geralmente	 tem	 van-
tagens pelo sistema operacional de linha de montagem, a produção 
agrícola,	por	sua	própria	natureza,	 se	beneficia	mais	com	o	cuidado	
pessoal	e	tempestivo	da	família	rural.	Contando	com	um	sistema	de	
apoio de cooperativas e empresas comerciais, a unidade familiar tem 
competido em todos os estágios de desenvolvimento.

Segundo	os	técnicos	do	Banco	Mundial,	que	inclusive	fizeram	es-
tudos no Nordeste do Brasil sobre o tamanho ótimo da propriedade 
agrícola,	a	produtividade	nas	pequenas	explorações	é	comumente	tão	
alta	como	nas	grandes	e,	às	vezes,	maior.	Numa	situação	de	pressão	
demográfica	como	a	do	Nordeste,	a	propriedade	familiar	tem	a	virtu-
de	social	de	possibilitar	m.ais	emprego	em	relação	à	terra	e	ao	capital.	
Estudando as vantagens comparativas das grandes empresas e das uni-
dades	agrícolas	familiares,	Hélio	Tollini	diz:	“A	conclusão	seria	que,	do	
ponto de vista de longo prazo e considerando aspectos de crescimento, 
eqüidade e estabilidade, a solução via empresas familiares seria pre-
ferível”(30). Karl Marx admite no “O Capital”	que	a	unidade	agrícola	
familiar não é capitalista e que, portanto, não há neste caso exploração 
do trabalho. Diz ele: “No caso do trabalhador que cultiva, ele próprio, o 
pedaço de terra que possui; o pequeno industrial que maneja o mesmo 
e modesto instrumento de trabalho que lhe pertence, há esforço pesso-
al, não existe exploração”( 31).

Sobre o assunto, João XXIII, na “Mater et Magistra”, adverte: “Não 
é	 possível	 estabelecer,	 “a	 priori”,	 qual	 a	 estrutura	 que	mais	 convém	
a	empresa	agrícola,	dada	a	variedade	dos	meios	rurais	no	interior	de	
cada	país	e,	mais	ainda,	entre	os	diversos	países	do	mundo.	Contudo,	
quando	se	tem	um	conceito	humano	e	cristão	do	homem	e	da	família,	
não se pode deixar de considerar como ideal a empresa que funciona 
como comunidade de pessoas (...) De modo particular, deve conside-
rar-se como ideal a empresa de dimensões familiares.”

Podemos concluir dizendo que a agricultura do Nordeste é de 
baixa produtividade e com relações de produção desiguais e subde-
senvolvidas, carecendo de mudanças profundas na estrutura social e 
institucional, além da organização da fazenda para a adoção de novas 
tecnologias	que	possibilitem	maior	e	mais	eficaz	produção.	Sem	essas	
modificações,	diz	P.	Todaro,	“O	desenvolvimento	agrícola	jamais	será	
iniciado ou, o que é mais provável, o já amplo hiato de renda entre os 
poucos e ricos grandes senhores de terra e a massa de empobrecidos 
arrendatários, pequenos proprietários e trabalhadores sem terra sim-
plesmente aumentará”(32).
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O Decreto-Lei no 428, de 27 de setembro de 1966, que trata do mo-
delo	de	exploração	agrícola	para	a	reforma	agrária	brasileira,	estabele-
ce: “A colonização e reforma agrária deve ser pela divisão em proprie-
dades familiares, congrega das em cooperativas.”

A fazenda familiar, por conseguinte, representa a opção capaz de 
oferecer as bases para um desenvolvimento rural com maior justiça so-
cial	e	eficiência	produtiva.	O	latifúndio	ou	a	grande	propriedade	capi-
talista	pode	até	ser	produtiva,	eficiente,	proporcionar	poder	aos	seus	
proprietários	 e	muitas	 outras	 coisas,	mas	dificilmente	 será	 a	 solução	
definitiva	para	a	pobreza	rural	e	para	um	autêntico	desenvolvimento	
econômico harmônico.

d)  Promoção do Cooperativismo

A organização cooperativa é o instrumento apropriado para trans-
formar	a	população	pobre	e	analfabeta	em	colaboradora	ativa	da	políti-
ca	de	desenvolvimento	rural.	Esse	sistema	é	o	veículo	capaz	de	preen-
cher	a	ausência	da	iniciativa	privada	e	da	organização	para	fornecer	os	
serviços	necessários	à	produção,	comercialização	e	repasse	de	crédito,	
assim como facilitar a participação e a distribuição mais eqüitativa da 
renda. A cooperativa ainda apresenta as vantagens de sua dimensão de 
escala	econômica	e	tecnológica,	constituindo	instrumento	eficaz	para	as	
mudanças da realidade do meio rural.

A multiplicação das cooperativas nas estruturas econômicas dos 
diversos regimes capitalista e socialista comprova não apenas o vigor 
da doutrina, mas também sua utilidade(33).	A	declaração	de	princípios	
da reunião da FAO sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural 
(Roma,	1979)	recomenda	estimular	a	exploração	agrícola	de	grupos	e	
das	cooperativas	de	modo	a	assegurar	aos	participantes	os	benefícios	
derivados da expansão da infra-estrutura da pesquisa, do emprego e 
da melhor utilização dos insumos e dos conhecimentos técnicos.

Convém esclarecer que o cooperativismo tem encontrado muitos 
entraves	no	Nordeste.	Estudos	indicam	que	parte	das	razões	deste	êxito	
limitado decorre das atitudes, tanto dos responsáveis pela implantação 
dessas	 associações	 como	 dos	 próprios	 agricultores	 beneficiados.	 Não	
obstante,	a	experiência	internacional	do	desenvolvimento	rural	bem	su-
cedido tem demonstrado que a organização dos agricultores, especial-
mente dos pequenos, é uma pré-condição para a transformação do setor. 
De fato, o pequeno produtor não consegue obter os serviços de que ne-
cessita para exploração de sua unidade, porque lhes faltam habilidade, 
meios	 e	poder	de	 enfrentar	os	presta	dores	de	 serviços.	A	fim	de en-
frentar essa situação, os agricultores necessitam unir suas forças e criar 
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sua própria organização de autodefesa e competição. Tais associações 
auxiliam também o pequeno agricultor a se adaptar as mudanças no es-
tabelecimento	agrícola	e	na	comunidade	rural.

Para	definir	um	sistema	cooperativo	que	realmente	 funcione	em	
bases democráticas, é preciso, como diz Naphtali Gal, encontrar uma 
forma apropriada de organização associativa que contemple as aspi-
rações,	os	ideais	e	as	características	culturais	próprias	dos	indivíduos	
que participem desse processo(34).	Em	síntese,	a	organização	cooperati-
va	deverá	fundarse	em	princípios	flexíveis,	de	eqüidade,	democracia	e	
propriedade conjuntas, condizentes com a premissa de um crescimento 
econômico eqüitativo da sociedade rural.

A modalidade organizacional da cooperativa não deve, porém, ser 
considerada dogmaticamente nos primeiros estágios do desenvolvi-
mento	agrícola.	De	fato,	a	implementação	de	cooperativas	depende	de	
uma série de fatores relacionados com as atitudes individuais do agri-
cultor,	nível	tecnológico,	estrutura	sócioeconômica,	escala	de	produ-
ção etc. Desse modo, deve-se preferir, no momento de organizar uma 
cooperativa, a forma de organização voluntária, mediante a indução de 
baixo	para	cima.	Não	sendo	possível	isto	na	fase	inicial,	por	carência	de	
recursos	de	capital	por	parte	dos	agricultores,	ausência	de	conhecimen-
tos	administrativos	ou	outras	dificuldades	insuperáveis,	é	admissível	a	
intervenção estatal. Este sistema orientado de associação compulsória 
não deve, contudo, ser eternizado, mas apenas até que sua importância 
seja conscientemente reconhecida pelos próprios agricultores. Ou seja, 
a	influência	exógena	à	comunidade	rural	deve	restringirse	ao	embrião	
da	précooperativa,	cujas	formas	finais	devem	ser	estabelecidas	de	acor-
do com práticas de administração e decisão democráticas. A cooperati-
va	deve,	todavia,	desde	o	início,	quer	seja	de	iniciativa	dos	associados	
ou	 induzidas	pelo	 governo,	 abranger	múltiplas	finalidades	 e	prestar	
todos os serviços de que o agricultor necessite. Tem de ser uma entida-
de	reconhecida	oficialmente	como	representativa	dos	produtores,	pois	
o verdadeiro sucesso das cooperativas depende fundamentalmente do 
apoio que recebe de cima e de baixo dos próprios cooperados.

e)  Industrialização Rural

A industrialização rural é uma estratégia para atenuar o problema 
crítico	da	urbanização	e	contrabalançar	desequilíbrios	sociais	e	econô-
micos gerados pelo processo de crescimento, e melhorar as condições 
de	vida	das	populações	interioranas.	Especificamente,	podem	ser	apon-
tados como os principais resultados da promoção industrial da zona 
rural	do	Nordeste:	eleva:	o	nível	de	renda	da	população	radicada	nas	
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pequenas comunidades do interior e das áreas rurais; ampliar os merca-
dos	para	os	produtos	agrícolas;	reduzir	os	fluxos	migratórios,	especial-
mente	dos	jovens	e	pessoas	mais	treinadas,	indispensáveis	à	execução	
das	complexas	atividades	da	zona	rural.	Em	síntese,	buscase,	com	a	
industrialização rural, interiorizar o desenvolvimento econômico, atu-
almente muito concentrado em poucas sub-regiões ou cidades, através 
do incremento das novas oportunidades de empregos industriais e em 
outros setores. Isto possibilitará também o estancamento do processo 
de esvaziamento e empobrecimento qualitativo das pequenas cidades, 
Como vem ocorrendo no Nordeste do Brasil de alguns anos para cá. A 
introdução da indústria do interior pode induzir movimentos migrató-
rios para esses locais que, de outro modo, poderiam se dirigir para as 
grandes cidades da região ou para o Sul.

Uma das principais conclusões de UM importante seminário inter-
nacional(35) sobre o assunto foi que o problema do emprego, como se 
apresenta	nos	países	subdesenvolvidos	contemporâneos,	deve	ser	re
solvido dentro das regiões rurais e não nas cidades, como se pensava 
até	recentemente.	No	referido	seminário,	o	Prof.	B.	F.	Hoselit	afirmou:	
“É na zona rural, ou próximo dela, que as oportunidades de novos em-
pregos devem ser encontradas. Amenos que isto seja feito, a presente 
emigração para as cidades continuará inabalável, criando crescentes 
necessidades para a absorção de emprego urbano, que, devido ao ele-
vado custo da terra e serviços nas cidades, impõe uma grande pressão 
sobre a economia do que ocorreria se os novos trabalhadores pudessem 
ser absorvidos nas vilas das quais eles procedem.” Por sua vez, o Prof. 
P. K. Das, da Organização Internacional do Trabalho, ressaltou que é 
mais fácil para um trabalhador rural se ajustar ao trabalho em indús-
trias rurais do que se adaptar ou se transformar em um trabalhador da 
indústria urbana. No primeiro caso, o modo de vida do trabalhador 
permanece relativamente o mesmo, enquanto, no segundo caso, ele é 
confrontado com um estilo de vida totalmente diferente daquele de seu 
lugar de origem.

A industrialização rural não deve ser considerada como um objeti-
vo	final,	mas	como	um	meio	para	a	obtenção	de	metas	mais	amplas	de	
desenvolvimento das comunidades rurais(36). É oportuno enfatizar que 
a indústria isoladamente não tem condições de preencher todas essas 
funções. Por meio dos fatores decorrentes da industrialização, contudo, 
é	possível	dinamizar	e	multiplicar	os	efeitos	das	metas	desejadas.

Os estudos realizados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômi-
cos	do	Banco	do	Nordeste	do	Brasil	(BNB)	apontam	três	tipos	principais	
de	orientação	para	estimular	o	início	de	um	sistema	de	industrialização	
rural, ou seja, estratégia de “acomodação” que toma por base a situação 
existente nos lugares onde se pretende instalar as unidades fabris.  Assim, 
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a execução de um programa de industrialização, nessas condições, seria 
estimulada	pelos	incentivos	adequados	aos	fatores	específicos	das	referi
das	áreas,	sem	pretender	modificar	previamente	a	situação	dominante	
quanto	à	infraestrutura	etc.	A	segunda	estratégia	é	a	de	“interferência	
por fatores exógenos”, cuja concepção é mais dinâmica e tem por funda-
mento	a	mudança	nos	fatores	existentes	a	fim	de	possibilitar	o	processo	
de	industrialização	com	a	intensidade	e	as	características	mais	apropria-
das ao alcance das metas de emprego, renda etc.

Finalmente	a	“estratégia	de	 interferência	na	atuação	do	sistema”	
que	 se	 realiza	 influenciando	 as	 relações	diretas	 entre	 os	diversos	 fa-
tores da industrialização, de modo a facilitar a obtenção das metas al-
mejadas. Tais relações poderiam ser, por exemplo, entre o aumento da 
produção	agrícola	como	atração	para	a	implantação	de	agroindústrias.

Com base nos mencionados estudos do BNB(37)	é	possível	deduzir	
algumas	orientações	que	podem	ser	úteis	na	elaboração	de	uma	política	
de industrialização de comunidades rurais do Nordeste, Dentre as con-
clusões sobre o assunto, podem ser mencionadas as de que:
a)		 a	política	de	industrialização	mais	viável	deve	orientarse	para:	1)	

a integração das zonas rurais e urbanas, infra-estrutura e merca-
dos; 2) a interiorização da indústria deve-se concentrar de modo 
que	seja	possível	 criar	nestes	centros	as	economias	externas	e	as	
amenidades	básicas	mÍnimas	que	a	mãodeobra	qualificada	exige;

b)  a instalação de indústrias rurais deve orientar-se pelos critérios de 
viabilidade	econômica,	competitividade,	eficiência	e,	sempre	que	
possível,	 com	dimensão	a	permitir	 rendimentos	de	escala.	Além	
das	finalidades	de	lucros,	uma	estratégia	de	industrialização	tem	
outros objetivos que necessitam também ser levados em conta. A 
meta,	por	exemplo,	de	aliviar	as	pressões	demográficas	das	metró-
poles	precisa	entrar	nos	cálculos	dos	custos	e	benefícios.	Do	mes-
mo modo, deve se levar em consideração o valor presente dos fu-
turos impostos que serão gerados e o impacto multiplicador local 
que tais indústrias irão produzir;

c)		 há	indicações	de	que	o	interior	dispõe	de	recursos	apropriados	à	
industrialização a qual pode tornar mais efetiva a utilização dos re-
cursos locais através do aumento da produção de matérias-primas; 
integração	vertical	do	processo	de	beneficiamento;	complementa-
ção	ou	instalação	de	infraestrutura	mínima;

d)  pesquisas diretas realizadas pelo BNB constataram que as aspi-
rações da população do interior do Nordeste se inclinam para a 
industrialização de suas comunidades. Dos entrevistados, 70% 
expressaram	o	desejo	de	que	seus	filhos	viessem	a	trabalhar	na	in-
dústria.	Os	habitantes	do	setor	rural	também	manifestaram	idên-
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tica aspiração; sem a indústria rural, porém, 67% preferem sair do 
campo e de pequenas comunidades para tentar um outro emprego 
na cidade grande;

e)  as populações urbana e rural do interior parecem preparadas para 
as mudanças decorrentes das oportunidades oferecidas pelos pro-
jetos	de	desenvolvimento.	Por	sua	vez,	a	atitude	dos	líderes	é	favo-
rável	à	industrialização	e	poucos	têm,	aspirações	agrícolas	para	si	
e	para	os	seus	filhos,	apesar	de	58%	dos	entrevistados	nas	pesqui-
sas  do BNB terem. ocupação principal na agricultura; ,

f) a localização das empresas deve ser em pequenas cidades, comu-
nidades	rurais	ou	no	próprio	campo,	quando	as	conveniências	téc-
nicas e econômicas assim o permitam;

g) devem ser procuradas tecnologias intensivas de mão-de-obra e, 
sempre	que	possível,	modernas,	para	permitirem	a	competição	e	
qualidade	dos	produtos	conforme	as	exigências	dos	mercados;

h)  a interiorização do desenvolvimento deve ser realizada, preferen-
cialmente, concentrada, de modo a permitir: 1) uma intensidade de 
industrialização que ofereça economias externas; 2) uma densida-
de	econômica	suficiente	para	justificar	a	instalação	de	amenidades	
sociais requeridas pelos empregados de tais indústrias e destina-
das a melhorar a qualidade de vida da população local.
Finalmente, pode-se dizer que a natureza e os tipos de indústrias 

rurais	devem	ser	definidos	em	função	das	potencialidades	agropecu-
árias, de localização e complementaridade das atividades econômi-
cas, bem como das oportunidades econômicas existentes no interior. 
Assim, as atividades industriais tanto poderão ser agroindustriais 
como de produtos neutros, desvinculados da agricultura. O objetivo 
da	nova	estratégia,	portanto,	é	aumentar	o	nível	de	renda	e	o	padrão	
de vida da população rural, oferecendo empregos produtivos, distri-
buição de renda mais adequada e motivo de satisfação e qualidade 
de	vida	nas	comunidades	rurais	que	justifiquem	a	redução	do	êxodo	
para as grandes cidades.

f)  Reurbanização

Dentre	os	problemas	cruciais	que	os	países	em	desenvolvimento	
estão por resolver, destaca-se hoje a questão da super-urbanização e a 
conseqüente controvérsia sobre padrões concentrados ou descentrali-
zados da localização populacional(38).

Os	países	 industrializados	 têm	atualmente	 cerca	de	77%	da	 sua	
população nas áreas urbanas. A taxa anual de crescimento desse setor 
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foi de 1,4% entre 1970-80 e 1,8% na década anterior. Nas grandes ci-
dades	desses	países	estavam	18%	da	população	urbana.	Em	1980,	esta	
população	foi	superior	a	50%	em	trinta	países	subdesenvolvidos	e	so-
mente	5	países	do	Terceiro	Mundo	apresentaram	relação	inferior	à	mé-
dia	das	nações	desenvolvidas.	A	situação	do	Brasil	é	semelhante	à	dos	
países	da	Europa	Ocidental.	É	interessante	observar	que	a	Inglaterra,	
em 1801, já tinha 40% da população nas cidades de mais de 20.000 ha-
bitantes e a Holanda, em 1795, contava com 65% da sua população nas 
cidades de todos os tamanhos.

Considerando a população urbana total, a relação no Brasil é de 
65% e, no Nordeste, 50%. A taxa de crescimento anual de ambos é su-
perior a 4%. No Norte e Centro-Oeste, que .são regiões de coloniza-
ção mais recente, tal percentagem ultrapassa 6%. Ritmos semelhantes 
estão	sendo	observados	em	grande	número	de	países	subdesenvolvi-
dos; muitos já ultrapassaram a barreira de 80% da população radica-
da nos centros urbanos, principalmente metropolitanos. No Nordeste, 
por exemplo, cerca de 40% da população urbana da região encontra-se 
nas capitais dos estados. O grau de centralização populacional também 
pode	ser	observado	pela	circunstância	de	92%	dos	municípios	do	Nor-
deste contarem com uma população de menos de 20.000 habitantes, 
mas	65%	da	população	encontravase,	em.	1980,	nos	8%	de	municípios	
acima deste limite. Cabe, ainda, registrar que as taxas de crescimento 
dos	municípios	até	vinte	mil	habitantes	apresentaramse	negativas	na	
década	de	1970/80	e	foram	positivas	e	elevadas	nos	municípios	maio-
res (7% no grupo de 100.000 a 500.000).

Diante desse panorama, uma pesquisa recente do “Council for In-
ternational	Urban	Liaison”	 constatou	que	 em	83%	dos	países	menos	
desenvolvidos as autoridades opinam que a distribuição espacial da 
população é inaceitável e alarmante, sobretudo o crescimento exces-
sivo do tamanho das cidades. Em vista disso, um importante número 
de	países	está	tratando	de	promover	uma	forma	mais	descentralizada	
de desenvolvimento(39). Na “Rehovot Conference on Urbanization”, re-
alizada em 1971 pelo “Settlernent Study Center de Israel”, sociólogos, 
economistas e planejadores da Turquia, Itália, Japão, Etiópia, Gâm-
bia,	Quênia,	 Filipinas,	Nigéria	 e	Uganda	 concordaram	que,	 a	menos	
que	urgentes	providências	sejam	tomadas	para	resolver	os	problemas	
econômicos	e	sociais	das	áreas	rurais,	a	urbanização	poderá	ficar	fora	
de	controle	e	com	conseqüências	 imprevisíveis.	A	grande	cidade,	até	
recentemente	considerada	símbolo	de	progresso,	poderá	tornarse	no	
calcanhar	 de	 Aquiles	 do	 desenvolvimento	 econômico	 dos	 países	 do	
Terceiro Mundo.

Dentro	desta	perspectiva,	o	rápido	crescimento	urbano	dos	países	
subdesenvolvidos não pode ser equiparado ao que se deu no mundo 
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desenvolvido. Nos primeiros, as cidades estão crescendo explosiva-
mente não como resultado de requerimentos funcionais, mas funda-
mentalmente	 em	 conseqüência	 de	 um	 processo	 de	 fragmentação	 do	
interior.	 Este	 meteórico	 crescimento	 causado	 pelo	 constante	 influxo	
de imigrantes rurais está longe de terminar. Favelas, crimes, poluição 
ambiental, desemprego e desintegração social são os frutos desse pro-
cesso(40).

Pesquisas realizadas pela Coordenadoria de Estudos Agrope-
cuários, do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, 
do Banco do Nordeste, apontam que o processo de urbanização está 
associado	à	estrutura	da	agricultura	regional,	devido	ao	seu	sistema	
de posse da terra e de miséria nestas áreas que empurram a popula-
ção do campo, vilas e pequenas cidades para o Sul e grandes cidades 
da região, onde esperam encontrar novas oportunidades econômicas 
e melhor qualidade de vida. Este estudo(41) referente aos estados do 
Piauí,	Ceará,	Paraíba	e	Pernambuco,	com	aplicação	de	mais	de	6.000	
questionários, conclui que a superpopulação das grandes cidades é 
economicamente ruinosa e socialmente danosa, apenas “provocando 
a	inchação	do	grande	setor	de	sobrevivência.”	As	repercussões	dessa	
emigração também se fazem sentir negativamente sobre as próprias 
zonas rurais, isto porque:
a) Empobrece a comunidade rural, drenando a população jovem 

mais dinâmica, deixando para trás os menos capazes e velhos. De 
todos	os	estudantes	investigados,	nenhum.	deseja	ficar	no	quadro	
rural onde residiam.

b)  A pequena cidade que preenche muitas funções administrativas 
e de comércio de varejo tem perdido muitas dessas funções eco-
nômicas intermediárias, com o empobrecimento qualitativo das 
cidades interioranas. Este é um processo altamente caro, tanto do 
ponto de vista econômico como social, decorrente da subutilização 
dos serviços de infra-estrutura das cidades pequenas como do re-
verso nas metrópoles.
Diante dessas constatações, há atualmente o consenso de que é 

essencial o fortalecimento das pequenas cidades para a redução das 
emigrações do campo e um desenvolvimento mais equilibrado social 
e	territorialmente.	As	políticas	que	atuaram	até	agora	na	tentativa	de	
criação de empregos nas grandes cidades, sem uma simultânea melho-
ria das condições de renda e de serviços de apoio aos produtores do 
interior,	não	têm	solucionado	o	problema	do	emprego	urbano	e	vêm	
esvaziando as áreas rurais. Isto tem determinado a deterioração das 
grandes cidades e enfraquecido a agricultura e o sistema de vida da 
população rural.
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É	seguro	predizer	que	se	tais	tendências	não	forem	neutralizadas,	
são poucas as possibilidades de reversão do processo de concentração 
econômica e das desigualdades sociais vigentes no processo de cresci-
mento da economia nordestina.

Para contrapor tal situação, são apontados os programas de desen-
volvimento rural integrado no sentido, como diz P. Todaro, de desen-
volver amplamente o setor rural, espalhar pequenas indústrias no inte-
rior e reorientar a atividade econômica e os investimentos sociais para 
a elevação das rendas nas áreas rurais. Para o alcance desse objetivo de 
desenvolvimento rural integrado, é indispensável oferecer os serviços 
essenciais	à	população	rural,	através	da	estruturação	de	cidades	hierar-
quizadas	que	disponham	de	serviços	de	apoio	às	atividades	produtivas	
e condições ambientais para uma vida mais confortável.

O fortalecimento das cidades pequenas pode estimular um desen-
volvimento	mais	equilibrado	e	é	essencial	para	proporcionar	às	zonas	
rurais os mercados e os serviços necessários, instalações de educação e 
de atenção da saúde. “O Governo da Tanzânia, por exemplo, ressaltou 
em declarações recentes que a falta de uma rede de centros urbanos 
anula qualquer incentivo oferecido pelo governo aos agricultores para 
aumentar a prooução.”(42)

De acordo com os estudos de James C. Miller, a produtividade 
agrícola	se	beneficia	da	proximidade	dos	centros	urbanos,	por	várias	
razões: disponibilidade de mais e melhor equipamento, maior deman-
da,	infraestrutura	melhorada,	aumento	do	emprego	nãoagrícola,	es-
tímulos	de	inovações	e	melhores	instalações	sanitárias	e	de	educação,	
inexistentes nas áreas produtoras dispersas(43).

É necessário observar, porém, que a menos que os. investimentos 
destinados	às	pequenas	cidades	sejam	planificados	e	coordenados	me-
todicamente,	é	pouco	provável	que	possam	ser	eficazes.	Tal	observação	
não	invalida	que	a	descentralização	urbana	seja	essencial	e	possível.	Ao	
contrário do que Ocorreu durante a revolução industrial, no Nordeste, 
por exemplo, a disponibilidade de energia elétrica, estradas e comu-
nicação fáceis não é mais privilégio dos grandes centros urbanos, mas 
podem ser encontrados em grande número de pequenas localidades.

Segundo o Dr. Raanan Weitz, as pequenas cidades rurais cum-
prem as seguintes funções(44):
1.  Proporcionam a base para o sistema de apoio que possibilita a 

transição	da	agricultura	de	subsistência	e	fechada	para	a	economia	
de mercado.
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2.  Tais cidades podem servir como lugares apropriados para as pe-
quenas indústrias que irão desenvolver a zona rural e as relações 
entre os setores econômicos.

3.  Podem levar conhecimentos e a cultura urbana para apressar a 
modernização e maiores perspectivas de emprego para os mem-
bros	da	família	dos	agricultores.
O	problema	de	interiorização	dos	serviços	urbanos	de	apoio	à	agri-

cultura	e	à	população	 rural	não	pode	ficar	 restrito	apenas	aos	povo-
ados. E necessário, também, o reaparelhamento de cidades regionais 
para cumprir funções que as comunidades rurais circunvizinhas não 
têm	condições	de	proporcionar.	 São	nessas	 cidades	onde	 se	 localiza-
rão	as	residências	do	pessoal	profissional,.	empresários	e	técnicos	 in-
dispensáveis	 ao	 desenvolvimento	 rural;	 sem	 elas	 é	muito	 difícil	 que	
os pequenos povoados cumpram plenamente as funções anteriormente 
descritas.

Tratando	dos	critérios	de	uma	política	de	desenvolvimento	espa-
cial,	John	Friedman	e	Mike	Douglas	apontam	Como	modalidade	para	
estabilizar as rendas urbana e rural e reduzir as diferenças que há entre 
ambos: ‘’Transformar o campo mediante a introdução e adaptação de 
elementos	de	urbanismo	em	cenários	rurais.	Isto	significa:	em	vez	de	
encorajar o deslocamento da população rural para as cidades mediante 
investimentos	nestas,	estimular	o	povo	a	ficar	onde	está,	fazendo	inver-
sões nos distritos rurais e deste modo concentrando os assentamentos 
existentes	numa	forma	híbrida	que	nós	chamamos	de	“agrópolis”	ou	
“cidade	no	campo.”	No	desenvolvimento	agropolitano,	o	velho	confli-
to entre cidade e campo pode ser eliminado.

É preciso começar imediatamente, antes que seja tarde demais...

g)  Tecnologias para a criação de empregos

A construção de uma nova ordem econômica, mais equitativa, de 
redução da pobreza e das emigrações rurais, tem como alicerce a satis-
fação das necessidades essenciais da população rural e a criação de em-
pregos	produtivos	no	interior.	A	argamassa	dessa	edificação,	porém,	é	
o	progresso	científico	e	tecnológico,	entendido	este	como	a	capacitação,	
os conhecimentos e os procedimentos necessários para proporcionar ao 
homem bens e serviços úteis. De fato, a melhoria da qualidade de vida 
da população rural depende, forçosamente, do aumento de produtivi-
dade	por	parte	da	grande	maioria	dos	produtores	rurais,	constituída	
por lavradores pobres e tradicionais.
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O pressuposto adotado aqui é de uma estratégia para a satisfação 
das necessidades básicas da população rural e urbana pobre, em cujo 
benefício	devem	utilizarse	os	conhecimentos	científicos	e	tecnológicos.	
A prioridade não é para atender preferencialmente aos grandes pro-
prietários e segmentos ricos, nem a busca desenfreada por divisas ou a 
maximização apenas do lucro, sem levar em conta os custos sociais. O 
que	se	trata	é	do	ataque	à	pobreza	e	às	suas	causas.

A	Conferência	Mundial	de	Emprego	realizada	em	Genebra,	em	ju-
nho	de	1978,	propôs	um	programa	de	ação	para	os	países	subdesenvol-
vidos	baseado	em	novos	critérios	para	o	estabelecimento	de	políticas	
tecnológicas socialmente orientadas para maximizar o crescimento, o 
emprego e a satisfação das necessidades essenciais básicas. A preocu-
pação	principal	dos	participantes	da	citada	Conferência,	a	este	respei-
to, expressa-se na recomendação de concentrar esforços na difusão de 
informações sobre técnicas adequadas para o desenvolvimento rural, 
a	pequena	 indústria,	 a	 agroindústria	 e	 a	 construção.	O	princípio	bá-
sico é de que a tecnologia deve estar a serviço dos objetivos sociais e 
econômicos. Acrescenta ainda o Dr. Francisco Blanchard, diretor-geral 
da	Organização	 Internacional	do	Trabalho:	 “Os	esforços	 científicos	 e	
tecnológicos devem orientar-se ao maior bem-estar dos habitantes das 
aldeias, dos campesinos e dos trabalhadores da pequena indústria.”(45)

O alcance desse objetivo não é fácil nem rápido, conforme a própria 
experiência	do	Nordeste	tem	demonstrado.	Por	isso	mesmo	tem	cresci-
do muito na Região o interesse pela produção de tecnologia intermedi-
ária	para	a	microindústria	e	a	pequena	produção	agrícola,	com	a	finali-
dade de criar emprego e utilizar melhor os recursos naturais da região.

Sobre o assunto vale mencionar que muitas são as teorias que pro-
curam	explicar	o	baixo	nível	de	produtividade	agrícola	dos	países	sub-
desenvolvidos,	bem	como	justificar	a	nãoadoção	de	processos	moder-
nos de produção(46).

Alguns desses estudiosos acham que as novas oportunidades pro-
dutivas existem, mas os agricultores não sabem fazer a escolha apro-
priada. A conclusão é de que o serviço de extensão, desenvolvimento de 
programas de comunidade e outras formas de educação podem oferecer 
a necessária orientação para o agricultor melhorar o processo de decisão. 
Outros	são	de	opinião	que	a	carência	maior	é	de	capital	para	o	peque-
no agricultor e que as taxas de juros especulativos de intermediários, 
muitas vezes superiores aos preços do mercado, desestimulam a adoção 
de nova tecnologia. A criação de novas instituições de crédito e taxas 
de juros subsidiados seriam as soluções recomendadas neste caso. Há 
quem	prefira	identificar	na	falta	de	rendimentos	de	escala	dos	pequenos	
agricultores	o	mal	de	tudo.	A	saída	para	a	modernização	seria	através	da	
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grande	empresa	administrada,	que	teria	a	iniciativa,	os	meios	e	o	domí-
nio	do	conhecimento.	Por	fim,	identificase	como	fator	responsável	pela	
falta de progresso técnico da agricultura um conjunto de constrangimen-
tos econômico, social, institucional e técnico, que conspiram e entravam 
as mudanças do processo produtivo e da sociedade rural(47).

O que se sabe sobre o Nordeste é que, em algumas regiões, são 
limitados	os	conhecimentos	disponíveis	os	quais	não	oferecem	alterna-
tivas de aumento de produtividade. Em outras áreas, os conhecimen-
tos	básicos	e	as	experiências	já	disponíveis	são	suficientes	para	ensejar	
aumentos	significativos	nos	rendimentos	da	terra.	Numerosos	são	os	
casos de agricultores mais produtivos e cujas práticas poderiam ser di-
fundidas pelos vizinhos e adaptadas a outras localidades. Noutras situ-
ações, a tecnologia não existe e carece de desenvolvimento e demons-
tração ou faltam os canais de comunicação entre os pesquisadores, os 
extensionistas	e	os	produtores	agrícolas.	E	pela	falta	dessa	comunica-
ção,	lembra	Dr.	Raanan	Weitz,	que	o	progresso	agrícola	não	foi	conse-
guido	 em	muitos	 países.	Além	disso,	 os	 conhecimentos	 tecnológicos	
novos	ou	existentes	necessitam	ser	adaptados	às	condições	específicas	
de clima e solo locais.

A tecnologia é parte da cultura de cada povo(48). Numa visão global, 
a	introdução	de	qualquer	nova	técnica	terá	como	reflexo	e	conseqüência	
a	modificação	de	algum	aspecto	do	“status	quo”	social	do	sistema(49).

Dentro desse contexto, os programas de modernização não devem 
deixar de levar em conta que a agricultura é marcada por interações(50). 
Assim, quaisquer que sejam as mudanças pretendidas, devem ser pre-
cedidas	de	uma	análise	interdisciplinar	das	condições	físicas,	biológi-
cas,	econômicas,	sociais	e	institucionais	que	servem	à	agricultura,	para	
que as iniciativas com o propósito de introdução de novas tecnologias 
não fracassem. Serão necessárias pesquisas sobre cada um dos muitos 
fatores que podem afetar decisivamente na produtividade, especial-
mente dos agricultores pobres, acerca dos quais são poucos os estudos 
realizados até agora.

Diagnóstico sobre o assunto, preparado por competente equipe 
interinstitucional, comenta que “os caminhos trilhados pelas institui-
ções de pesquisas e seus pesquisadores não conduzem necessariamente 
ao encontro dos verdadeiros interesses da maioria dos produtores, no 
campo	da	ciência	e	tecnologia(51).

Por outro lado, pesquisas realizadas por experimentados especia-
listas	da	SUDENE,	com	vistas	à	definição	de	uma	política	de	industria-
lização rural para o pequeno produtor do Nordeste, “fundamentada 
na premissa de que o desempregado é o mais dramático problema do 
Nordeste”,	concluíram	que:	“o	processo	de	desenvolvimento	agroindus		
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trial no Nordeste depende, em alto grau, das atividades de geração, 
adaptação	e	difusão	de	tecnologias	relativas	às	matériasprimas	locais.	
Entretanto, as instituições públicas responsáveis por essas atividades 
dispõem,	via	de	 regra,	de	 recursos	 técnicos	 e	financeiros	 insuficientes	
para	 atender	 às	 necessidades	 desse	 processo.”	Dizem,	 ainda,	 “há	 um	
hiato considerável entre necessidades e potencialidades regionais e o de-
senvolvimento	técnico	disponível.”

Por sua vez, o sistema vigente de exploração agropecuária do 
semi árido nordestino tem-se mostrado inadequado ao meio ambiente 
e	à	execução	das	aspirações	 sócioeconômicas	das	populações	que	aí	
vivem,	é	o	que	afirma	o	Dr.	Francisco	Ascânio	Nogueira	Queiroz,	Se-
cretário	—	Executivo	do	Fundo	de	Desenvolvimento	Científico	e	Tec-
nológico, do Banco do Nordeste do Brasil.

Conforme análise deste especialista, nos últimos cinco anos tem 
havido um grande esforço da Empresa Brasileira de Pesquisas Agro-
pecuárias (EMBRAPA) e suas empresas estaduais, universidades e 
secretarias de agricultura, em pesquisas e difusão de tecnologias ade-
quadas	às	 condições	ecológicas	dessa	 região.	Assim	é	que	estão	hoje	
disponíveis	métodos	vários	de	pequena	 irrigação,	plantas	 resistentes	
à	seca	(sorgo,	milheto,	algaroba	etc.),	animais	com	grau	de	rusticidade	
adaptados	às	condições	locais,	sistema	de	manejo,	equipamentos	ver-
sáteis	à	tração	animal,	produção	de	energia	de	biogás,	armazena	mento	
de água para consumo humano etc. A EMBRAPA e a Empresa Brasi-
leira	de	Assistência	esmo	dando	especial	atenção	à	demonstração	da	
viabilidade econômica de propriedades menores de cem hectares no 
semi-árido. Pode ser citado, ainda o Banco do Nordeste do Brasil, que 
vem há dez anos subsidiando a pesquisa e difusão de novas tecnologias 
adaptadas, além do Conselho Nacional de Pesquisa e a Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP) que também estão patrocinando atividades 
semelhantes.

A reorientação da agropecuária do semi-árido do Nordeste, onde 
se encontra localizada extensa faixa de pobreza, sujeita a sérios dramas 
sociais	devido	às	irregularidades	climáticas,	deverá	ser	fundamentada	
numa estratégia que tenha por base os seguintes pontos principais:(52)

a)  garantia de suprimento de água para abastecimento humano, ani-
mal, bem como para o desenvolvimento de uma agricultura irri-
gada;

b)		 esforço	coordenado	e	contínuo	de	pesquisa	e	extensão	efetiva;
c)  treinamento de técnicos e produtores rurais sobre os novos conhe-

cimentos;
d)  zoneamento de produção agropecuária;



68

e)  produção e distribuição de sementes e reprodutores;
f)		 assistência	técnica	e	crédito	oportuno,	orientado	e	a	juros	com-

patíveis;
g)  comercialização e armazenagem adequados.

A	experiência	recente	vem	demonstrando	que	a	falta;	mesmo	em	
um	desses	requerimentos;	gera	frustração	e	prejuízos	para	o	produtor	
rural. Como pré-requisito; ademais; deve ser considerada a necessida-
de de uma reorganização fundiária, conforme sugerida anteriormente. 
O semi-árido é viável de fato; desde que ocorra uma adesão plena dos 
envolvidos nesse processo, no sentido de torná-la real. A implantação 
das mudanças tecnológicas, conhecimentos e condições indispensáveis 
à	modernização	necessitam	estar	juntos	e	integrados.
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 J Estratégia Para o Desenvolvimento Rural Integrado

Um	programa	para	o	desenvolvimento	rural	não	pode	ficar	restri-
to	ao	setor	agrícola	nem	a	medidas	isoladas,	como	as	sugeridas	neste	
trabalho. Projetos individuais de reforma agrária, modernização tecno-
lógica ou de industrialização rural, por exemplo, podem surtir efeitos 
bem abaixo de suas possibilidades se não forem empreendidas con-
juntamente. Na prática, é oportuno relembrar que o desenvolvimento 
da agricultura é parte do desenvolvimento mais abrangente de todo o 
espaço rural, o qual, por sua vez, se liga umbilicalmente a todo o pro-
cesso de desenvolvimento econômico.

Dessa constatação pode-se concluir que a reorientação do atual en-
foque de ações setorializadas carece de unta nova estratégia que leve 
em conta a necessidade de um “approach” abrangente e concentrado 
em localidades prioritárias. “Toda atividade requer espaço”(53), diz John 
Friedman. Por estas razões, as medidas propostas neste documento 
precisam	 ser	 consideradas	 numa	 perspectiva	 de	 interdependência	 e	
complementaridade para que os resultados econômicos e sociais desses 
programas possam ser maximizados.

A estratégia de desenvolvimento rural integrado (DRI) destina-se 
a atacar o problema de subdesenvolvimento rural de modo multi-seto-
rial com vistas a reduzir as emigrações rurais pará-as cidades metropo-
litanas já congestionadas. A chave desse enfoque é criar oportunidades 
produtivas nas próprias zonas rurais, inclusive nas pequenas cidades 
do interior, que devem funcionar como centros de serviços sociais e de 
apoio	à	produção.

A metodologia de desenvolvimento rural integrado toma por base 
o crescimento econômico, a modernização e o aumento da dimensão 
econômica das áreas rurais, mediante:(54)

a)  mobilização dos recursos humanos e melhor aproveitamento dos 
recursos	naturais	e	de	infraestrutura	existentes	nas	áreas	geográfi-
cas de ação prioritária;

b)  garantia do acesso dos pequenos produtores e menos privilegia-
dos aos recursos produtivos e aos serviços de suporte necessários 
à	produção;

c)		 criação	de	oportunidades	de	 emprego	 com	vistas	 à	melhoria	da	
distribuição de renda e do poder de compra da população rural;

d)  integração da agricultura, indústria e serviços, no próprio quadro 
rural,	levando.	em	conta	os	aspectos	físicos,	econômicos,	sociais	e	
organizacionais;
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e)  melhoria das condições de alimentação, saúde, educação, habita-
ção e outras necessidades básicas, Como requisitos para o aumento 
da produtividade e qualidade de vida da população pobre;

f)  motivação e mobilização das populações em programas de auto-
ajuda e de participação efetiva na determinação das prioridades e 
na execução desses projetos.
A diretriz básica do desenvolvimento rural integrado é transfor-

mar a agricultura e resolver os problemas econômico-sociais das co-
munidades do interior de modo harmônico, segundo padrões de jus-
tiça	social	o	mais	eqüitativo	possível.	Este	enfoque,	como	explica	o	Dr.	
Raanan	Weitz,	“baseiase	numa	estratégia	claramente	definida	e	numa	
determinada	metodologia	de	planejamento	que	delineia	a	seqüência	de	
atividades	e	conduz	à	execução	subseqüente”,	fundamentadas	em	três	
pres	supostos:	(1)	crescimento	agrícola	como	chave	do	desenvolvimen-
to rural; (2) desenvolvimento da agricultura simultâneo com os setores 
industrial	e	dos	serviços;	(3)	ênfase	das	forças	sociais	como	elemento	do	
processo de desenvolvimento rural(55).

Os mecanismos econômicos e aspectos sociais, contudo, somente 
podem	ser	combinados	eficazmente	através	de	um	sistema	de	plane-
jamento	compreensivo	e	de	execução	flexível,	seguido	de	acompanha-
mento e reorientação, conforme as necessidades.

Além	disso,	é	conveniente	explicitar	que	um	dos	princípios	meto-
dológicos básicos do DRI é a simultânea coordenação do planejamento 
no sentido vertical (de cima e de baixo) e horizontalmente. A função 
vertical	cor	responde	à	integração	do	macroplanejamento	com	o	micro
planejamento	ao	nível	do	plano	regional.	A	função	horizontal,	por sua 
vez, compreende a coordenação dos setores econômicos (agricultura, 
indústria e serviços) e os elementos econômicos, sociais, organizacio-
nais.	O	planejamento	regional,	portanto,	expressa	os	princípios	do	DRI	
em um plano geral de desenvolvimento coordenado intersetorialmente 
e	delineado	em	termos	físicos	espaciais.

O desenvolvimento rural integrado, em suma, é uma doutrina 
abrangente que busca viabilizar o desenvolvimento econômico em 
moldes	 mais	 equilibrados	 socialmente,	 com	 o	 máximo	 de	 eficiência	
organizacional. E, em última instância, o reconhecimento do papel da 
indústria e da vida urbana, mas considerando estes elementos no con-
texto do espaço rural. Em outras palavras, as atividades econômicas, 
segundo	esta	abordagem,	ficam	subordinadas	ao	espaço	rural,	numa	
inversão da perspectiva de que o Desenvolvimento econômico se con-
centra e se irradia das metrópoles para o interior. O que o DRI pretende 
é promover as transformações econômicas e sociais na área rural, re-
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duzindo os	desníveis	existentes	atualmente	entre	estas	áreas	e	a	vida	
urbana metropolitana.

A concretização desses objetivos carece de uma força decisiva que 
estimule	a	superação	dos	obstáculos	de	ordem	econômica,	política	e,	
principalmente,	dos	ligados	às	tradições	culturais	e	sociais	e	às	atitudes	
psicológicas da população. A organização da comunidade é o meio de 
prover	uma	estratégia	com	essa	finalidade.

Ao lado do aUmento da capacidade de produção da comunidade, 
visando	a	melhorar	e	ampliar	os	serviços	que	atendam	às	necessidades	
locais, devem-se ter em vista, ainda:

a) promover a melhoria dos vários ambientes em que se desen-
volve	 a	 pessoa	 humana	—	 ambiente	 político	 sadio,	 ambiente	 social	
marcado	por	relações	construtivas	e	ambiente	ideológico	de	respeito	às	
liberdades humanas;

b) criar uma estrutura administrativa que assegure a coordenação 
dos recursos e programas das entidades, dentro de um planejamento 
global que tenha em mira o completo desenvolvimento da localidade 
selecionada.

O	Desenvolvimento	econômico	ou	rural	não	deve	ser	imposto,	fi-
las consentido por toda a sociedade, que deve dele participar desde a 
configuração	do	programa	até	a	execução	dos	projetos.	De	fato,	sendo	a	
sociedade	a	beneficiária	última	dos	trabalhos	que	visam	ao	desenvolvi-
mento, ninguém pode omitir-se. Cada comunidade deve com penetrar-
se de seus deveres, para que as metas almejadas possam ser atingidas.
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 J Introdução

O enfoque conceitual do desenvolvimento rural integrado leva em 
conta	a	ação	simultânea	sobre	os	três	setores	econômicos,	em	seus	di-
ferentes	níveis	hierárquicos	e	pretende	produzir,	um	crescimento	eco-
nômico acelerado das regiões periféricas, permitindo a incorporação de 
suas	populações	marginalizadas	à	economia	geral.
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Este aumento nas oportunidades de emprego e renda deverá es-
tar acompanhado por um programa paralelo de desenvolvimento da 
comunidade, para permitir a integração do homem no processo de 
desen volvimento.

Ademais, para evitar migrações populacionais aos centros 
metropolitanos,	 como	 conseqüência	 da	 diminuição	 da	 população	
economicamente ativa do setor primário e ante a necessidade de 
abastecer	 serviços	 eficientes	 à	 população	 rural,	 é	 indispensável	
acompanhar os objetivos sócio-econômicos, com uma planificação 
espacial hierárquica adequada.

Somente	este	tipo	de	planificação	simultânea	em	três	dimensões	(in-
tersetorial,	sócioeconômico	e	físicoespacial)	permitirá	um	efeito	mul-
tiplicador	produzindo	um	processo	irreversível	de		desenvolvimento.

As	dificuldades	mais	importantes	na	implantação	de	um	sistema	
integrado	de	desenvolvimento	provêm	de	quatro	fatores	importantes:

1.		 As	universidades	preparam	profissionais	especializados	em	cada	
um	dos	campos	das	ciências	sociais,	que	geralmente	não	têm	idio-
ma comum, para trabalhar em equipes interdisciplinares, condição 
básica	na	planificação	e	 implementação	de	projetos	dentro	deste	
quadro.

2.		 A	administração	pública	e	a	planificação	nacional	são	setoriais	e	
verticais,	dificultando	a	integração	a	níveis	de	projetos	e	regiões.

3.		 A	carência	de	políticas	 com	objetivos	 claros	e	definidos	comple
mentada com a falta de continuidade e perseverança nos projetos 
de desenvolvimento integrado já empreendidos, produz um am-
biente de decepção e pessimismo sobre as possibilidades de sua 
implantação.

4.  Como o desenvolvimento integrado pretende introduzir mu-
danças radicais e estruturais no sistema de produção e em prego, 
assim como na distribuição de novos empregos, encontra enor-
mes	 dificuldades	 pelos	 interesses	 criados	 e	 a	 distribuição	 do	
 poder.

De acordo com informe apresentado pela Comissão Mista CEPAL- 
FAO sobre a situação da Agricultura na América Latina, durante os 
anos de 1950-75, houve um processo de deterioração na produção e pro-
dutividade do setor agropecuário com relação aos outros setores econô-
micos. A produção “per capita” de alimentos não aumentou de forma 
substancial.	Mais	significativo,	 todavia,	 foi	o	diagnóstico	de	que	 tam
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pouco	tiveram	êxitos	os	projetos	de	reforma	agrária,	os	quais	abrange-
ram	a	mais	de	um	milhão	de	famílias	e	que	deveriam	ser	os	laboratórios	
e campos experimentais para encontrar as fórmulas adequadas de solu-
cionar o problema agudo da América Latina, que é a marginalização da 
maior parte da população rural.

Em	grande	parte,	estes	fracassos	não	podem	ser	atribuídos	à	falta	
de	políticas	ou	recursos	financeiros	se	não	simplesmente	à	incompetên-
cia	profissional	no	que	respeita	ao	sistema	de	planificação	e	execução	
dos	projetos	e	a	falta	de	compreensão	a	níveis	de	tomada	de	decisão.

Portanto,	parece	 importante,	 sem	detalhar	as	 técnicas	de	planifi-
cação e implementação de projetos de desenvolvimento regional rural 
integrado, aclarar os objetivos e limitações de cada uma das etapas, 
como aparecem no contexto do presente trabalho.

 J Tamanho e Limites da Região

Como o Desenvolvimento Regional Rural tem como objetivo coor-
denar	 as	 políticas	 nacionais	 com	as	 necessidades	 e	 possibilidades	das	
células de produção (granjas, fábricas etc.), o tamanho da região deve 
permitir	essa	interação.	Isto	é,	a	região	deve	ser	suficientemente	grande	
de modo a permitir a integração e ação simultânea dos setores econômi-
cos	e.m	seus	diferentes	níveis	hierárquicos	até	os	centros	urbanos,	e,	por	
outro lado, não maior do que permita um controle direto e permanente 
sobre	cada	uma	das	células	de	produção,	para	adaptálas	às	condições	
dinâmicas das novas tecnologias, do mercado e do comportamento do 
homem ante as mudanças produzidas.

Estes	limites	da	região	podem	variar	de	acordo	com	o	nível	sócio	
econômico,	a	intensidade	do	programa,	a	divisão	política,	o	sistema	e	
nível	de	informação	existente,	a	densidade	populacional	etc.

Em regiões onde existe um alto percentual de população rural, 
com	níveis	de	renda	inferiores	à	metade	da	média	do	país,	a	população	
mínima	por	região	varia	entre	70.000	e	250.000	habitantes.
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 J Informações

Nesta etapa se reúne e estuda a informação de recursos naturais 
humanos, econômicos, infra-estruturas etc., existentes, para determinar 
o diagnóstico da região, seus limites e a divisão em subzonas  ecológicas.

Esta informação geralmente não possui o detalhe necessário, por 
suas	diferentes	fontes	e	deficiências	em	seu	recolhimento.	Tem	elemen
tos	antagônicos	e	nãocoincidentes	no	que	respeita	à	população	ou	à	
superfície	a	que	faz	referência.

Os aspectos mais importantes que se devem levar em conta nesta 
etapa são os seguintes:

1.  Buscar somente a informação necessária para não perder tempo no 
que	é	supérfluo	e	sobretudo	para	não	cair	numa	imensidade	de	in-
formações das quais deverá escolher só o importante e ver dadeiro.

2.  É necessário recolher simultaneamente toda a informação e para 
isso	é	indispensável	que	os	planificadores	nesta	etapa	comecem	a	
trabalhar em coordenação e complementação.

3.  A limitação de informação não é motivo para moderar o processo 
de	planificação:	quando	não	há	alternativa,	podese	interpolar	da-
dos e corrigi-los posteriormente.

4.		 O	tempo	dedicado	à	obtenção	de	informação	é	diagnosticado	e	li-
mitado e não são objetivos por si sós. A busca da perfeição leva ao 
“Perpétuo-mobile” neste campo. Depois de dedicar vários anos a 
reunir informações, é necessário começar de novo para atualizá -
las.

5.  Grande parte da informação não necessita do detalhe e da exati-
dão.	São	suficientes	dados	gerais	e	aproximados.	É	ilustrativo	di-
zer a respeito que a informação sobre gastos familiares permanece 
como	porcentagem	quase	constante	em	diferentes	níveis	de	renda,	
no	que	respeita	a	vestuário	e	calçados,	móveis	e	utensílios	domésti-
cos. Se a informação não existe, não é indispensável dedicar tempo 
para sua obtenção.

6.  Faz-se necessário levar toda a informação a um denominador co-
mum (área, ramo, preços etc.) para, assim, facilitar o processo de 
planificação.
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 J Diagnóstico

Com	base	na	informação	existente,	é	possível	dividir	a	região	em	
subzonas ecológicas que servirão de base, especialmente, para a plani-
ficação	do	setor	agropecuário.

O	diagnóstico	inclui	os	aspectos	humanos,	econômicos	e	físicos	dos	
subsetores	e	a	infraestrutura	e	moradia	ao	nível	da	unidade	política	de	
menor	hierarquia	possível,	para	se	poder	posteriormente	agrupálos	de	
acordo	com	as	subregiões	de	planificação	e	implementação.

1)  O diagnóstico deve incluir os dados básicos da População Econo-
micamente Ativa (PEA), valor agregado e inversões.

2)		 Na	medida	do	possível,	deve	desintegrarse	 esta	 informação	até	
nível	de	subsetores.

3)  O diagnóstico quantitativo deve estar acompanhado de uma análi-
se qualitativa sobre o sistema de valores, as aspirações, lideranças 
e grau de participação comunitária.

4)  O sistema de administração central e local, os organogramas 
dos diferentes organismos públicos ativos na região e as infor-
mações sobre as organizações de produtores e trabalhadores são 
ne	cessárias	 para	 montar	 um	 mecanismo	 adequado	 que	 leve	 à	
implan tação do plano.

 J Planificação Macroeconômica da Região

Levando em conta o diagnóstico da região, se determinarão primei-
ro os objetivos qualitativos como emigração ou imigração, distribuição 
de renda, tipos de granja a serem adotados (familiar ou admi nistrada), 
nível	e	intensidade	de	serviços	públicos,	intervenção	da	ini	ciativa	pri-
vada, organização e participação da comunidade etc. Estas metas, ape-
sar	de	estarem	incluídas	nas	políticas	de	ação	ao	nível	na	cional	devem	
ser	ratificadas	e	adaptadas	às	condições	de	cada	região.

Numa segunda etapa, aproveitando os recursos naturais e huma-
nos	existentes,	planificase,	de	forma	preliminar,	a	região	com	uma	só	
uni dade; determina-se ao ano-meta o ritmo de crescimento econômico 
possível,	de	acordo	com	a	poupança,	capital	externo	e	produtividade	do	
capital. De acordo com as metas regionais, atribui-se a cada setor suas 
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próprias	metas	no	que	diz	respeito	a	emprego,	renda	e,	como	conseqüên
cia, o capital necessário.

As	características	principais	da	planificação	macroeconômica	são	
as seguintes:
1)		 Utilizamse	técnicas	e	indicadores	de	planificação	nacional,	já	que	

é	a	etapa	do	“diálogo”	entre	a	região	e	o	País.
2) As diferentes alternativas de crescimento econômico e inversões 

devem	ser	analisadas	à	luz	das	prioridades	e	alternativas	ao	nível	
nacional.

3) Como se trata de regiões onde predomina o setor agropecuário, 
deve dar-se prioridade aos setores secundário e terciário, para di-
versificar	as	atividades	econômicas	e	o	emprego.

4)	 No	 setor	 serviços,	 a	 educação	 e	 a	 saúda	podem	planificarse	de	
acordo	com	índices	e	pressupostos	nacionais.

5)	 Os	indicadores	nacionais	e	mundiais	são	utilizados	na	planificação	
do setor terciário.

6) O setor primário, apesar de decrescer em cifras relativas, continua 
absorvendo a maior parte da PEA e é o abastecedor da matéria- 
prima	necessária	à	agroindústria;	geralmente	é	calculado	em	for-
ma residual.

7) Por tratar-se de regiões marginalizadas, os setores moradia e infra-
-estrutura absorvem grande parte das inversões totais da Região.

8)	 A	análise	econômica	do	projeto	deve	justificarse	no	que	diz	res-
peito	às	inversões,	tomando	como	base	a	capacidade	de	poupança	
e a devolução de empréstimos.

9)	 Esta	distribuição	por	setores	permite	realizar	a	planificação	seto-
rial em forma paralela.

 J Planificação Setorial

Utilizando	técnicas	adaptadas	a	cada	setor,	realizase	uma	planifi
cação	 específica,	 considerando	 o	 potencial	 de	 recursos	 naturais,	 tec
nol6gicos,	humanos	e	econômicos,	por	um	lado,	e	as	limitações	físicas,	
financeiras,	de	mercado,	administrativas,	executivas	e	sociais,	por		outro.

Nesta fase é indispensável dar ao plano econômico uma dimensão 
físicoespacial	para	assegurar	uma	dispersão	equilibrada	e	funcional	às	
atividades agropecuárias, industriais e serviços. O elemento urbano é 
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incorporado, por sua enorme importância, como catalizador do proces-
so de modernização e estabilidade migratória.
1)		 É	esta	a	etapa	do	“diálogo”	entre	a	planificação	regional	com	os	

tipos de células de produção e, para tanto, deve levar-se em conta 
a idiossincrasia do homem e das condições locais.

2) Os diferentes setores competem pelo capital limitado, dentro dos 
marcos dos objetivos determinados pelo desenvolvimento.

3) A industrialização, por ser um elemento de modernização e dina-
mismo no crescimento econômico, recebe a mais alta prioridade. 
O tamanho, a localização, a tecnologia e a propriedade da agroin-
dústria decidirão em grande parte a factibilidade do aumento 
da produção e produtividade agropecuária; por isto, os projetos 
agroindustriais	devem	complementar	a	planificação	agropecuária.	
Posteriormente	Seio	planificadas	as	indústrias	fabris	para	abaste-
cer o mercado local e por último a indústria neutra, a artesanal e o 
transporte.

4)	 A	construção	deve	ser	planificada	em	seus	dois	aspectos:	como	se-
tor gerador de emprego e valor agregado e como elemento para 
solu cionar o problema de moradia no ambiente rural.

5) O subsetor educacional lidera os serviços públicos, no que con-
cerne a sua função sócio-comunitária e inversões. Deve permitir 
formar o novo homem para e com o qual se realiza o desenvol-
vimento. É necessário, assim, analisar não só o aspecto econômi-
co mas também seu conteúdo, sua factibilidade pela limitação de 
qualificação	para	aproveitamento	pela	distribuição	espacial.

6)	 O	 subsetor	 saúde	 é	 vulnerável,	 especialmente	 em	 seu	nível	 hie-
rárquico superior (hospital), pelas grandes inversões e o pessoal 
técnico necessário.

7) Os serviços privados, que geralmente aparecem por iniciativa local 
durante o processo de desenvolvimento, são em sua maioria calcu-
lados	e	não	planificados.

8) O setor primário, apesar de esta.r atrasado no que respeita ao valor 
agregado por pessoa ocupada, continua sendo o mais importante 
na criação de emprego, pelas limitações no crescimento de outros 
setores.

9)	 Considerandose	 as	 atividades	 agropecuárias	 possíveis,	 a	 níveis	
tecnológicos	determinados	e	as	limitações	ecológicas,	financeiras,	
de	mercado	e	humanas,	é	possível	chegar	a	uma	planificação	ótima	
do	setor,	utilizando	a	planificação	linear.	O	controle	da	factibilida-
de de implantação do plano ótimo, se realiza através de protótipos 
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de granja que combinam nos diferentes cultivos em suas unidades 
de	produção,	às	zonas	ecológicas.

10)		A	planificação	setorial	culmina	com	a	distribuição	espacial	da	po-
pulação em suas diferentes atividades econômicas.
Esta	planificação	permite	localizar	os	serviços	na	proximidade	da	

população que necessita deles e da indústria, levando em conta o lugar 
de	produção	de	matériaprima,	o	mercado	e	a	mãodeobra	disponível.

A	aglomeração	a	diferentes	níveis	hierárquicos	até	a	cidade	regio-
nal	permite	formar	uma	economia	de	escala	a	cada	nível,	otimizando	
as distâncias.

 J Coordenação, Sub-Regionalização e Mecanismo de 
Implantação

Nesta	 fase	 se	 controla	a	 compatibilidade	da	planificação	 setorial	
com o plano macroeconômico da região, montando um sistema de or-
ganização institucional para sua execução.

Os objetivos do desenvolvimento social e comunitário devem 
acompanhar as metas econômicas. E indispensável delinear a organi-
zação	da	comunidade	para	aproveitar	os	benefícios	do	sistema	de	su-
porte montado e permitir a integração do homem-meta no processo de 
desenvolvimento.
1)  A análise detalhada de cada setor e a localização das atividades 

no espaço trazem naturalmente certas mudanças no modelo pre-
liminar. É necessário controlar tais mudanças não distorcendo os 
objetivos	básicos	determinados	na	macroplanificação.

2)	 A	região	é	dividida	em	subregiões	de	planificação	e	implementa-
ção,	tomando	como	base	a	divisão	política,	zonas	ecológicas,	dis-
tribuição da população e espacial, administração pública e in fra-
estrutura	existentes	e	planificadas.

3)	 Para	a	execução	concreta,	é	necessário	 identificar	projetos	e	pro-
gramas,	determinar	suas	áreas	de	influência	e	prioridades	de	ação.

4) A integração do homem no processo de desenvolvimento e maior 
aproveitamento	do	crescimento	econômico	exigem	uma	planifica-
ção sócio-comunitária adequada, levando em conta o sistema de 
valores existentes.

5) Para poder executar simultaneamente o desenvolvimento sócio -
econômico	e	os	 três	 setores,	 é	 indispensável	montar	um	sistema	
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institucional que permita implementar as diferentes etapas de for-
ma coordenada no espaço e no tempo.

6)  É necessário delinear a forma em que funcionará o sistema de su-
porte,	para	que,	além	de	ser	economicamente	eficiente,	possa	ser	
acessível	ao	pequeno	agricultor.

7)		 A	organização	dos	produtores	e	trabalhadores	agrícolas	deve	per
mitir um aproveitamento máximo, do valor agregado geral. Ade-
mais,	 criará	 líderes	 locais	 e	uma	distribuição	mais	 eqüitativa	do	
poder.

 J Projetos e Programas

Os projetos e programas que formam o mosaico sub-regional são 
planificados	a	um	nível	de	detalhe	que	permita	sua	implementação.
1)  No setor agropecuário se analisa cada unidade de produção, adap-

tada	às	condições	locais,	com	seus	elementos	agrotécnicos,	agroe-
conômicos, utilização de terra, água e mão-de-obra.

2)	 Cada	 tipo	de	 granja	 recebe	 sua	 planificação	 física	 adequada,	 no	
que diz respeito aos estábulos e as parcelas de cultivo.

3)	 Tomando	em	conta	a	topografia	e	pedologia	e	os	tipos	de	granja	
adotados,	delimitase	e	planificase	cada	aldeia.

4) Na agricultura existente são introduzidos os elementos necessários 
para aumentar sua produtividade.

5)	 Os	serviços	públicos	se	planificam	ao	nível	de	unidades	mínimas	e	
se	localizam	no	espaço	nos	diferentes	níveis	hierárquicos.

6)	 As	agroindústrias	e	serviços	de	produção	se	adaptam	à	produção	
agropecuária	planificada,	ao	nível	de	perfis.

7)	 A	planificação	espacial	com	seus	centros	urbanos	e	rurais	e	a	infra-
estrutura	necessária	são	conseqüência	da	distribuição	har	mônica	
e funcional das aldeias, os serviços pessoais, sociais e de produção 
com as plantas de industrialização.

8) A administração dos projetos e a organização dos produtores 
devem	assegurar	 eficiência,	dinamismo	e	flexibilidade	na	ex	e
cução.

9) Para o conjunto de projetos e programas, é necessário determinar 
o ritmo de execução, de acordo com prioridades e os recursos ne-
cessários correspondentes.
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10) O funcionamento do sistema de suporte deve, por um lado, otimi-
zar	sua	eficiência	econômica,	e	por	outro,	dar	acesso	a	toda	a	pro-
dução, para seu aproveitamento.

11)  A participação e colaboração da população decidirá, em última 
instância,	o	êxito	ou	fracasso	do	plano.

 J Da Planificação à Execução

Levando	em	conta	a	deficiência	e	faltas	na	informação	sobre	o	que	
se	baseia	a	planificação,	a	 imprevisão	no	comportamento	do	homem	
meta,	 a	 imperfeição	 e	 ineficiência	da	 administração	pública,	 as	mu-
danças	freqüentes	nas	metas	e	políticas	de	desenvolvimento,	é	 indis
pensável montar um mecanismo de retroalimentação que permita 
intro	duzir	mudanças	permanentes	na	planificação	original.	De	tal	ma-
neira que a execução seja produto dos planos traçados, mas que esta 
planifi	cação	 se	 adapte	 e	 se	 corrija	de	 acordo	 com	a	 realidade	que	 se	
refletir	no	campo	da	realização.

Este mecanismo é parecido ao de um teleguiado que antes de ser 
disparado necessita de uma série de informações sobre o objetivo, con-
dições	climáticas	etc.,	para	a	planificação	de	seu	itinerário,	ainda	que	
sua	trajetória	possa	ser	corrigida	durante	o	vôo,	como	conseqüência	de	
erros nos cálculos preliminares ou mudança de objetivo.

Os	 fatores	mais	 importantes	que	dificultam	a	 implementação	de	
projetos integrais de desenvolvimento rural são:
1)		 A	falta	de	continuidade	nas	políticas	de	desenvolvimento	e	recur

sos	financeiros	até	o	ponto	da	“demarragem”.	Pela	complexidade	
dos	planos	e	diversificação	de	objetivos,	necessitam	estes	projetos	
de	um	período	de	incubação	relativamente	prolongado.

2)  O paternalismo excessivo de parte dos organismos públicos, que 
dificulta	a	participação	privada	e	às	vezes	marginaliza	a	iniciativa	
local.	Se	o	plano	prevê	um	aumento	na	taxa	de	poupança	regional,	
tem isto implicações concretas no tipo de vida que se entrega ao 
agricultor e na relação entre e na quantidade de ganho que o or-
ganismo	público	põe	à	disposição	do	produtor	e	a	que	ele	tem	de	
criar	até	chegar	à	quota	prevista	no	tipo	de	granja.

3)  A falta de participação da população-meta no processo de desen-
volvimento. Na declaração de objetivos da maior parte dos pla-
nos é esta uma meta prioritária, ainda que na realidade exista uma 
tendência	de	perpetuação	por	parte	dos	organismos	públicos,	que	
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deprimem	toda	iniciativa	que	nasce	abaixo	e	dificultam	a	cristali
zação de uma liderança local.

4)		 A	impotência	de	neutralizar	interesses	criados	e	centros	de	poder	
antidesenvolvimentista. A redistribuição dos meios de produção, 
especialmente por intermédio de uma reforma agrária, constitui 
só o primeiro passo no processo de desenvolvimento que tem de 
ser acompanhado por uma série de medidas complementares. 
Desde	a	democratização	do	poder	político	até	o	desaparecimen-
to do intermediário no processo de comercialização da produção 
agropecuária.

5)  A falta de coordenação institucional. A condição básica para con-
seguir o efeito multiplicador do desenvolvimento integrado inci-
de na ação simultânea e coordenada. A administração pública é 
ver	tical	 e	 centralizada,	 razão	pela	qual	 encontra	dificuldades	na	
im plantação de projetos integrados. Sem romper os marcos po-
líticos	organizacionais	existentes,	 é	possível	 criar	uma	Autorida-
de	Re	gional	com	poderes	e	recursos	suficientes	para	 tomar	a	re
sponsabilidade da coordenação na execução.
A	experiência	da	organização	militar	é	perfeitamente	relevante	para	

o caso.
Assim como os ministérios, o Exército possui as diferentes armas 

de Infantaria, A viação, Artilharia, etc., com seus próprios generais- 
chefes, comandos, técnicas de combate e pressupostos. Porém, para 
conquistar um objetivo, existem as unidades de campo (exército, ba-
talhão, compan hia etc.) Com seus respectivos chefes, que sem menos-
prezar	a	autoridade	profissional	de	cada	arma,	dão	ordens	precisas	de	
ação a cada uma das unidades sob seu comando, para chegar a uma 
coordenação precisa de ação.

Se cada anua decidisse por iniciativa própria o tempo oportuno 
para sua ação, a Infantaria atacaria de madrugada, utilizando a noite 
para	chegar	ao	objetivo;	a	Aviação,	à	tarde,	para	aproveitar	o	crepús-
culo	em	sua	retirada;	a	Artilharia,	ao	meiodia,	quando	a	influência	at-
mosférica é menor e a visibilidade perfeita; porém, nunca conseguiriam 
conquistar o objetivo.

A luta contra a pobreza e o subdesenvolvimento não é mais fácil da 
que ocorre no campo de batalha.

O desenvolvimento integrado, que pretende utilizar os diferentes 
componentes de forma sincronizada para conseguir este efeito multipli-
cador, necessita de uma organização especialmente adaptada para este 
fim	e	de	técnicos	especializados	que	saibam	utilizar	durante	o	processo	
de desenvolvimento o recurso apropriado e no momento adequado.
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 J Introdução

A agricultura moderna chegou a um grau de desenvolvimento tal 
que se faz necessária uma nova apreciação da situação desde os 

objetivos até ao quadro em que atua e as formas de execução.
Essa nova apreciação da situação deve responder simultaneamen-

te a vários problemas fundamentais:
1.		 Manter	o	equilíbrio	do	mercado,	adequando	o	potencial	da	pro

dução	à	capacidade	de	absorção	do	mercado	interno	e	do	mercado	
de exportação.

2.		 A	referida	adequação,	como	conseqüência	da	desproporção	exis
tente entre o potencial de produção e a demanda, não deve afetar 
os	produtores	agrícolas	e	seu	nível	de	vida,	nem	prejudicar	a	efici-
ência	da	produção	e	a	rentabilidade	da	exportação.
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3.  Como resultado dessa nova apreciação, poderia produzir-se uma 
situação que possibilitaria o aumento da renda da população 
agrícola;	portanto,	o	nível	de	vida	do	agricultor	 já	não	depende-
ria	 exclusivamente	de	 suas	 rendas	do	 ramo	agrícola	 já	que	 teria	
uma base adicional na atividade industrial e em outros ramos não -
agrícolas	dentro	da	mesma	aldeia.
A solução desses problemas, em parte paradoxos, é bastante com-

plicada. Será necessário cristalizar a solução tomando em conta ao mes-
mo tempo dois critérios teóricos polarizados:

O critério que denominaremos “E” e que encontra sua expressão 
na	definição	de	A.	B.	Balfour:	“Se	considerarmos	a	agricultura	como	um	
ramo cujo propósito é conservar a saúde, então a única consideração 
que	teríamos	em	conta	ao	executar	uma	atividade	implicada	na	produ-
ção	agrícola,	seria:	É	necessária	essa	atividade	para	a	saúde	do	indiví-
duo?” (As considerações econômicas, geralmente em vigor, estariam 
então totalmente fora de lugar).

O	 critério,	 que	 denominaremos	 “E”,	 expressa	 o	 princípio	 clás-
sico	 da	 eficiência	 econômica:	 o	 valor	 do	 produto	marginal	 de	 cada	
um dos fatores de produção (solo, trabalho etc.) deve ser igual, inde-
pendentemente do uso que se haja feito dele; e a última libra gasta 
na unidade de um fator de produção deve aportar a mesma utilida-
de marginal que a libra gasta em qualquer outro fator de produção. 
Isto	significa	que,	se	o	produto	marginal	da	mãodeobra	na	indústria	
for superior ao do trabalho na agricultura, haveria de reorganizar os 
recur	sos	transferindo	uma	parte	da	mãodeobra	da	agricultura	à	in-
dústria,	até	atingir	novamente	o	equilíbrio	no	produto	marginal.	Em	
conseqüên	cia,	 se	 considerarmos	 somente	os	 critérios	econômicos,	os	
fatores de produção seriam transferidos a esses setores nos quais o 
produto	mar	ginal	 é	mais	 alto,	 até	 atingir	 um	 equilíbrio	 no	 produto	
marginal de toda a economia nacional.

Contudo, nenhum dos dois critérios é realista.
O critério “A”, que é expressão da falta de consideração do fator 

econômico, é interessante como exceção em nosso mundo comercial; 
todavia, não tem pretexto algum na realidade. Quando a estrutura 
fundamental das relações entre os ramos de produção e entre os in-
divíduos	 é	 essencialmente	 econômica,	 não	 cabe	 supor	 que	 algum	
dos ramos possa desenvolver-se passando por alto as considerações 
econômicas.
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O	critério	“B”	representa	um	modelo	abstrato	de	fluxo	de	recursos	
que s6 leva em consideração o valor marginal do produto e a atividade 
do	mecanismo	do	mercado	de	acordo	com	as	flutuações	dos	preços	e	
dos	gastos	de	produção.	Este	critério,	levado	ao	extremo,	significa	con-
siderar	totalmente	por	alto	as	considerações	sociais	e	políticas.

É	 supérfluo	 assinalar	 que	 tampouco	 este	 critério	 existe	 na	 reali-
dade,	na	qual	o	desenvolvimento	fica	determinado	por	um	complexo	
conjunto	de	tendências	econômicas,	sociais	e	políticas.

Parece que esse novo enfoque da agricultura israelita, cujo obje-
tivo	é	 solucionar	os	 três	problemas	mencionados,	deverá	 cristalizar	
um modelo de desenvolvimento baseado numa adequada combina-
ção rela tiva do mecanismo econômico com as considerações sociais 
destacando	 particularmente	 o	mecanismo	 econômico,	 coisa	 factível	
dentro	da	estru	tura	consistente	da	planificação	agrícola.	Isto	significa	
que, se o cres cimento moderno conduz a uma redução da importân-
cia da agricultura no produto nacional, numa redução de ou parte 
relativa da renda nacional e num decréscimo relativo das rendas dos 
agricultores em comparação com as rendas em outros ramos, o único 
caminho	possível	então	para	manter	o	nível	de	renda	dos	agricultores	
é	uma	combinação	da	ocupação	agrícola	com	a	indústria	e	outros	ra-
mos	nãoagrícolas.

Este critério não está em contraposição ao processo econômico e 
tampouco passa por alto os problemas sociais ou a necessidade de as-
segurar a estabilidade do meio rural.

O	fato	de	não	levar	em	consideração	as	tendências	econômicas	(de-
senvolvimento	de	ramos	nãorentáveis,	emprego	nãosuficiente)	in	cide	
no	fim	de	conta	sobre	os	objetivos	sociais	(redução	das	rendas	na	agri-
cultura, abandono do ramo, despovoamento das aldeias etc.) Por outra 
parte,	a	determinação	de	uma	política	de		desenvolvimento	agrícola	que	
leve em conta as limitantes econômicas expressas nas  rendas e as limi-
tantes sociais que derivam da taxa de renda se asseme lha a um com-
plicado cronograma. São necessárias atividades  adequadas a todos os 
alinhamentos que se cruzam, considerando que uma parte dos alinha-
mentos	representa	os	princípios	econômicos	e	a	outra	os	princípios	so-
ciais. Sendo o objeto deste cronograma algo dinâmico, é necessária uma 
revisão constante do critério com que se enfoca, ou seja, uma adapta-
ção	da	proporção	do	elemento	econômico	ao	nível	de	desen	volvimento	
da economia nacional e as mudanças que nela se vão pro duzindo. Isto 
podese	fazer	de	maneira	eficiente	só	dentro	do	quadro	de	um	sistema	
de	planificação	que	abranja	 toda	a	economia,	 inclusive	a	agricultura. 
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Naturalmente	a	amplitude	da	planificação	e	sua	intensidade	variam	de	
ramo a ramo. Em Israel, existe somente uma orientação indicativa com 
respeito	a	economia	em	geral	enquanto	no	ramo	agrícola	a	planificação	
é integral.

Sem embargo, seria errado pensar que a necessidade de uma coor-
denação	dentro	do	quadro	da	planificação	integral	da	agricultura	deri-
va	somente	de	fatores	exógenos,	de	características	sociais	ou	políticas	
(por	exemplo:	a	necessidade	de	conservar	um	adequado	nível	de	ren-
da, de desenvolver zonas preferenciais, de assentamento seletivo de 
regiões fronteiriças etc.) Tais fatores constituem só uma das fases do 
problema, que é, naturalmente, a fase subjetiva.

O desenvolvimento econômico traz par a par a criação de fatores 
endógenos dentro da economia nacional e, mesmo dentro da agricul-
tura,	fatores	que,	por	meio	das	tendências	da	demanda,	da	oferta,	da	
produtividade e’ das rendas criam uma situação objetiva que forço-
samente requer uma coordenação econômica. Assim, o quadro da 
coordenação resulta em dois: a coordenação de  diversas variáveis 
econômicas no plano econômico e a coordenação entre o plano eco-
nômico	 e	 o	 plano	 sóciopolítico,	 por	meio	 de	 uma	 	orientação	 sub
jetiva.

 J O Planejamento Global: As Bases Exógenas e 
Endógenas da Planificação Rural

A. Natureza do mercado

(1) Limites de competição no mercado nacional

O tema que desenvolveremos a seguir é um dos mais complexos 
no terreno do crescimento econômico moderno. O problema pode 
resumir	se	da	maneira	seguinte:	Qual	é	a	combinação	ótima	da	planifi-
cação com o mecanismo do mercado que possibilite o desenvolvimento 
racional da economia?

A formulação da mesma pergunta indica uma hipótese quase axi-
omática,	a	saber:	a	economia	moderna	necessita	da	planificação	e	que	
sem ela não cabe pensar sequer no manejo dessa complexa economia.
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Várias são as razões que apóiam essa hipótese. É redundante assi-
nalar que um mercado livre, isto é, um mercado que atua sem nenhu-
ma intervenção de fora, jamais existiu na história do desenvolvimento 
econômico. O que se costuma chamar mercado livre, não existiu senão 
durante	um	breve	período	do	 século	XIX,	quando	o	mercado	estava	
próximo	a	uma	possibilidade	 teórica	de	 competência	perfeita.	Nesse	
período	os	produtores	estavam	dispersos	e	seu	potencial	de	produção	
era mais ou menos equilibrado.

Como é sabido, para que no mercado exista uma competição per-
feita são exigidas determinadas condições:
 y Dispersão dos objetos da oferta e demanda. A origem da oferta e 

da demanda se encontra em numerosos produtores, empresas e 
consu midores, nenhum dos quais está em condições de impor ao 
mercado suas próprias condições. Quando não existe esta condi-
ção, ou seja, quando a oferta e a demanda estão representadas no 
mercado por meio de várias empresas grandes, cria-se uma situa-
ção molecular; quando a oferta ou a demanda dependem de uma 
só	empresa,	a	situação	é	monopolista,	ou	seja,	depende	da	existên-
cia de um mo nopólio ou oligopólio.

 y Plena liberdade a todo comprador e a todo vendedor. Isto signi-
fica	que	no	mercado	não	há	limitante	algum	como,	por	exemplo,	
impos	tos,	racionamento,	preços	fixados	por	disposições	adminis-
trativas ou limitantes quantitativas da produção mercadeada. O 
objeto	que	oferece	o	artigo	pode	vendêla	em	quantidade	ilimitada	
a todo aquele que deseje comprá-lo e quando queira comprá-lo, 
inclusive pode abandonar o mercado se assim o desejar. O com-
prador, por sua vez, também pode adquirir onde queira e mover-
-se livremente pelo mercado.

 y Informação completa e ampla de tudo o que ocorre no mercado e 
acesso dos compradores e dos vendedores a essa informação. Uma 
competência	perfeita	 é	 factível	 só	quando	 se	 conhecem	 todas	 as	
condições do mercado e todas as mudanças que se produzem em 
diversos lugares. Os meios de comunicação modernos ampliaram 
em	grande	medida	a	eficiência	dessa	condição.
Uma	das	condições	importantes	da	competência	perfeita	é,	segundo	

E. Chamberlin: A homogeneidade dos produtos que se oferecem no mer-
cado.	A	falta	de	homogeneidade	conduz	a	um	competência	monopolista.

Todas	as	 condições	mencionadas	são	 imprescindíveis	à	 	existência	
de	Uma	competência	perfeita	no	mercado.	Evidentemente	uma	situação	
assim é excepcional e praticamente não tem existido nunca na  realidade 
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tanto no mercado pré-capistalista, quando os artigos não eram ho-
mogêneos,	como	nos	mercados	primários,	onde	não	existiam	infor	mação	
sobre o que neles ocorria.

Só no mercado capitalista dos primeiros tempos, o europeu e o 
norte-americano, existiu uma certa aproximação das condições requeri-
das	para	uma	competência	perfeita.	Mas,	ainda	então	isto	se	aplicava	
especialmente ao mercado de valores. O mercado de produtos não era 
homogêneo.	Já	existiam	limitantes	quanto	ao	fluxo	de	mercadoria	seja	
por	razões	políticas	ou	sociais.	Sobre	essas	bases	se	estabeleceram	gran
des	unidades	monopolistas,	trustes	e	cartéis	que	modificaram	de	ma-
neira substancial a natureza das relações no mercado.

Cabe	concluir	então	que	uma	situação	de	competência	perfeita	não	
existe na realidade; não se oferece a possibi1idade institucional que as-
segure	una	competência	assim.	É	por	isso	que	E.	Chamberlin	sustenta:	
caso se deseje analisar o mecanismo de preços no mundo, mais vale 
passar por alto a situação de competição perfeita.

Um dos fenômenos do desenvolvimento econômico foram os 
mer cados com um grande número de compradores e um número 
pequeno de vendedores que apareciam representando certas empre-
sas	 ou	 sindi	catos.	 Em	 uma	 situação	 de	 oligopólio	 o	 equilíbrio	 no	
mercado tem uma natureza transitória. Um fator com posição mo-
nopolista no mercado está em condições de vender seus produtos a 
um preço superior aos custos marginais de produção inclusive aos 
custos médios, e de tal maneira obter utilidades adicionais. Mas, um 
fenômeno assim não é estável. Quando os preços são excessivamen-
te altos, reduz-se a de manda e produz-se uma substituição entre os 
artigos; por outra parte, um monopólio permite que haja no merca-
do	um	baixo	preço	de	compra,	às	vezes	tão	baixo	que	os	vendedores	
suspendem a produção.

Em condições de livre competição, o preço constitui um indicador 
das relações entre a oferta e a demanda, e o desvio do preço de seu 
nível	“normal”,	pelo	geral	altera	o	equilíbrio	entre	ambas.	O	mesmo	
desvio pode levar os compradores e os vendedores a realizar determi-
nadas	atividades	cujos	objetivo	é	renovar	o	equilíbrio.

Não obstante, num mercado monopolista, o preço já não constitui 
um	índice	da	relação	entre	a	oferta	e	a	demanda	e	tampouco	serve	para	
advertir	contra	desordens	no	equilíbrio.	Ainda	assim,	o	equilíbrio	exis-
te durante um certo lapso e se caracteriza pelo fato de que o preço se 
estabiliza	num	nível	que	incide	sobre	o	setor	nãomonopolista,	conduz 
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não a um não-aproveitamento completo do potencial de produção. Em 
condições tais, o mercado — cujo objetivo é subministrar produtos — 
se divide em unidades autônomas de venda e as diferenciais de preços 
nele derivam do fato de que a medida de monopolização é distinta em 
cada lugar, como é distinta também a elasticidade da oferta e a  demanda.

Situações de monopólio e de oligop6lio são fenômenos normais 
na economia capitalista desenvolvida e constituem a base de toda a 
com plexa estrutura de relações e atividades econômicas que encontram 
sua expressão no mercado. Em situação assim, desenvolve-se um tipo 
espe cial de competição monopolista que se caracteriza por qualidades 
específicas,	uma	das	quais	é	ingerência	clara	de	grandes	unidades	eco-
nômicas nos processos do mercado.

As	principais	características	desse	mercado	são:
 y A produção está concentrada em mãos de um reduzido número 

de vendedores.

 y Nos mercados dos fatores de produção aparece um diminuto nú-
mero de compradores.

 y Todos os produtos de consumo e a maioria dos meios de produção 
têm	características	heterogêneas.

 y Um pequeno número de compradores ou de vendedores leva a 
aparição de monopólios e monopsônios.
Outras	características	adicionais,	como,	por	exemplo,	o	tempo	re

querido	para	a	produção,	 a	 localização	geográfica	do	mercado	e	 sua	
medida de organização, servem também para distinguir entre os diver-
sos mercados.

Mas, entre os vários tipos de mercado existe uma certa relação: a 
oferta e a demanda de um determinado artigo dependem da medida 
de desenvolvimento de mercados de produtos de substituição ou de 
com plemento, de mercados de fatores de produção, de mercados de 
pro dutos acabados ou semi-acabados. Assim, por exemplo, o preço do 
pão	está	ligado	ao	preço	da	farinha,	dos	cereais	e	de	artigos	alimentícios	
que	podem	substituílo.	O	preço	do	café	está	ligado	ao	preço	do	açúcar	
como produto complementar.

Cabe distinguir dois tipos de relações entre os mercados:
a.  Relação vertical, ou seja, vinculações entre os mercados de pro-

dução que abastecem matéria-prima e maquinaria, mercados de 
produtos semi-acabados e mercados de produtos acabados.
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b.  Relação horizontal: vinculação entre mercados de produtos que 
estão na mesma etapa de produção.

(2) O mercado para a produção agrícola

(a) O problema do equilíbrio

As	 características	 particulares	 dos	 produtos	 agrícolas,	 por	 uma	
parte,	e	dos	consumidores	da	produção	agrícola,	por	outra,	acentuam	
notavelmente o intenso das suas relações com o mercado de produ-
tos	agrícolas	e	destacam	suas	características	específicas.	O	professor	F.	
Schaefer descobriu acertadamente este fenômeno, com as palavras se-
guintes: “Na medida em que as economias se dividem por uma parte 
em economias de produtos e por outra em economias de consumido-
res, se aclara mais e mais a relação crescente destas unidades econômi-
cas com forças que são designadas com o nome de “mercado”.

O	propósito	fundamental	do	mercado	de	produtos	agrícolas	é	as-
segurar	o	equilíbrio	entre	a	oferta	e	a	demanda	desses	produtos.	Tal	
equilíbrio	é	sucessível	de	cristalizar	em	forma	automática,	afetando	os	
produtores no caso de um descenso dos preços e da produção de exce-
dentes. Pode também cristalizar por meio de uma intervenção no mer-
cado,	quando	os	fatores	que	intervêm	sabem	de	antemão	que	devem	
pagar	um	certo	preço	por	esse	equilíbrio.	O	preço	(ou	os	resultados)	do	
lucro	deste	equilíbrio	podem	pagar,	de	maneira	parcial,	ao	produtor,	ao	
consumidor, ao Estado ou a cada um desses fatores. É indubitável que 
a	 intervenção	do	Estado	pode	moderar	o	conflito	no	mercado	e	criar	
uma base para que os produtores e os consumidores assumam decisões 
susceptíveis	de	aproximar	o	equilíbrio	entre	a	oferta	e	a	demanda.

Para	compreender	os	complexos	problemas	específicos	do	merca-
do	agrícola,	convém	definir,	em	primeiro	lugar,	a	atividade	física	nesse	
mercado, atividade que constitui a base para os fenômenos econômi-
cos.	A	atividade	física	se	expressa	especialmente	no	armazenamento	da	
produção	agrícola	e	seu	transporte	desde	o	lugar	de	produção	ao	lugar	
de consumo, conservando a qualidade do produto com ajuda de uma 
adequada seleção e estandardização. Dentro do mesmo tipo de ativi-
dades podemos incluir a indústria que elabora ou transforma os pro-
dutos	 agrícolas.	Uma	 função	 especial	 corresponde	ao	mantimento	de	
existências	adequadas	que	possibilitam	a	regulação	das	relações	entre	a	
oferta	e	a	demanda	e	que	podem	influir	também	sobre	o	nível	de	preços.
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(b) o mercado efetivo

Um	 dos	 problemas	 do	mercado	 agrícola	 é	 o	 financiamento	 dos	
seus gastos em todas as etapas antes mencionadas. O desenvolvimento 
econômico e tecnológico moderno traz um aumento quantitativo e qua-
litativo dos serviços no mercado e este fato está ligado a uma elevação 
dos	gastos	implicados.	Israel	é	um	dos	países	em	que	a	parte	que	cor-
responde ao produtor, dos gastos do consumidor, é relati vamente alta. 
No	capítulo	seguinte	se	oferece	um	detalhe	deste	tema,	além	de	uma	
comparação	com	outros	países.	Todavia,	existe	em	Israel	uma	região	
não aproveitada em favor do produtor e que depende de uma adequa-
da	política	de	mercado.	Os	gastos	de	mercado	aumentam,	pelo	geral,	
paralelamente	à	elevação	das	rendas	da	população.	A	racion	alização	de	
tais gastos é um problema em si mesmo. O funcionamento do mercado 
não é meramente técnico. Seu objetivo, como dissemos, é lograr um 
equilíbrio	em	períodos	curtos	e	longos	e	nas	diversas	etapas	do	merca-
do. Para lograr esses objetivos o mercado deve ser efetivo. Não é fácil 
a	definição	da	eficácia	e	sua	quantificação.	Cabe,	porém,	chegar	a	isto	
com	a	ajuda	de	alguns	índices:
1.  A relação (preço ao produtor por seu produto) / (preço ao consu-

midor); esta relação-expressa a parte que corresponde ao produtor 
na libra que paga o consumidor e as proporções da mediação.

2.		 À	medida	que	 se	 obtém	o	 equilíbrio	 a	um	preço	dado,	 isto	 é,	 a	
aproximação da oferta e a demanda desde o ponto de vista das 
quantidades	mercadeadas,	a	falta	de	excedentes	e	o	déficit	no	abas-
tecimento.

3.  Medida da rentabilidade das empresas no campo do mercado.
Podemos dizer então que:
O	mercado	agrícola	é	efetivo	quando	possibilita	um	equilíbrio	no	

nível	de	preços	adequado	às	intenções	da	política	governamental,	em	
condições de gastos de mercado que deixam ao produtor uma taxa ra-
zoável de utilidades.

(c) O mecanismo de fixação dos preços

Um	das	características	importantes	do	mercado	agrícola	é	o	pro-
blema da competição entre os produtores. Em termos teóricos, o produ-
tor	agrícola	é	livre	para	eleger	o	comprador	de	sua	produção,	enquanto	
o	consumidor,	à	sua	vez,	elege,	dentro	do	marco	de	seu	pressuposto,	o	
produto que lhe convém.
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Não obstante, tanto o produtor como o consumidor estão limita-
dos em sua escolha por um complexo conjunto de fatores econômicos 
e não-econômicos. A natureza do modelo econômico determina de 
maneira	significativa	os	limites	da	liberdade	neste	campo,	enquanto	a	
medida da força da instituição dominante de mercados determina os 
limites	da	competência.

A	estrutura	do	mercado	agrícola,	que	deriva	 em	boa	parte	dos	
fatores macroeconômicos da economia nacional, tem sua própria 
história.	Desenvolveuse	paralelamente	às	diversas	etapas	do	desen
volvimento	 econômico	 em	 Israel,	 e,	 portanto,	 a	medida	 de	 sua	 efi-
cácia econômica foi distinta também, de acordo com os graus desse 
desen	volvimento.	Uma	forte	 intervenção	planificadora	em	seu	mer-
cado	pode	se	 justificar	nos	primeiros	níveis	do	desenvolvimento	da	
economia	 agrícola;	 porém	 se	 adapta,	 sem	 dúvida,	menos	 às	 neces-
sidades	do	de	senvolvimento	atual.	Neste	caso,	uma	atitude	rígida	e	
esquemática produz numerosas distorções, porque perturba o apro-
veitamento	efi	ciente	das	características	criadoras	deste	mecanismo.	À	
certa	altura,	essa	atitude	pode	inclusive	frear	o	aumento	da	eficiência	
da	economia	agrícola,	particularmente	quando	se	produz	uma	situa-
ção de descone xão entre o preço do mercado e os gastos de produção 
do artigo. Um fenômeno similar pode produzir-se quando existe uma 
grande dispari dade entre os gastos de produções locais e os gastos de 
importação de determinado artigo.

Estes	problemas	se	enfocam	no	capítulo	dedicado	à	política	eco-
nômica de Israel. Aqui valia a pena assinalar somente que em Israel 
vai-se cristalizando uma solução interessante em que se combina a pla-
nificação	com	o	mecanismo	do	mercado.	O	critério	para	otimizar	essa	
combinação se baseia na possibilidade de uma certa competição, den-
tro	do	marco	das	limitantes	que	impõe	a	planificação.	Cabe	afirmar	que	
já existe uma medida de competição entre os produtores. Porém, na 
reali	dade,	sua	situação	fica	determinada	pelo	comprador	monopolista	
que	fixa	o	preço.

(d) Os ciclos no mercado agrícola
Uma	das	características	das	relações	entre	a	oferta	e	a	demanda	na	

agricultura	deriva	da	dificuldade	de	obter	um	equilíbrio	entre	ambas.	
Em	grande	medida	esta	é	uma	conseqüência	de	que	na	agricultura	a	ofer-
ta	se	adequa	à	demanda	só	ao	cabo	de	um	período	prolongado	e	 isto	
em condições de distintas elasticidades de oferta e de demanda para os 
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diversos	artigos.	As	curvas	da	oferta	e	da	demanda	dos	produtos	agríco
las	indicam	a	existência	de	ciclos	especiais	na	agricultura.	Tais	ciclos	se	
explicam	pelo	fenômeno	conhecido	com	o	nome	de	telerana	(“the	cob	wet	
patchem’’),	quando	os	preços	e	a	oferta	flutuam	como	resultado	de	uma	
falta	de	equilíbrio.

De	acordo	com	Oscar	Lange,	existem	três	possibilidades	de	cristali
zação	de	um	equilíbrio	entre	a	oferta	e	a	demanda	da	produção	agrícola:
1.		 Quando	 a	 elasticidade	 da	 demanda	 é	 idêntica	 à	 elasticidade	 da	

oferta	 num	 certo	 produto,	 com	 uma	 oscilação	 contínua	 entre	 a	
oferta	e	a	demanda.	Esta	situação	de	“oscilação	contínua	periódi-
ca”	expressa	o	fato	que	as	relações	recíprocas	entre	a	oferta	e	a	de
manda	oscilam	ao	redor	do	ponto	de	equilíbrio.

2.		 Quando	 a	 elasticidade	 da	 oferta	 é	 inferior	 à	 elasticidade	 da	 de
manda, aparece um movimento paralelo da oferta e da demanda 
que	indica	a	tendência	ao	equilíbrio.	Lange	denomina	esta	situação	
de	“’oscilação	tênue”.

3.		 Quando	a	elasticidade	da	oferta	é	 superior	à	elasticidade	da	de
manda, o movimento da oferta não é paralelo ao movimento da 
demanda,	 senão	que	 seguem	direções	distintas	que	dificultam	o	
logro	do	equilíbrio.	Neste	caso,	tratase	de	uma	oscilação	com	“am-
plitude crescente”.
A	 consideração	 dos	 ciclos	 específicos	 do	 mercado	 agrícola	 é	

suma	mente	importante	numa	política	econômica	destinada	a	lograr	
o	 equilíbrio	 no	mercado.	As	modificações	 na	 oferta	 dependem	do	
período	 necessário	 para	 a	 produção	 de	 certos	 artigos	 e	 que,	 pelo	
geral,	 fica	 consideravelmente	 atrasado	 em	 frente	 dos	 câmbios	 nos	
preços.	A	elas	ticidade	da	oferta	se	reduz	e,	em	conseqüência,	os	re-
sultados	de	uma	certa	política	de	preços	só	depois	de	um	período	
relativamente longo. No entanto, ao espaço de um tempo relativa-
mente curto, cabe pensar numa elasticidade de oferta maior toda 
vez	que	os	produtores	e	os	mercados	tenham	existência	do	produto.	
Nestas	condições	o	mercado	agrícola	se	caracteriza	por	uma	posição	
especial	 na	 qual,	 num	período	muito	 curto,	 a	 oferta	 é	 elástica	 e	 a	
demanda	 rígida,	 enquanto	 durante	 um	 período	 longo	 a	 demanda	
e	a	oferta	são	rígidas.	Uma	situação	assim	dificulta	a	regulação	do	
mercado	agrícola.

Todos	estes	fatos	levam	a	uma	conclusão	nestas	características	ma-
croeconômicas e sociais: Dado que nenhum mercado é independente 
de	outro	mercado	e	que	o	preço	de	todo	artigo	sofre	a	influência	dos	
preços de artigos complementares ou de substituição, resulta que todo 
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o sistema econômico tem Uma importância decisiva. E posto que na 
economia	desenvolvida	o	equilíbrio	de	todo	o	sistema	não	se	logra	de	
maneira automática, é necessário dirigi-lo com ajuda de um conjunto 
de meios estatais e da intervenção do Estado nos processos econômi-
cos. Estes conceitos estão muito fundamentados na teoria de Keynes.

Nos tempos modernos a m0nopolização da produção e a carteli-
zação	das	relações	comerciais	no	mercado	não	têm	condições	próprias	
para um mercado livre, praticamente exigem diversas formas de inter-
venção institucional no mercado.

A intervenção do Estado no mercado e nos processos econômicos 
da economia moderna está destinada a evitar correções absurdas, falta 
de educação, distorções, inclusive que derivam em geral da operação 
inerente do mecanismo dos preços. A subordinação inerente ao mecan-
ismo dos preços pode trazer aparelhados os resultados opostos aos ob-
jetivos econômicos e sociais do Estado.

De	tudo	isso	resulta	que	a	planificação	não	representa	só	a	expres-
são	de	um	certo	critério	social,	 senão	que,	em	primeiríssimo	 lugar,	é	
uma necessidade objetiva da complexa economia moderna que requer 
um	marco	eficiente	para	a	intervenção.

Tal intervenção assume diversas formas: se expressa, em primeiro 
lugar,	numa	legislação	pertinente	à	vida	econômica,	cujo	propósito	é	
ordenar as condições trabalhistas e salariais, introduzir o seguro social 
por	meio	de	um	sistema	fiscal,	ordenar	as	quotas,	os	impostos	e	os	di-
reitos. A intervenção do Estado se expressa ademais, em medida cres-
cente, na regulação direta da economia nacional por meio do sistema 
de preços, sistema de rendas e sistema monetário.

B.  A Dinâmica das Rendas e do Produto

(1) O desnível entre as rendas e suas projeções
O setor no qual a intervenção governamental alcançou grandes pro-

porções, em todo mundo, é a agricultura. Praticamente não há hoje um 
só	país	no	mundo	onde	a	agricultura	se	desenvolve	dentro	de	um	“livre	
jogo” das forças do mercado. Inclusive nos Estados Unidos da América, 
contrariamente ao que se pode pensar, a intervenção governa mental 
neste ramo é relativamente grande e se expressa em ajuda a granjas, 
em atividades destinadas a aumentar a demanda e a reduzir os gastos 
de produção, na adaptação de medidas para reduzir a oferta, para 
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estabilizar os preços por meio da compra do excedente etc. Alvin Egbert 
se referiu ultimamente a este fato dizendo: “Para manter os preços e 
a renda das granjas continuará sendo necessária uma certa forma de 
controle	da	produção	agrícola,	pelo	menos	durante	a	década	próxima.	
Esta situação imperará até que o progresso da tecnologia e a quantidade 
de recursos empregados na agricultura possam se balançar sem a inter-
venção	das	exigências	da	produção.	Não	cabe	supor	que	os	preços	do	
mercado	produzem	esse	equilíbrio...”

A	razão	desse	“direito	prioritário”	dos	agricultores	à	planificação	
deriva	de	várias	características	específicas	do	ramo.

A	produção	agrícola,	não	obstante	as	flutuações	climáticas,	é	relati
vamente mais estável que a produção industrial, enquanto as rendas 
dos agricultores oscilam mais que as dos industriais. Por outra parte, 
ao passo que na indústria a instabilidade econômica se expressa numa 
ampla	taxa	cambiante,	e,	por	conseqüência,	numa	produção	flutuante,	
na agricultura a falta de estabilidade encontra sua primeira expressão 
em preços cambiantes e numa redução das rendas. Em condições de 
mercado	 livre,	 isto	havia	 afetado	os	 agricultores	 e,	 em	 conseqüência	
da	oferta	nãoelástica,	não	podem	adequar	sua	produção	a	essas	flutu-
ações.

A	oferta	da	produção	agrícola	não	é	elástica	por	várias	razões:
 y Quando	 baixa	 o	 preço	 da	 produção	 agrícola,	 os	 agricultores	

aumen tam a produção com o objetivo de perceberem uma renda 
total maior. Mas, dado que a elasticidade da demanda de produtos 
agrícolas	é	baixa,	o	agricultor	não	modifica	sua	oferta	—	frente	aos	
câmbios	na	demanda	—	em	medida	suficiente	para	estabilizar	os	
preços que percebe.

 y Uma parte dos gastos na economia agrária não depende da quanti-
dade de produção e, portanto, sua redução não conduz a uma eco-
nomia nos gastos.

 y A	demanda	de	produtos	alimentícios	não	é	elástica	e	os	câmbios	
nas	rendas	e	nos	preços	não	influem	muito	sobre	suas	proporções.	
Quando	as	rendas	da	população	sobem	a	um	determinado	nível,	
cabe esperar que uma parte menor dessas rendas se dediquem a 
produtos	 alimentícios.	 Posto	 que	 do	 total	 da	 renda	 nacional	 só	
uma	parte	relativamente	pequena	se	dedica	a	produtos	alimentí-
cios, esta produzirá um descenso nas rendas relativas “per capita” 
da	popu	lação	agrícola.
O desenvolvimento tecnológico pode aumentar grandemente a 

produção	agrícola,	reduzindo,	ao	mesmo	tempo,	os	gastos	de		produção.
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E	assim	 se	desenvolve	uma	 tendência	básica	 e	 baixa	dos	preços	
dos	produtos	agrícolas.	Naturalmente	essa	baixa	reduz	as	rendas	dos	
agricultores.

(2) A significação sócio-econômica
Todos os fatores econômicos são exógenos ao ramo e sua origem 

está	no	fenômeno	que	a	produção	agrícola	física	“per	capita”	cresceu	
relati	vamente	mais	 que	 a	 demanda	 de	 alimentos,	 demanda	 que	 fica	
determi	nada	por	um	conjunto	de	fatores	de	características	macroeco-
nômicas. Este fato cria um processo objetivo de redução relativa da 
renda da agricultura. A reação ante esse processo pode expressar-se de 
várias maneiras.
 y Existe a possibilidade de conformar-se voluntariamente a uma 

“renda econômica negativa” e encontrar na forma de vida rural 
uma	compensação	às	baixas	rendas.

 y É	possível	deter	o	processo	do	descenso	das	rendas	dos	emprega-
dos na agricultura criando condições para transferir o excedente 
de pessoas empregadas na agricultura a outros ramos da economia 
nacional e melhorar a estrutura da agricultura.

 y Este	é	o	processo	que	se	apresenta	nos	países	desenvolvidos	na	Eu-
ropa Ocidental e que continua, todavia, nos Estados Unidos, não 
obstante	a	pequena	taxa	de	empregados	na	agricultura	desse	país.

 y Cabe combinar o emprego na agricultura com O emprego na in-
dústria	e	noutros	ramos	nãoagrícolas	e	perceber	uma	renda”	com
binada” superior, na qual uma parte deriva da agricultura e uma 
parte	de	outros	ramos.	Podese	definir	esta	renda	como	“renda	da	
população rural”, que é distinta da “renda da agricultura”. Este 
terceiro caminho é real e correto para continuar o desenvolvimento 
da agricultura.
De todos os modos, a relação entre o mecanismo do mercado e a 

divisão das rendas é perfeitamente clara. Não obstante, é preciso assi-
nalar	que	as	flutuações	de	preços	não	conduzem	necessariamente	em	
todos	os	casos	a	flutuações	nas	rendas.	De	fato,	se	a	elasticidade	dos	
preços	dos	produtos	agrícolas	atingem	aproximadamente	1%,	as	pro
porções dos preços que derivam dos câmbios na oferta haviam assegu-
rado	que	as	rendas	totais	da	agricultura	foram	mais	ou	menos	fixas.

Mas, em uma situação em que a demanda é muito elástica, ou, ao 
contrário,	rígida,	as	mudanças	nos	preços	perturbam	a	estabilidade	das	
rendas.	E,	dado	que	a	elasticidade	dos	preços	de	artigos	agrícolas	é	em	
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geral inferior a 1, produz-se uma situação paradoxal, expressa no fato 
de	que	os	agricultores	se	beneficiam	com	rendimentos	pequenos	e	pre-
ços altos, e se prejudicam com rendimentos altos e preços baixos (se 
supusermos	que	os	câmbios	nos	preços	se	produzem	como	conseqüên
cia dos câmbios na oferta e as condições da demanda permanecerem 
constantes). O governo “corrige” uma situação assim, dentro do marco 
da	planificação,	influindo	sobre	a	estrutura	do	preço,	os	subsídios,	quo-
tas de produção etc. A intervenção é necessária, particularmente nos 
produtos	que	têm	baixa	elasticidade	de	demanda,	enquanto	os	produtos	
com	elasticidade	de	demanda	mais	alta	têm	maior	facilidade	para	ajus
tar-se por si mesmos.

O	produtor	agrícola	não	tem	liberdade	para	decidir	sobre	a	super
fície	de	sua	granja,	a	área	destinada	a	plantações	de	frutas,	o	número	
de vacas etc. Está limitado pela situação objetiva do mercado. O desen-
volvimento do mercado tem uma repercussão direta sobre a produção. 
E	assim	a	planificação	está	destinada	a	ajudar	o	produtor	a	tomar	em	
conta esta situação e a ordenar suas relações com esse sócio denomina-
do	mercado.	Evidentemente,	a	planificação	é	só	uma	expressão	formal	
da	dependência	do	produtor	com	respeito	ao	mercado.

Na	maioria	 dos	 países,	 o	 valor	 da	 produção	 agrícola	 “per capi-
ta” é em geral inferior ao da produção industrial. E a participação da 
agricul tura no produto nacional é particularmente baixa caso se estabe-
leça uma comparação com a porcentagem da população empregada na 
agricul	tura.	Dado	que	o	valor	do	produto	“per	capita”	fica	determina-
do em grande medida pelas forças da oferta e da demanda, resultando 
na	baixa	elasticidade	de	renda	dos	produtos	alimentícios,	provoca	uma	
despro	porção	entre	a	oferta	e	a	demanda,	fato	que	influi	diretamente	
sobre	as	rendas	dos	agricultores	e	sobre	o	desnível	entre	as	rendas	da	
agricultura e as de outros setores da economia nacional.

Em	Israel	a	tendência	dos	últimos	dez	anos	tanto	no	emprego	como	
na	 renda	se	adequa	sem	dúvida	alguma	às	características	dos	países	
desenvolvidos.	Não	cabe	esperar	mudança	sensível	nessa	tendência	e	
tampouco	uma	rápida	aproximação	do	nível	de	renda	da	agricultura	ao	
de outros ramos se as rendas da agricultura não forem combinadas com 
as rendas de outros ramos. Esta hipótese se demonstra por meio de um 
cálculo	matemático.	Se	Israel	quiser	suprimir	o	desnível	existente	entre	
as rendas da agricultura e os de outros ramos em um lapso de dez anos 
necessitaria um crescimento anual de renda da agricultura segundo a 
fórmula seguinte
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I (100 + X)n = I1 (100 + G)n

em que:
I =  renda do emprego na agricultura.
I1=  renda do emprego na economia nacional em qualquer setor que 

não seja a agricultura.
G =  ritmo de crescimento das rendas de empregado em ramos não  

agrícolas.
X =  ritmo de crescimento da renda necessária ao empregado na agri-

cultura	para	poder	suprimir	o	desnível	num	lapso	de	dez	anos.
n	=		número	de	anos	requerido	para	suprimir	o	desnível.

Se supusermos que nos próximos anos as rendas aumentaram nos 
ramos	 nãoagrícolas	 da	 economia	 a	 uma	 taxa	 anual	 de	 7%,	 será	 ne
cessário, conforme o cálculo anterior, um crescimento anual de 12,4% 
nas rendas procedentes da agricultura para igualar as rendas ao térmi-
no de dez anos (o cálculo se baseia nas rendas do ano 1970) resulta o 
cálculo seguinte:

9,737 (100 + X)10 = 15,921 (100 + 7)10

(100 + X)10 = (15,921/9,737) x 10
10 log(100 + X) = log(15,92) — log(9,737) + 10 log(107)
log(100 + X) = 2.050738 + X = 12.4.
Seria	supérfluo	assinalar	que	isso	não	é	real.	De	fato,	a	relação	en-

tre o ritmo de crescimento dos ingressos da agricultura e os de outros 
ramos é exatamente inverso ao do necessário para suprimir a dispo-
nibilidade.	Na	atualidade,	uma	política	de	subsídios	é	um	dos	meios	
correntes	para	orientar	a	produção	agrícola	e	proteger	os	ingressos	dos	
agricultores.	Quiçá	daí	derive	o	dito	conhecido	de	que	a	agricultura	não	
é	filha	da	natureza,	porém	filha	querida	dos	governos.

Neste caso, não obstante o feito que a agricultura, de igual modo 
que	 a	 indústria,	 se	 duplicou,	 o	 desnível	 dos	 ingressos	 aumentou	 de	
4.000 a 8.000 unidades.

(3) A organização por meio dos subsídios
Como	se	sabe,	o	subsídio	é	uma	dotação	financeira	outorgada	pelo	

governo	aos	produtores	(ou	aos	consumidores)	e	que	tem	uma	influ-
ência	direta	ou	indireta	sobre	os	preços,	sobre	o	nível	de	ingressos	de	
certo	setor	ou	o	volume	da	produção	e	do	consumo,	em	sua	significação	
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econômica,	o	subsídio	é	um	dos	meios	com	que	conta	o	governo	para	
intervir nas atividades da economia. A base teórica para esta interven-
ção foi formulada por J. Keynes que sustenta que, nas condições de 
mo nopólio progressivo da produção, se anula o automatismo econô-
mico	e	é	forçosa	uma	atividade	orientada	para	influir	sobre	o	nível	de	
ingressos	 e	 sobre	 o	 nível	 de	 preços	 e	 utilidades	 em	diversos	 setores	
econômicos. Esta função deve ser desempenhada pelo governo.

No	subsídio	à	agricultura	é	necessário	distinguir	vários	objetivos	
principais:
 y Ajuda	aos	ingressos	de	certo	ramo	agrícola	ou	de	determinada	ca-

tegoria de agricultores.
 y Estímulo	à	produção	agrícola	em	geral	ou	a	um	certo	setor.	Nes-

te	caso,	o	subsídio	é	um	instrumento	para	orientar	a	planificação	
agrícola	para	estimular	o	desenvolvimento	de	certos	ramos	dese
jados.

 y Indenização aos produtores por altos custos de produção que resul-
tam de circunstâncias naturais desfavoráveis ou de outros fatores.
O	subsídio	ao	produtor	pode	servir	também	como	apoio	à	expor-

tação. Neste caso, pode ocorrer de diversas maneiras: crédito barato a 
ramos de exportação, devolução de impostos aos exportadores, con-
cessões	para	baratear	insumos	de	produção	destinada	à	exportação	e,	
às	 vezes,	 outorga	 de	 prêmios	 diretos	 aos	 exportadores	 (em	 geral	 de	
acordo com o valor agregado da exportação), assegurando-lhe uma 
taxa	espe	cial	de	câmbio	que	seja	favorável	à	exportação.

A	política	econômica	moderna	tem	dois	objetivos	fundamentais:
 y Assegurar	preços	mínimos,	pelo	menos	durante	um	certo	período,	

com	o	objetivo	de	reduzir	a	incerteza	e	influir,	quiçá,	sobre	as	ten-
dências	da	produção.

 y Estabilizar os ingressos dos agricultores e completá-los sobre o que 
percebem do mercado que, por razões objetivas, são ingressos bai-
xos.	Estes	objetivos	não	constituem	uma	política	econômica	agrá-
ria,	mas	partem	da	política	geral	do	país.
Para encaminhar em forma efetiva e racional o desenvolvimento 

agrícola	de	acordo	com	as	metas	e	objetivos	fixados	de	antemão,	é	ne-
cessário	como	já	foi	dito	—	basear	as	atividades	de	planificação	sobre	
as possibilidades de regulação inerentes ao funcionamento do mecan-
ismo	de	preços,	em	geral,	e	sobre	a	influência	das	relações	da	oferta	e	
da demanda, em particular.
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C. As Condições Específicas da Planificação em Israel

Em	Israel	existem	condições	específicas	que	determinam	a	nature-
za	da	planificação	agrícola.	As	principais	são:
 y A propriedade nacional dos principais fatores de produção: solo e 

recursos de água. Essa propriedade cria condições particularmente 
cômodas	para	a	planificação	do	ramo.

 y A estrutura cooperativa da maioria das granjas em Israel. O fato 
de que o mercado, o abastecimento e o crédito estão organizados 
e concentrados em um marco cooperativo manejado por meio de 
empresas	ao	nível	nacional	tem	suma	importância;	em	uma	grande	
quantidade	das	colônias	agrícolas	(os	kibuts	e	os	moshav	shitufí)	
a produção mesma se faz sobre bases coletivas. Esta estrutura cria 
condições cômodas para a promoção da mecanização e dos siste-
mas	agrotécnicos,	ao	mesmo	tempo	que	facilita	a	planificação	e	sua	
orientação.

 y A	maioria	dos	meios	de	financiamento	das	inversões	na	agricultu-
ra procedem de fontes estatais e do organismo colonizador.

 y O	fato	de	que	Israel	é	um	país	de	colonização	nova,	influi	sem	dú-
vida	sobre	a	planificação	agrícola	e	rural.	Isto	impõe	a	necessidade	
de encaminhar uma parte considerável de recursos e a esse plano 
de atividades.

 y O	fato	de	que	os	recursos	agrícolas	que	estão	à	disposição	da	agri-
cultura e da aldeia são limitados representa um fator que es timula 
a	planificação	e	influi	sobre	sua	direção.	Isto	impõe,	por	um	lado,	
sistemas de cultivo mais intensivos, e, por outro, obriga a empre-
gar	maior	empenho	em	ramos	nãoagrícolas	da	aldeia,	como:	in-
dústria, turismo etc.

 y Outro	 fator	 importante	 que	 influí	 sobre	 a	 planificação	 é	 o	 cará-
ter moderno de sua agricultura. Conseqüentemente, a função da 
plani	ficação	não	é	a	de	sacar	a	aldeia	do	atraso,	mas	ampliar	a	pro-
dução	e	o	marco	rural,	de	acordo	com	as	necessidades	do	país	e	
com a utilização de técnicas mais modernas.

 y Em	Israel,	a	planificação	da	agricultura	está	ditada	pelos	desenvol-
vimentos	macroeconômicos	ao	nível	nacional.	A	agricultura	con
stitui na verdade o único ramo da economia nacional no qual se há 
introduzido	a	planificação	global	e	básica.
Nas	condições	de	Israel,	os	objetivos	da	planificação	se	resumem	em:
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 y Conservar	o	nível	adequado	de	ingressos	agrícolas	e	reduzir	a	sua	
desigualdade.

 y Possibilitar o aporte máximo da agricultura no melhoramento da 
balança de pagamentos e do produto nacional em geral.

 y Contribuir para conseguir objetivos nacionais como, por exemplo, 
a dispersão da população, a colonização e a seguridade.

A. Instituições da Planificação Agrícola

(1) A Central de Planificação e o Desenvolvimento Agrícola e de 
Colonização

O	marco	 institucional	 da	 planificação	 da	 agricultura	 israelense	
está representado por meio de um sistema combinado de organismos 
cen	trais	 ao	 nível	 nacional	 e	 de	 organismos	 regionais.	 Os	 principais	
orga	n	is	mos	de	planificação	são:
 y A	Central	de	Planificação	e	Desenvolvimento	Agrícola	e	de	Coloni

zação	que	é	a	instituição	central	da	planificação	agrícola,	tanto	no	
sentido	de	cristalizar	a	concepção	de	planificação	a	 longo	prazo,	
como	 no	 de	 elaborar	 planos	 operativos	 para	 diversos	 períodos.	
Para longo prazo (10 anos) prepara-se um plano geral indicativo; 
para prazo médio, um plano qüinqüenal e, para curto prazo, os 
planos	anuais.	A	Central	de	Planificação	atua	em	coordenação	com	
a	seção	de	agricultura	da	Autoridade	de	Planificação	Econômica,	
adjunta ao Ministério de Habitação. A Autoridade recebe suas li-
nhas	diretivas	de	uma	 comissão	 econômica	 ao	nível	ministerial.	
Esta coordenação tem por objeto assegurar o encaixe adequado do 
plano	agrícola	dentro	do	plano	geral	para	o	desenvolvimento	da	
economia na cional.

 y A estrutura da Central e sua forma de operar expressam na verda-
de	a	natureza	da	agricultura	israelense.	A	Central	de	Planificação	
está composta de quatro divisões: a Divisão de Estudo e Assessoria 
Econômica,	a	Divisão	de	Planificação	Nacional,	a	Divisão	de	Plani
ficação	Detalhada	e	a	Divisão	de	Planificação	RuralRegional.	Qua-
se	todas	as	divisões	têm	quatro	departamentos	que	se	especializam	
em	temas	mais	definidos.	A	elaboração	do	plano	passa	por	todos	
os	níveis	na	estrutura	da	Central,	segundo	uma	lógica	interna	pró-
pria da referida Central.

 y A Divisão de Estudos e Assessoria Econômica se dedica a investigar 
as relações com a economia nacional, o prognóstico da demanda e 
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dos preços, exames especiais ligados ao desenvolvimento de certos 
ramos, plano de inversões e investigação da demanda de capital cir-
culante e capital de inversões dinâmicas dos ingressos na agricul-
tura,	cristalização	de	política	de	preços	e	subsídios,	estatística	agrá-
ria e investigação do mercado.

 y A	Divisão	de	Planificação	Nacional	prepara	o	plano	qüinqüenal	
geral em base da demanda prevista no mercado interno e nos mer-
cados	exteriores	e	 se	dedica	à	atribuição	de	 fatores	de	produção	
por ramo, examina a rentabilidade do desenvolvimento, prepara 
planos anuais e segue de perto sua execução. Esta divisão atua com 
a	ajuda	de	células	de	planificação	que	representam	diversos	ramos	
da economia agrária e são, ademais, representantes dos agriculto-
res por intermédio das Juntas de Produção e Mercado.

 y A	Divisão	de	 Planificação	Detalhada	 se	 encarrega	 de	 traduzir	 o	
plano geral a planos detalhados regionais de acordo com as van-
tagens relativas de cada região e formula planos para as aldeias em 
forma	individual.	Esta	divisão	atua	em	coordenação	com	planifi
cadores regionais do Ministério de Agricultura.

 y A	Divisão	 de	 Planificação	RuralRegional	 prepara,	 com	 base	 no	
plano nacional e regional, planos para o desenvolvimento dos ser-
viços	e	os	planos	nãoagrícolas	na	aldeia.	No	capítulo	seguinte	se-
rão	apresentados	mais	detalhes	com	respeito	às	etapas	da	planifi
cação.
Uma	vez	elaborado	o	plano	este	é	levado	à	Direção	de	Planificação	

para aprovação. Este organismo está integrado por representantes do 
Ministério de Agricultura, pelo Departamento de Colonização, pelo Co-
missionado	de	Águas,	pela	oficina	encarregada	da	Planificação	de	Re-
cursos Hidráulicos de Israel, pelo Ministério da Habitação, pela Auto-
ridade	de	Planificação	Econ6mica	e	pela	Central	Agrária	que	representa	
todos	os	tipos	de	colonização	(kibutz,	moshav,	granjas	privadas	etc.)	O	
Ministério	da	Agricultura	registra	a	direção	de	Planificação.	A	direção	
tem faculdades para aprovar um plano, reprová-lo ou exigir emendas.

(2) Juntas de Produção e Mercado
Outros	organismos	que	têm	uma	função	importante	na	planifica-

ção e, mais ainda, na execução dos planos são as juntas de produção e 
mercado de diversos ramos da agricultura. As juntas foram estabeleci-
das em quase todos os ramos importantes da economia. A sua com-
posição	se	baseia	no	princípio	de	que	todos	os	fatores	que	se	dedicam	a	
um	certo	ramo	têm	a	obrigação	de	estar	representados	em	sua	gestão.	
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Os produtores estão representados nas juntas por 50% dos seus mem-
bros; o Governo (Ministério de Agricultura, Ministério de Habitação 
e o Ministério de Indústria e Comércio e, em certos casos, também o 
Min istério de Saúde Pública) está representado por 25% dos membros; 
os organismos de mercado contam com 15% dos membros da junta e 
o resto são representantes dos retalistas e dos consumidores. Os mi-
nistros	das	carteiras	mencionadas	têm	faculdades	para	aprovar	todas	
as resoluções básicas adaptadas pelas juntas, incluindo aprovação de 
pressupostos, constituição de fundos, etc.

Do	ponto	de	vista	jurídico	convém	distinguir	entre	as	juntas	que	
atuam com base nas leis promulgadas pelo Parlamento e que lhes con-
ferem plenas faculdades, e as juntas temporárias aprovadas pelo go-
verno e designadas pelo Ministro de Agricultura e/ou pelo Ministro 
de Indústria e Comércio. Estas últimas atuam na qualidade de juntas 
assessoras. Dentro da primeira categoria de juntas com plenos poderes 
figuram:	a	Junta	de	Produção	e	Mercado	de	Cítricos,	a	Junta	de	Produ-
ção	e	Mercado	de	Amendoins,	a	Junta	de	Produção	e	Mercado	Avícola	
e a Junta de Hortaliças.

(3) O níveI regional
No	campo	da	planificação,	ao	nível	regional,	atuam	as	oficinas	re-

gionais do Ministério de Agricultura, por intermédio de seus próprios 
planificadores.	Estes	se	ocupam	em	concretizar	a	planificação	detalha-
da	da	Central	de	Planificação	e	de	coordenar	os	planos	com	os	conse-
lhos regionais que constituem o fator administrativo na região.

No	mesmo	nível	atuam	unidades	de	planificação	dos	“kibutz”	e	
dos “moshav”. Os interesses do produtor encontram sua expressão na 
plani	ficação	por	meio	da	participação	de	 representantes	de	produto-
res nas Juntas de Produção e Mercado. Representantes dos produtores 
partici	pam	ademais	na	Direção	de	Planificação	que	determina	os	prin-
cípios	e	linhas	diretivas	da	planificação.

Outra	 forma	do	nível	 regional	é	a	Planificação	Regional	 Integral	
que, de maneira autônoma, se foi desenvolvendo em certas zonas e que 
incluída	permitiu	formular	generalizações	teóricas	originais	que	apare
cem em trabalhos de Raanan Weitz.

Segundo	essas	teorias,	a	planificação	regional	tem	funções	“verti
cais”	e	“horizontais”.	A	função	vertical	se	refere	à	coordenação	entre	o	
nível	nacional	(macroeconômico)	e	as	unidades	de	produção	ao	nível	da	
granja ou da empresa (microeconômico). A função horizontal da plani-
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ficação	regional	inclui	a	função	intersetorial,	a	conversão	de	processos	
de	desenvolvimento	sócioeconômicos	em	planificação	física	e	a	tradu-
ção	dessas	atividades	em	projetos	específicos.	A	planificação	re	gional	se	
converte, assim, em uma “função cruzada” entre a função vertical e a 
função horizontal.

B. Etapas da Planificação

O	objetivo	principal	da	planificação	agrícola	é	consignar	os	recur-
sos da produção das granjas de maneira ótima, segundo as metas do 
Estado	e	da	sociedade.	A	planificação	integral	deve	corresponder	a	um	
prognóstico de crescimento do consumo e da exportação, ao crescimen-
to	da	renda	disponível	e	da	economia,	como	também	à	política	estatal	
no que se refere ao uso de recursos em geral. Análises econométricas 
de	pesquisas	familiares,	pesquisas	específicas	no	campo	do	mercado,	
pes	quisa	de	emprego	e	renda,	exame	da	eficiência	de	diversos	meios	
esta tais, exame de vantagens regionais e da rentabilidade de diversos 
ramos	são	partes	dos	instrumentos	que	provêm	do	organismo	de	pla-
nificação	dos	dados	necessários	para	perfeccionar	a	eficiência	da	pla-
nificação	central.	O	marco	constitucional	da	planificação	é	 função	do	
sistema	de	planificação	e	se	adequa	ademais	às	suas	principais	etapas.	
Nessas	etapas	se	expressa	a	lógica	interna	do	processo	de	planificação.

(1) O quadro macroeconômico da planificação
Dado	que	a	planificação	deve	expressar	as	tendências	previstas	para	

o desenvolvimento da economia e da sociedade, seu ponto de partida é 
macroeconômico	por	excelência.	Referimonos	aqui	particularmente	ao	
fato de que a demanda local, que constitui o componente principal da 
produção, é função de um complexo conjunto de fatores econômicos, 
sociais,	demográficos,	políticos,	 inclusive	naturais.	Com	o	objetivo	de	
expressar seu volume são necessárias linhas diretivas macroeconômicas 
no	campo	de	aumento	previsto	para	a	renda	disponível	da	população.	
Em geral se determina este prognóstico de crescimento de acordo com 
a	Autoridade	de	Planificação	Econômica	do	Ministério	de	Finanças,	que	
é	o	organismo	responsável	pela	coordenação	geral	da	planificação	da	
economia nacional. Todo ele se faz com ajuda de meios auxiliares eco-
nométricos, como, por exemplo, elasticidades de renda e preços que se 
obtêm	com	a	ajuda	de	amostras	dos	gastos	da	 família	 e	 com	a	ajuda	
de séries cronológicas. Os prognósticos da demanda, que constituem 
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a	base	principal	para	a	planificação	do	volume	da	produção,	traduzem	
na	verdade	as	tendências	que	se	vêm	apresentando	nas	rendas	da	so
ciedade, em seus costumes de consumo e na dinâmica de sua conduta, a 
conceitos quantitativos de fatores de produção: solo, água, capital e tra-
balho. A conduta individual do consumidor pode adaptar formas das 
mais	imprevistas	e	impossíveis	de	ser	prognosticadas;	sem	embargo,	a	
soma total de suas condutas é tão exata que cabe transferi-la para uma 
fórmula matemática. Naturalmente, uma fórmula assim só pode dar re-
sultados corretos supondo “ceteris paribus”, isto é: que todo o con junto 
de	diretivas	e	variáveis	desde	o	princípio	do	período	do	prognóstico	se	
mantenha sem troca a toda a passagem do mesmo.

Como se verá mais adiante, a diferença entre a demanda prevista e 
a real é, em geral, razoável.

O segundo componente da demanda geral é a exportação prevista. 
A base para sua evolução é um estudo de mercado no estrangeiro que 
se realiza observando a conduta do consumidor nesses mercados e in-
vestigando suas motivações.

Ambos os componentes, a demanda interna e a exportação, consti-
tuem	a	base	quantitativa	para	o	plano	de	produção	nacional	na	planifi
cação a longo prazo (5 anos) e nos planos anuais.

Paralelamente se realizam prognósticos de preços, especialmente 
naqueles ramos nos quais a inversão dá produto da terra ao cabo de 
vários	 anos	 (por	 exemplo,	 nas	 plantações	 frutíferas)	 e	 convém	 saber	
de antemão qual será a recompensa que receberá o produtor por sua 
produção,	em.	comparação	com	os	gastos	de	produção	previstos,	a	fim	
de poder determinar a medida de rentabilidade do ramo. Neste terre-
no se utilizam modelos econométricos para o prognóstico de preços. 
Um deles se apresenta em forma detalhada mais adiante, ao falar da 
medida	de	realização	da	planificação	agrícola.	Desde	o	ponto	de	vista	
interna cional, a divisão de investigação e assessoria econômica da Cen-
tral	de	Planificação	e	Desenvolvimento	Agrícola	e	da	Colonização	são	
responsáveis por esse setor macroeconômico.

(2) A Planificação Nacional
O	prognóstico	da	demanda	se	traduz	no	marco	da	planificação	na-

cional, em quantitativos de solo, água e capital necessários para a exe-
cução	do	plano.	As	células	da	planificação	específicas,	que	repre	sen
tam diversos ramos da economia agrária, constituem o fator  assessor 
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neste terreno. O plano nacional determina o ritmo em que se baseia o 
desenvolvimento nos diversos ramos, segundo os seguintes critérios:
a.  Aumento da produção dos produtos negociáveis no mercado in-

ternacional para os quais as taxas de câmbio na exportação ou 
como substituto de importação é relativamente baixo e reduz a 
produção naqueles ramos para os quais a taxa de câmbio é mais 
alta.

b.  Nos produtos não-negociáveis no mercado internacional, o ritmo 
de aumento da produção se adequará ao ritmo de crescimento da 
demanda segundo os preços iguais aos gastos de produção margi-
nais a longo prazo.
Com	 o	 objetivo	 de	 aprofundar	 esta	 etapa	 da	 planificação,	 é	 ne

cessário atualizar continuamente as normas de insumos e produtos 
para cada cultivo de acordo com os câmbios tecnológicos e o desen-
volvimento da produtividade e investigar a rentabilidade dos diversos 
ramos.	A	divisão	de	planificação	nacional	na	Central	de	Planificação	é	
responsável	pela	planificação	nacional.

(3) A planificação detalhada
O plano geral se traduz logo em um plano detalhado, nesta eta-

pa	da	planificação,	quando	as	quotas	de	produção,	que	resultam	desse	
plano	nacional,	se	dividem	nesses	diversos	campos	agrícolas,	segundo	
as	regiões	ecológicas.	Isso	se	faz	na	divisão	da	planificação	detalhada	
com	ajuda	dos	planificadores	regionais.	A	planificação	detalhada	se	ba-
seia em cálculos de gastos e rendas, cálculos que se fazem para os culti-
vos principais segundo as zonas ecológicas e os tipos de colonização. A 
consignação de quotas de produção e meios de produção básicos se faz 
de acordo com os critérios seguintes:
a.  A consignação se fará tomando em conta as vantagens relativas 

de cada região ecológica tendendo a lograr a especialização de 
cada granja em um reduzido número de ramos e em unidades de 
produção maiores para aproveitar as vantagens da economia de 
escala.

b.  A consignação se fará com vistas a aumentar as rendas das granjas 
de rendas baixas e particularmente nas zonas fronteiriças e de de-
senvolvimento.
Esta	etapa	de	planificação	se	baseia	na	estatística	acumulada	em	um	

fichário	de	um	computador	que	detalha,	para	cada	granja	e	grupos	de	
granjas dos principais meios de produção de que se dispõe, as quotas de 
produção e de mercado, quotas de água etc. No plano detalhado pro  -
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posto se eleva para sua aprovação e comissão de quotas integradas por re-
presentantes do Ministério da Agricultura e entre eles um repre sentante 
da	Central	de	Planificação,	conjuntamente	com	representantes	das	Juntas	
de Produção e Mercado que representam os agricultores.

(4) A planificação rural-regional
Na	última	etapa	da	preparação	do	plano	de	desenvolvimento	agrí-

cola se elabora um plano para o desenvolvimento dos serviços pesso-
ais e públicos nas aldeias, centros de serviços para várias aldeias em 
conjunto	e	para	o	desenvolvimento	de	ramos	nãoagrícolas	naquela	al-
deia e seu encaixe no plano de produção geral da mesma. Este fato tem 
uma grande importância econômica e social. Como é sabido, as rendas 
dos	agricultores	ficam	baixas	com	respeito	às	rendas	de	outros	ramos	
da	economia	e	isso,	como	diríamos,	por	razões	exógenas	e	endógenas.	
Cabe superar este fato completando as rendas da agricultura com. as 
de outros ramos na aldeia como, por exemplo, indústria, serviços (ho-
telaria)	etc.	O	setor	“kibutiziano”	da	agricultura	israelense	está	prepa-
rado	para	isso	desde	o	ponto	de	vista	do	seu	nível	 tecnológico	como	
por	sua	capacitação	profissional.	O	setor	dos	“moshav”	está	em	posição	
um	tanto	inferior	em	comparação	com	os	“kibutz”.	Com	respeito	ainda	
às	granjas	privadas	têm	certas	vantagens;	por	isso	podese	optar	pejas	
vantagens que derivem da economia de escala, estabelecendo empre-
sas regionais de propriedade de vários “moshav”.

Esta	planificação	inclui	a	elaboração	de	programas	regionais	que	
integram todos os ramos da economia regional em uma unidade única 
tanto	no	plano	econômico	como	no	social,	físico	e	ecológico.

C. Relações Entre a Agricultura e a Economia Nacional

A	economia	nacional	 constitui	parte	 inseparável	do	setor	agríco-
la. Nesse sentido, seu desenvolvimento depende em grande medida 
de fenômenos macroeconômicos da economia nacional. Os fenômenos 
econômicos que abarcam os diversos ramos, somados aos fenôme-
nos	sociais	como,	por	exemplo,	os	câmbios	à	renda	nacional,	o	desen
volvimento	do	mercado	de	preços,	a	estrutura	demográfica	e	seu	cre
scimento, constituem os marcos dentro dos quais se desenvolve (ou não 
se	desenvolve)	o	setor	agrícola	ou	qualquer	outro	setor.	Tais	marcos	têm	
influência	direta	 sobre	o	volume	da	demanda	de	produtos	 agrícolas,	
demanda que constitui a base para a divisão e distribuição dos fatores 
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de	produção	entre	os	diversos	ramos	da	economia	e	influi	sobre	o	nível	
de	preços	dos	produtos	agrícolas.

A	consideração	destas	variáveis,	de	características	demográficas	e	
macroeconômicas, pode servir-nos de padrão de medida geral para o 
crescimento da agricultura. Essas variáveis são: A taxa de crescimento 
da	população	e	a	influência	do	aumento	das	rendas	sobre	a	demanda	
de alimentos.

A relação entre estas variáveis se expressa com a utilização da fór-
mula seguinte:

A	consideração	destas	variáveis,	de	características	demográficas	e	
macroeconômicas, pode servir-nos de padrão de medida geral para o 
crescimento da agricultura. Essas variáveis são: A taxa de crescimento 
da	população	e	a	influência	do	aumento	das	rendas	sobre	a	demanda	
de alimentos.

A relação entre estas variáveis se expressa com o emprego da fór-
mula seguinte:

Ga = [P + (r/100)I x Eq/cF]

Ga  = Taxa de crescimento da agricultura (produto)

P = Taxa de crescimento da população

(rI/100)		=	Taxa	de	crescimento	da	renda	disponível

Eq/cF  = Elasticidade da renda com respeito a alimentos

Se	aplicarmos	esta	fórmula	à	situação	em	Israel	no	ano	resulta	que:	

Ga = (0.025 + 0.07 x 05) = 6%

Esta	taxa	de	crescimento	do	produto	agrícola	representa	o	limite	
inferior da participação da agricultura em todo o sistema econômico do 
país.	Pode	determinar	a	exatidão	da	fórmula	analisando	vários	fatores	
específicos	do	campo	da	agricultura.

A agricultura deve exemplar-se de toda a estrutura econômica do 
País	cumprindo	certas	funções	específicas	como:
 y Abastecer as necessidades de alimentos da população;
 y Abastecer	as	necessidades	da	indústria	no	que	se	refere	à	matéria-

prima	agrícola,	particularmente	àqueles	ramos	da	 indústria	que	
se	ocupam	de	transformação	da	produção	agrícola.
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 y Contribuir para a balança de pagamento do Estado logrando uma 
proporção adequada entre a importação e a exportação, fatos que 
são	condicionais	de	Israel	significa	a	exportação.
Tais funcionamentos podem ser expressos com a ajuda da seguinte 

igualdade funcional:
 (1)  Ga = f(Gdf + Gdm + Gde)

Ga =  taxa de crescimento da agricultura
Gdf =  aumento da demanda de alimento
Gdm	=	aumento	da	demanda	de	outros	produtos	agrícolas	(matéria	

prima)
Gde =  aumento prognosticado de rendas procedentes de exportação 

de	produtos	agrícolas
Naturalmente os câmbios nos componentes da demanda da men-

cionada	 igualdade	ficam	determinados	por	diversos	parâmetros;	por	
exemplo:
1)  Os câmbios na demanda de alimentos resultam do crescimento po-

pulação	(p)	e	da	influência	das	rendas	disponíveis	(Eq/	c).
2)  A demanda de produtos que não são alimentos é resultado das ne-

cessidades	de	outros	setores	que	utilizam	produtos	agrícolas	como	
insumos	materiais	 (dm),	multiplicado	pelo	coeficiente	de	uso	de	
insumos (n).

3)		 A	retribuição	procedente	da	exportação	agrícola	fica	determinada	
pelo total da importação necessária para a economia (1) multipli-
cado	pela	porcentagem	da	exportação	agrícola	dentro	da	 expor
tação total (b).
E	é	assim	como	a	equação	anterior	se	adapta	à	forma	seguinte;

(2)    Ga = f (p + Eq/c) + dmn + ib)

Esta equação expressa a parte que a agricultura deve continuar 
para o crescimento econômico.

Não obstante, existem circunstâncias nas quais os componentes da 
demanda da equação (2) devem certas correções e adequações segundo 
os	objetivos	da	política	econômica.	Por	exemplo:	Suponhamos	que	se	
decida	aumentar	o	consumo	de	alimentos	numa	taxa	superior	à	influên
cia acumulada do aumento da população e o aumento das  rendas “per 
capita”, estabelecendo uma relação distinta entre os preços dos  produtos 
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alimentícios	e	os	de	outros	bens.	Neste	caso	existe	a	necessidade	de	ade-
quar	a	demanda	de	alimentos	às	novas	necessidades.	Outro	exem	plo:	
A	redução	do	déficit	no	comércio	agrícola	exigirá	certas	correções	nos	
outros	campos.	Em	termos	gerais,	cabe	dizer	que	se	se	mantém	o	equilí-
brio entre as taxas de crescimento da agricultura e as dos outros setores 
da economia, não haverá uma deterioração (em termos relativos) no co-
mércio	agrícola,	e	é	de	esperar	que	as	relações	entre	os	índices	agrícolas	
e	os	nãoagrícolas	permaneçam	constantes.

Tais atividades podem ser orientadas só quando existe uma 
coorde	nação	plena	ao	nível	macroeconômico	e	agrícola,	contando	ade-
mais com a intervenção estatal dos processos econômicos.

No marco estrutural e operativo para essa intervenção da socieda-
de	moderna	na	vida	econômica	é	a	planificação	econômica	que	concen-
tra	o	conjunto	de	atividades	da	política	econômica.	A	planificação	se	
baseia na compensação dos processos de desenvolvimento econômico 
particu larmente do mecanismo de preços, e depende das metas e dos 
objetivos	de	sua	sociedade.	Uma	planificação	eficiente,	desde	o	ponto	
de vista econômico, e democrática, se baseia na adequada combinação 
dos fa tores administrativos e fatores econômicos.

Tal	combinação	neutraliza	a	falta	de	eficiência	e	o	desperdício	im-
plicados	numa	planificação	e	controle	puramente	administrativo.

D. Combinação da Planificação 
 por Ramos e a Planificação Nacional

A	planificação	agrícola	em	seus	diversos	níveis	utiliza	como	ajuda	
instrumentos que resultam de modelos econométricos desenvolvidos 
especialmente	 para	 este	 fim.	 Referimonos	 particularmente	 ao	 mo-
delo	 do	marco	da	 planificação	 na	 economia	 nacional	 cujo	 objetivo	 é	
determi nar as proporções corretas entre diversas magnitudes no desen-
volvimento da economia nacional. Este modelo constitui a base para 
uma	quantificação	da	agricultura	em	toda	a	estrutura	econômica.	Para	
lograr	um	efeito	eficiente	da	planificação	se	estudam	modelos	de	con
sumo,	medindo	as	tendências	da	demanda	e	dos	preços	com	ajuda	de	
regressões	lineares	e	logarítmicas.	Os	coeficientes	de	elasticidade	que	
assim resultam constituem um meio para prognosticar as necessidades 
da	planificação.	Nessas	etapas	mais	detalhadas	da	planificação	e	para	
unidades	mais	reduzidas	(kibutz,	moshav,	região)	se	realizam	exames	
de	otimização	com	ajuda	da	planificação	linear.
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Mais adiante teremos uma discriminação mais completa dos 
mode	los	principais;	aqui	nos	deteremos	somente	nas	características	ge-
rais	 e	 na	metodologia	desses	modelos,	 havendo	particular	 evidência	
nos	pon	tos	de	contado	da	planificação	agrícola	com	a	planificação	da	
economia nacional.

(1) Modelo de planificação da economia nacional
A economia nacional israelense tem vários objetivos que derivam 

de sua natureza especial de igual maneira como de sua situação ge-
ográfica.	Ao	tratar	de	possibilitar	um	ritmo	de	crescimento	econômi-
co	por	uma	parte	e	de	reduzir	a	tendência	da	importância	de	capital,	
por	outra,	a	economia	 israelense	enfrenta	uma	missão	difícil.	Não	só	
deve aumentar o produto nacional em taxas anuais de 7 a 8% senão 
que,	paralelamente,	deve	reduzir	o	déficit	na	balança	de	pagamentos	
e tudo isto quando a quarta parte do produto nacional está destinado 
a gastos de defesa. Por outra parte, trata-se de lograr este objetivo sem 
reduzir	 de	uma	maneira	 significativa	 o	 nível	 de	 vida	 existente.	 Essa	
meta	da	política	econômica	israelense	é	função	de	um	completo	sistema	
de	variáveis	econômicas,	sociais	e	também	de	limitantes	políticas	e	de	
seguridades. Parece que o fato de que a economia israelense tem carac-
terísticas	sócioeconômicas	particulares	como	resultado	da	combinação	
de uma economia pública. (estatal e da Confederação Geral de Trabal-
hadores — Histradut) com a economia privada, possibilita mais fácil 
adaptação a condições cambiantes.

O objetivo quantitativo do plano da economia nacional para os 
anos	19701975	resulta	dos	dados	seguintes,	como	o	exemplificamos:
1)  Um rápido aumento do produto segundo uma taxa de 7,5% anual. 

Este aumento tem em vista as necessidades do desenvolvimento e 
particularmente do rápido crescimento da população como con-
seqüência	da	imigração

2)  Pleno emprego, a uma taxa de 96,55 do total da força do trabalho 
civil

3)		 Redução	 da	 dependência	 de	 capital	 importado	 por	meio	 da	 re
dução do excedente de importação em mais de 250 milhões de dó-
lares.	Como	é	sabido,	o	déficit	na	balança	de	pagamentos	é	um	dos	
principais pontos vulneráveis da economia israelense.
Podese	representar	o	marco	da	planificação	da	economia	nacio-

nal, em forma esquemática, com ajuda das seguintes igualdades e rela-
ções principais:
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Os recursos e os usos na economia nacional
YN	=	C	+	I	+	G	—	(X	—	M)

	 	 YN		 =	Produto	nacional	bruto	a	preços	de	mercado
  C  = total de consumo privado
  I = total da inversão bruto
  G = total do consumo público
  X = total da exportação (L.I., F.O.B
  M = total da importação (L.I., C.I.F.

O aumento do produto nacional bruto
(YN)	t	=	(YN)	(#)o (1.045)t

sendo L o número de empregados na economia nacional. Crescimento 
da população e sua composição por idades

Nt — No (1 u)t = ΣWio (1 u)t

em que
N  =  número de habitantes
u  =  taxa de crescimento médio da população
wi		 =		população	em	cada	grupo	de	idades
wio		 =		taxa	de	crescimento	da	população	em	cada	grupo	

de idade
Premissa para o cálculo primário da inversão bruta

(	I/YN)	t> 0,20
Limitante	da	taxa	de	economia	privada	com	respeito	à	renda	privada		

(Sp/Yp) t < 0,20
em que:

Sp = economias do setor privado
Yp	=	rendas	do	setor	privado
Limitante da desigualdade da balança de pagamentos

Σ(M—X)10,25 ΣMt1<4455
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e,	finalmente,	a	funçãoobjetivo	do	modelo	para	o	desenvolvimento	da	
economia nacional e

Max (C/N) t / (C/N)o

 J Meios de Planificação Agrícola

A.  Os Componentes Estratégicos da Planificação

(1) Prognósticos da demanda dos preços
Tratase	aqui	do	‘aspecto	de	planificação	do	propósito	no	qual	as	

quantidades previstas constituem o objetivo do plano. A fórmula geral 
que expressa o modelo prognóstico quantitativo é:

qt + 1  = qt [1 + (r/100) . Eq/c].
qt + 1  = quantidade prevista para o ano t + 1.
qt = quantidade no ano t .
r/100  = porcentagem do crescimento anual dos gastos de con-

sumo “per capita”.
Eq/c  = elasticidade da quantidade com respeito aos gastos.
Este	prognóstico	 se	 realiza	 a	 preços	fixos,	 ou	 seja,	 supondo	que	

não há troca na estrutura econômica geral. A quantidade “per capita” 
traduz a quantidade total vom ajuda do prognóstico da população para 
o ano t +1.

Podese	obter	outro	efeito	de	planificação	com	ajuda	de	um	mo-
delo de prognóstico de preços a longo prazo, ou seja, 5-8 anos. Este 
prognóstico é particularmente importante para os cultivos em que a 
inversão	só	dê	fruto	ao	cabo	de	vários	anos	(em	plantações	de	fruteiras	
às	vezes	entre	67	anos).	Aqui	é	necessário	saber	exante	qual	será	o	pre-
ço previsto em comparação com os gastos estimados de produção para 
poder	encaminhar	corretamente	a	política	de	plantações	sem	produzir	
uma crise nas rendas como resultado de um excedente de oferta e uma 
baixa	dos	preços.	O	prognóstico	dos	preços	tem	suma	importância	à	luz	
das	tendências	inflacionistas	que	se	observam	claramente	na	economia	
israelense.

A forma mais geral que expressa essas relações é:
Pt+ 1 = Pt [1 + (∆qt/qt). Ep/q) . [1 + (∆Yt/Yt).	Ep/y]
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Em que:
Pt+ 1  = preço menor no ano t + 1 (ano do prognóstico) 
Pt = preço menor no ano t (ano base)
∆Yt/Yt		 =	 troca	relativa	na	quantidade	mercadeada	“per	capita”
Ep/q		 =	 flexibilidade	da	demanda	(troca	em	percentagens	que	

se	produzirá	no	preço	como	conseqüência	da	troca	de	
1% nas rendas)

Ep/y	 =	 flexibilidade	da	renda	(troca	em	percentagens	que	se	
produzirá	 no	 preço	 como	 conseqüência	 da	 troca	 de	
1% nas rendas)

Os	prognósticos	de	preços	que	se	obtêm	com	ajuda	deste	modelo	
constituem	um	importante	instrumento	na	planificação	e,	como	se	verá	
nos	capítulos	seguintes,	o	desvio	entre	o	prognóstico	e	a	realidade	neste	
campo é perfeitamente aceitável e razoável.

(2) Critérios para proteger a produção nacional
Outro aspecto do problema é como medir o “preço do protecion-

ismo”	com	respeito	à	produção	nacional	que	está	protegida	por	todo	
um sistema de impostos e taxas. Para calcular esse preço é necessário 
calcu lar a diferença entre o valor agregado a preços protegidos e o va-
lor agregado a preços internacionais.

As fórmulas seguintes podem expressar a taxa de proteção:
(1)     Wi/W1

em que
Wi = valor agregado no ramo a preços protegidos;
W1 = valor agregado no ramo a preços internacionais.
(2)    Wi = Xi -Aij — Mij

em que:
Xi =  total da produção no ramo “i” (incluindo impostos e 

subsídios	locais)
Aij =  total de insumos locais no ramo
Mij =  total de insumos importados no ramo
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Estes dados resultam de tabelas de insumo-produto.

(3)    
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Em que:

t1 =  diferença (em porcentagem) entre o preço protegido e o preço in-
ternacional do produto acabado, elaborado pelo ramo (proteção 
nominal);

t2 =  diferença (em porcentagem) entre o preço do produto e o preço in-
ternacional médio dos insumos locais utilizados para a pro dução 
do artigo i;  

t3 =  diferença (em porcentagem) entre a taxa de troca efetiva por meio 
dos insumos importados utilizados na produção do artigo i e a 
taxa	de	troca	oficial;

t4 =  diferença (em porcentagem) entre o valor agregado a preços pro-
tegidos e o valor agregado a preços internacionais, ou seja, taxa 
efetiva de proteção.
Y.	Baruj	calculou	esta	taxa	no	exemplo	numérico	seguinte:

Quadro: Preço da proteção do produto nacional

Discrição 
Valores 

Protegidos
Diferenças 
de Preços

Valores a 
Preços 

Internacionais
(1) (2) (3) = (1)/(2)

(1) Total do produto Xi 45,8 124 36,9

(2) Os insumos locais (Aij) 20,0 116 17,3

(3) Insumos de importação (Mij) 1,8 109 1,6

Total de insumos (2+3) 21,8 115 18,9

45.8 — 21.8 = 24.0 = Wi
36.9 — 18.9 = 18.0 = Wl
24.0 : 18.0 = 133.0 = W+t4

Taxa efetiva de proteção: mais ou menos 33%
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Um cálculo deste tipo pode constituir um critério para medir a 
proteção	do	produto	nacional	e	base	para	decisões	políticas	operativas	
no que concerne ao volume da importação e seus tipos.

(3)  Índice da rentabilidade e “índice da igualdade” no plano de desenvolvi-
mento
Na elaboração de um plano de desenvolvimento se utilizam certos 

critérios para avaliar diversos ramos. Tais critérios devem combinar- 
se	numa	espécie	de	 índice	de	 rentabilidade	do	desenvolvimento	dos	
referi dos ramos.

Nas	condições	de	Israel,	esse	índice	fica	definido	pelo	total	dos	cus-
tos reais locais necessários para obter um dólar, ou seja, aumentando 
a exportação (dólar agregado) ou reduzindo a importação (dólar acu-
mulado).	É	importante	saber	em	que	ponto	desse	índice	a	rentabilidade	
da produção deixa de ser positiva. Esse ponto de transição é, em ver-
dade, o preço real do dólar no mercado nacional. Veremos de imedia-
to que no desenvolvimento da agricultura o preço do dólar para esse 
objetivo pode determinar-se da maneira seguinte:

Ao preço obtido da exportação é necessário somar todos os sub-
sídios	diretos	e	indiretos	à	exportação	para	obter	assim	o	“preço	real”.	
Se	a	limitante	da	exportação	a	esse	preço,	que	inclui	os	subsídios,	não	
é o preço senão a quantidade, resulta que este é o preço real do dólar.

Outro	critério	para	avaliar	o	plano	é	o	“índice	de	igualdade”	que	
se	expressa	na	relação	(índice	de	preço	do	produto)/(índice	de	preço	
do insumo).

Quando	este	índice	é	inferior	a	100,	reflete	uma	situação	na	qual	
o	nível	de	preços	que	o	agricultor	paga	pelos	insumos	aumentou	a	um	
ritmo	mais	rápido	que	o	dos	preços	do	produto.	Se	o	índice	é	superior	a	
100,	significa	que	os	aumentos	dos	preços	do	produto	não	ficam	defasa
dos	em	frente	os	aumentos	dos	preços	dos	insumos.	Quando	o	índice	
fica	abaixo	de	100	significa	uma	piora	das	“condições	comerciais”	na	
agricultura.	Assim,	no	ano	1970,	baixaram	os	preços	do	produto	agrí-
cola de 1,5% considerando o ano anterior, enquanto que os preços dos 
insumos	agrícolas	aumentaram	em	3,7%.	Isto	é,	o	índice	de	igualdade	
piorou em 4.8 pontos no ano considerado.

A	planificação	linear	tem	sido	usada	na	agricultura	israelense	para	
determinar	variantes	ótimas	em	‘’kibutz’’	ou	“moshav”	e	se	estão	ob
tendo bons resultados na otimização de complexos regionais.
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B. Sistemas de Tabelas de Insumo-Produto Como 
 Instrumento de Planificação

Outra	forma	mais	geral	que	indica	a	dependência	mútua	entre	a	
agricultura e os outros setores da economia encontra sua expressão no 
quadro de um sistema de tabelas insumo-produto. Uma tabela de in-
sumoproduto	é,	no	final	de	contas,	um	sistema	de	registro	duplo	de	
atividades econômicas e um instrumento importante para descrever as 
relações entre ramos ou entre setores. Como é sabido, toda atividade 
econômica	tem	relações	recíprocas	que	cumprem	a	função	de	mecan
ismo de indução no processo de crescimento econômico.

A primeira relação deste tipo é a que existe entre o consumo inter-
mediário de um certo setor e seu produto bruto global, ou seja,

j

n

i
ij

X

X∑
=0

em que Xij simboliza o passo do setor i ao setor j, yXj representa o 
produto global do setor j.

A segunda relação é a que existe entre a demanda intermediária e 
o produto do setor, ou seja,
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em que Xi, Xis, Xim	são	o	produto	bruto,	as	trocas	líquidas	dos	esto-
ques e a importação do setor.

C. A Variante Ótima do Plano

Trata-se aqui de pôr em prática os resultados mais modernos da 
matemática	aplicada	que	ajudam	a	levar	a	um	nível	científico	mais	alto	
a solução dos problemas operativos econômicos. Para poder encontrar 
a variante ótima de um plano é necessário um sistema que possibilite 
eleger	entre	diversas	variantes	possíveis	o	uso	de	recursos	e	sua	dis
tribuição etc. A maior variante desde o ponto de vista do critério ou dos 
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critérios	fixados	é	a	variante	ótima.	Este	 sistema	de	planificação	 tem	
a limitante da escala, isto é, que não está bastante desenvolvido para 
otimizar unidades maiores.

Na	planificação	linear	é	necessário	atribuir	grande	importância	a	
uma	clara	definição	do	critério	ou	dos	critérios	de	otimização.	É	esta	
uma função matemática pura ou quase pura particularmente quando 
se está na etapa de determinar o ótimo matemático. Isto era quase im-
possível.	Somente	nas	duas	ou	três	últimas	décadas	se	elaboraram	mé-
todos	relativamente	simples,	porém	bastante	eficientes,	que	vieram	em	
auxílio	da	planificação	linear.

Não	obstante,	prossegue	a	redução	do	campo	da	planificação	line-
ar e este método se aplica essencialmente em campos “básicos” exclusi-
vamente, em especial em empresas individuais. Mas, entre todos os 
problemas	cuja	solução	se	espera	neste	período,	está	também	o	da	con-
tinuação	do	desenvolvimento	da	planificação	linear,	até	arejar	a	possi-
bilidade de utilizá-la em campos macroeconômicos, como, por exem-
plo,	grandes	regiões,	grandes	ramos	industriais	ou	agrícolas	e,	enfim	
de contas, também na economia nacional.

A	planificação	agrícola,	como	a	planificação	de	qualquer	outro	se-
tor, supõe de antemão trocas fundamentais na composição e no uso do 
produto nacional bruto.

Uma	tabela	de	insumoproduto	pode	proporcionar	informação	efi
ciente com respeito:

a.	Às	trocas	na	produção	agrícola
b.	Às	trocas	na	distribuição	do	produto	agrícola	bruto	entre	a	de-

manda	intermediária	e	a	demanda	final
c.	Às	trocas	no	uso	de	insumos	no	setor	agrícola.
Para	possibilitar	o	“followup”	(seguimento)	das	trocas	básicas	no	

setor	agrícola,	a	tabela	insumoproduto	deve	ser	bem	detalhada.	Deve	
indicar pelo menos os sub-ramos principais da agricultura, como: cul-
tivos	destinados	a	produtos	alimentícios,	cultivos	destinados	à	matéria	
prima para a agricultura etc. Ademais, deve indicar separadamente to-
das as indústrias que se baseiam na agricultura.

(1) A dependência estrutural entre os ramos e o grau de desenvolvimento 
da economia
A	dependência	recíproca	entre	os	ramos	varia	segundo	o	grau	de	

desenvolvimento da economia nacional. Uma economia desenvolvida 
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apresenta	uma	dependência	recíproca	estrutural	débil,	 isto	é,	que	em	
sua tabela de insumo-produto há demasiadas casas vazias. A razão da 
interdependência	débil	do	setor	agrícola	na	maior	parte	da	produção	
agrícola	não	chega	ao	terreno	do	intercâmbio,	senão	que	é	consumido	
diretamente pelo produtor.

Dado	que	nesses	países	a	agricultura	é	o	setor	mais	atrasado	da	
economia, apóia-se em si mesma tanto em temos de produção como de 
consumo.	Num	país	 em	desenvolvimento,	 o	 setor	 agrícola	 evidencia	
mais	sua	autonomia	que	sua	interdependência	com	os	outros	setores.	
Cabe	 assinalar,	 ao	mesmo	 tempo,	 que	 o	 setor	 agrícola	 num	país	 em	
desenvolvimento	 tem	uma	 alta	 interdependência	 no	 que	 respeito	 ao	
produto	(mais	vendas	a	outros	setores)	e	uma	interdependência	mais	
débil no que concerne a insumos (menos compras de outros setores). 
Em	troca,	na	economia	desenvolvida	o	setor	agrícola	passa	a	depen-
der	mais	e	mais	de	outros	setores	no	que	concerne	à	compra	de	insu-
mos	(fertilizantes,	combustível,	eletricidade	e	força	motriz),	enquanto	
o	setor	indus	trial	utiliza	uma	proporção	menor	de	insumos	agrícolas,	
e este, particularmente, quando existe um movimento notório para o 
desen volvimento tecnológico destinado a economizar material no se-
tor	indus	trial.	Estas	trocas	nas	compras	e	as	vendas	do	setor	agrícola	
são	suscep	tíveis	de	ser	medidas	por	meio	da	“elasticidade	da	oferta”	e	
da “elasti cidade de absorção”. A primeira representa a troca no supri-
mento da agricultura a outro setor, dividido pelo valor agregado nesse 
setor. A segunda elasticidade representa a troca nos insumos de outros 
setores que utiliza o agricultor, dividida pela troca no valor agrega-
do	agrícola.	Uma	tabela	de	insumoproduto	destinada	às	necessidades	
do	planifi	cador	agrícola	deve	tomar	em	consideração	essas	trocas	nas	
elastici	dades	durante	o	período	da	planificação.

(2)  Coeficientes de um modelo de insumo-produto
Uma	das	dificuldades	principais	no	uso	da	técnica	do	insumo

pro	duto	na	planificação	agrícola	deriva	do	fato	de	supor	coeficientes	
fixos,	suposição	que	se	baseia	numa	relação	linear	entre	o	insumo	e	
o	produto.	É	sabido	que	a	maior	parte	dos	ramos	agrícolas	está	sub-
metida	à	 lei	dos	 rendimentos	decrescentes	que	é	uma	 função	não-
-linear de produção. Em outras palavras, a tabela insumo-produto 
é	 um	modelo	 estático	 no	 qual	 a	 elasticidade	 do	 insumo	 é	 fixa	 ao	
longo	de	um	determinado	período.	Mas,	como	o	desenvolvimento	é	
um	processo	dinâmico,	é	difícil	deter	minar	coeficientes	fixos	para	os	
diversos componentes.
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O	defeito	dos	coeficientes	fixos	se	agrava	quando	se	considera	
o	 fato	 de	 que	 a	 tecnologia	 na	 agricultura	 está	 a	 um	nível	 distinto	
em cada uma das regiões, e, em verdade, em cada uma das granjas. 
Ademais, a agricultura moderna desenvolve novas linhas de produ-
ção, grandes plantações, indústrias, criação de aves e de gado por 
métodos modernos etc. Estas novas atividades vão originando, pa-
ralelamente,	 trocas	nos	 requerimentos	de	 insumos	e	nos	coeficien-
tes	de	todo	o	setor	agrícola.	Portanto,	para	que	a	tabela	de	insumo-
produto	se	adeque	a	seu	uso	na	planificação	agrícola,	deve	tomar	
em	conta	as	trocas	nos	coeficientes	de	insumos.	Um	dos	sistemas	da	
planificação	consiste	em	usar	coeficientes	de	insumo	para	reduzir	os	
gastos de produção e aumentar a produtivi dade dos fatores de pro-
dução	na	agricultura.	Para	obter	as	trocas	nos	coeficientes	de	insu-
mo,	o	planificador	deve	bastarse	em	coeficientes	de	insumo	gerais	
que	se	obtêm	de	investigações	empíricas.

(3)  Trocas na demanda
Uma tabela de insumo-produto indica de que maneira o produto 

bruto	no	setor	agrícola	conduz	a	uma	demanda	de	capital	(incluindo	
existências)	ainda	que	não	indica	de	maneira	exata	quanto	capital	é	ne-
cessário	por	unidade	de	produção	em	cada	um	dos	 ramos	agrícolas.	
Para corrigir este defeito, é necessário conhecer a relação capital-pro-
duto, incluindo essa relação em ramos secundários da agricultura.

Na	maioria	 dos	 setores,	 a	 inversão	 significa	 absorção	 de	 capital	
que se vai formando originalmente em outros setores. Por exemplo: 
a	 in	versão	 na	 eletricidade	 significa	 compra	 de	 geradores	 e	 cabos	 de	
trans missão da indústria de engenharia e metalúrgica.

Este	fato	é	particularmente	notório	no	setor	agrícola.	Em	um	país	
em desenvolvimento, uma boa parte da inversão na agricultura se for-
ma ou se origina nesse mesmo setor, por exemplo: o dono de uma gran-
ja pode aumentar a produtividade do solo construindo nele um poço 
ou canais de drenagem, cercando sua parcela etc. De igual maneira, um 
criador de gado pode aumentar o número de cabeças comprando gado 
a outros granjeiros ou atendendo a reprodução de seu próprio gado.

Em tais condições, cabe formular uma dupla pergunta:
Qual é a proporção da inversão própria nos diversos ramos da 

agricultura?
Como	é	possível	determinar	o	valor	destas	inversões,	particular

mente quando são realizadas por tão grande número de granjeiros?
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Para	obter	dados	adequados	no	concernente	à	inversão	própria	na	
agricultura,	o	planificador	deve	basearse	em	estudos	e	pesquisas	es-
peciais.

(4) Os preços e a agregação
Um	risco	característico	da	técnica	insumoproduto	é,	como	disséra

mos,	a	questão	dos	preços	fixos.	Esta	suposição	não	é	real	quando	se	
trata	de	planificação	 e	desenvolvimento.	O	desenvolvimento	planifi-
cado sempre supõe trocas orientadas nas proporções relativas dos se-
tores,	 e	 essas	 trocas,	por	 sua	vez,	 influem	sobre	o	preço	 relativo	dos	
produtos em cada setor. Não obstante, é necessário buscar o ajuste na 
composição dos insumos e produtos que derivam de trocas em preços 
relativos, fora do quadro de análise insumo-produto.

O problema da “agregação” é o ponto vulnerável na confecção de 
uma tabela de insumo-produto na agricultura. Certos especialistas pro-
põem	que	 as	 contas	da	 agricultura	 sejam	 classificadas	 com	base	nos	
produtos e não nas empresas. Sustentam que uma empresa pode pro-
duzir artigos que correspondem em verdade a dois ou mais subsetores. 
Ademais,	é	difícil	falar	de	um	coeficiente	de	insumo	quando	a	granja	
produz	trigo,	mantém	vacas	de	leite	e,	ademais,	se	dedica	à	avicultura.	
Porém,	 a	 classificação	por	 produto	 tampouco	 é	 uma	 solução	 satisfa-
tória, dado que muitos produtos são resultado de uma produção em 
comum, enquanto há tipos diversos do mesmo produto cada um dos 
quais necessitando de insumos distintos.

A agregação, qualquer que seja seu volume, distorce a estrutura 
da tabela insumo-produto na agricultura e conduz a erros no valor dos 
coeficientes	de	insumos.	Não	obstante	todas	as	limitações	assinaladas,	
a técnica do insumo-produto é um importante instrumento operativo 
na	preparação	de	um	plano	balanceado	para	o	desenvolvimento	agrí-
cola.	Isso	possibilita	ao	planificador	seguir	todas	as	demandas	diretas	
e indiretas nos diversos setores e subsetores. Essas demandas diretas 
e	indiretas	significam	no	final	de	contas	uma	capacidade	adicional	de	
produção em qualquer setor.

Assinalamos	 que	 nos	 planos	 da	 maioria	 dos	 países	 em	 desen
volvimento,	 os	 objetivos	 dos	 setores	 e	 dos	 produtos	 ficam	 determi-
nados de forma independente uns dos outros, fato que incide sobre a 
consistên	cia	do	plano.	Os	exames	de	consistência	podem	fazerse	den-
tro	do	quadro	da	tabela	de	 insumoproduto.	Portanto,	o	planificador	
agrícola	deve	tomar	em	conta	as	seguintes	linhas	retas:
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 y É necessário preparar uma análise de insumo-produto nos ramos 
agrícolas	nos	quais	se	dispõe	de	dados

 y A	tabela	insumoproduto	deve	refletir	as	trocas	mecânicas	e	outras	
trocas na agricultura. É necessário tomar em conta estas trocas nos 
coeficientes	do	insumo,	na	natureza	dos	produtos	e	nos	preços	re-
lativos. Em outras palavras, o objetivo deve ser confeccionar um 
modelo dinâmico e não um modelo estático de insumo-produtos.
As conclusões a que se chega com ajuda da análise insumo-produ-

to devem ser comparadas com os resultados obtidos das investigações 
de administração da economia de outras investigações e de encostas 
espe ciais sobre produtos ou campos de atividade.

Temos	descrito	aqui	os	aspectos	da	dependência	recíproca	entre	a	
agricultura e os outros ramos da economia, desde o ponto de vista da 
planificação.	Não	 obstante,	 é	 necessário	 recordar	 que	 a	 dependência	
recíproca	entre	a	agricultura	e	qualquer	outro	setor	da	economia	não	
é igual em todos os casos; por exemplo: a relação entre a agricultura e 
os serviços, e a relação entre a agricultura e a indústria são de natureza 
distinta.	Por	essa	razão	é	imprescindível	realizar	uma	investigação	bá-
sica	quanto	às	relações	entre	a	agricultura	e	esses	setores	com	os	quais	
existe uma relação muito estreita. Isso pode importar, em grande medi-
da,	a	profundidade	da	planificação.

(5)  O uso de coeficientes para as necessidades da planificação
O modelo abstrato da tabela insumo-produto tem um grande valor 

prático pode ser examinado empiricamente e usado para as necessi-
dades	 da	 planificação	 com	 êxito	 razoável.	 A	 “tabela”	 faz	 insistir	 na	
dotação	de	recursos	desde	o	ponto	de	vista	do	equilíbrio	entre	a	com
posição da demanda e o desenvolvimento de diversos ramos. A tabela 
possibilita ademais examinar a medida de ajuste que existe entre os 
objetivos básicos estabelecidos para o desenvolvimento da economia 
(aumento ótimo do produto em condições de pleno emprego, reduzin-
do	ao	mesmo	tempo	o	déficit	na	balança	de	pagamentos)	e	os	meios	da	
política	econômica	(política	impositiva,	inversões,	economia	etc.)	Com	
ajuda da tabela cabe prognosticar o crescimento esperado no produto, 
na exportação, na importação etc.

Quase	2/3	do	produto	da	agricultura	está	destinado	a	usos	finais,	
como,	por	exemplo,	consumo	de	produtos	agrícolas,	exportação	de	cí-
tricos, reinversão etc., enquanto o terço restante serve como insumo em 
outros ramos da economia. Uma parte envolve a mesma agricultura 
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(forragens e cereais para o gado e as aves) e o resto constitui um insumo 
para ramos industriais (algodão para as tecelagens, frutas para conser-
vas etc.) Paralelamente ao detalhe do produto da agricultura segundo 
seu	destino	final,	é	possível	examinar	suas	origens	desde	o	ângulo	dos	
insumos. Ao mesmo tempo que vende a diversos ramos de produção, 
a agricultura compra uma parte de seus insumos de outros ramos da 
rede	de	produção.	A	agricultura	compra	à	indústria	fertilizantes	e	pes-
ticidas, materiais de empacotamento, acessórios e reposição de máqui-
nas. De igual maneira, a agricultura compra serviços e artigos do ramo 
de transporte; pagamento de salário aos trabalhadores e impostos ao 
gov erno. Tudo isto encontra sua expressão num sistema contábil em 
forma de matriz em cujas mercadorias estão registradas as contas dos 
usos e nas colunas a conta dos insumos.

Dividindo os insumos pelo total do produto do ramo que compra 
esses	insumos,	obtémse	uma	tabela	de	coeficientes	de	insumos	na	eco-
nomia israelense:

Quadro	8:	Tabela	de	coeficientes	de	insumo	(Israel)

Discriminação Agricultura 
(1)

Indústria 
(2)

Serviços 
(3)

1. Agricultura
2. Indústria
3. Serviços

0,14
0,13
0,10

0,07
0,25
0,11

-
0,13
0,23

4. Total de produtos intermé-
dios locais 0,37 0,43 0,36

5. Importação
6. Produto

0,07
0,56

0,20
0,37

0,08
0,56

7. Total de insumos 1,00 1,00 1,00

O	coeficiente	0,10	na	coluna	(1),	mercadoria	(3)	significa	que:	para	
produzir	 uma	 unidade	 de	 produtos	 agrícolas	 são	 necessárias	 10.100	
unidades de insumos do setor de serviços.

A	planificação	necessita	 de	 informação	 sobre	 qual	 insumo	geral	
no	setor	Y	é	necessário	para	satisfazer	a	demanda	de	uma	unidade	de	
produtos	finais	no	setor	X.	Tal	informação	podese	obter	com	ajuda	de	
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coeficientes	de	insumos	gerais	que	se	obtêm	da	“matriz	inversa”	(The	
Leontieff inverse matrix).

Quadro	9:	 Matriz	inversa	de	coeficientes	de	insumoproduto		
  (Israel)

Discriminação 1
Agricultura

2
Indústria

3
Serviços

1. Agricultura

2. Indústria

3. Serviços

1,18

0,24

0,19

0,11

1,38

0,21

0,02

0,24

1,34

Com	ajuda	dos	coeficientes	dessa	matriz	podese	determinar,	por	
exemplo,	qual	é	o	insumo	do	setor	agrícola	necessário	para	prover	uma	
unidade	de	demanda	final	na	indústria.

Quadro	10:	O	produto	agrícola	necessário	para	criar	1	milhão	de
	 	 L.I.	em	produtos	finais

 Discriminação Produto Final
Produto	Agrícola	

Necessário para Criar 
o Produto Final

1. Agricultura 1 milhão de libras isra-
e lenses

1,18 milhão de libras 
israelenses

2. Indústria 1 milhão de libras is-
raelenses

0,11 milhão de libras 
israelenses

3. Serviços 1 milhão de libras isra-
elenses

0,02 milhão de libras 
israelenses

Para	criar	1	milhão	de	libras	em	produtos	finais	da	agricultura	são	
necessários	1.18	milhões	de	libras	de	produto	agrícola;	com	o	objetivo	de	
criar	1	milhão	de	 libras	em	produtos	finais	 industriais	são	necessários	
0,11	milhões	de	libras	israelenses	de	produção	agrícola,	e	assim	sucessi
vamente. Dessa maneira, a análise das relações insumo-produto permite 
avaliar o aporte indireto e direto dos fatores de produção na economia, 
e os efeitos do prognóstico e dos planos de desenvolvimento. Com sua 
ajuda	é	factível	preparar	prognósticos	do	desenvolvimento	do	consumo,	
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das inversões, da exportação, como também das necessidades de pro-
dutos importados que torna a economia nacional, suas necessidades de 
capital, de força de trabalho etc. Estes prognósticos constituem um ins-
trumento	auxiliar	de	grande	 importância	na	planificação	da	economia	
nacional e, particularmente, da agricultura.

D.  A Planificação Intersetorial

Como	 já	 se	mencionou,	 a	 introdução	de	 ramos	nãoagrícolas	 na	
aldeia constitui um dos problemas de atualidade na agricultura is-
raelense.

Ante	a	necessidade	de	dar	expressão	quantitativa	às	relações	entre	
os	diversos	ramos	na	aldeia,	é	possível	constituir	modelos	econométri-
cos que expressem as relações ótimas entre categorias rurais e urbanas 
distintas, em diversas etapas de seu desenvolvimento e em condições 
regionais distintas.

Com	esse	objetivo	é	possível	dividir	os	ramos	nãoagrícolas	e,	par
ticularmente,	 a	 indústria,	 em	 ramos	 ligados	 à	 economia	 de	 escala	 e	
aqueles que não o estão.

Ramos especialmente ligados 
à	economia	de	escala

Ramos não ligados especialmente 
à	economia	de	escala

Indústria	têxtil
Indústria	química
A maioria das indústrias metalúr-
gicas
Indústrias de papel
Indústria madeireira básica
Indústria de conservas

Tecidos
Couros
Alimentos

Móveis
Parte da indústria metalúrgica

O problema está em como combinar a agricultura com a indústria 
e a população que vive em cada uma das regiões. É evidente que em 
cada região são distintas as relações de combinação ótima, de acordo 
com a natureza da região e suas vantagens ecológicas.

O	modelo	deve	expressar	o	encaixe	ótimo	do	emprego	agrícola	em	
uma região X com o emprego em outros ramos na aldeia. A matriz que 
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apresentamos a seguir pode expressar a estrutura de emprego de uma 
região.

Ramo Necessita de economia 
de escala

Não necessita 
de economia de 

escala
Agricultura

Indústria

Serviços

Comércio

a2

b2

c2

d2

n2

a1

b1

c1

d1

n1

O	problema	que	fica	em	pé	é	se	a	combinação	dos	lugares	de	em-
prego em cada população dará:

a1 + a2 
b1 + b2]
c1 + c2

d1 + d2

n1 + n2

Toda esta análise deve ser feita tomando em conta as categorias 
seguintes:

1.	Período	de	tempo
2. Proporção do lugar
3.	Existência	de	fatores	de	produção	livres
4.	Capacitação	profissional	dos	empregados.
Com ajuda deste modelo pode-se determinar em que ano t se al-

cançará a combinação necessária u ótima. A combinação ótima nas con-
dições	específicas	de	Israel	é,	portanto,	função	dos	fatores	seguintes:

Yo	=	f(L)	+	f(S)	+	f(Y)	+	f(Hg)
 Em que:
Yo		 =	combinação	ótima
S  = economia de escala
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L =  ajuste aos recursos naturais e as vantagens relativas

Y	=		 vantagens	dos	marcos	cooperativos

Hg =  vantagens da antiguidade, instrução, capacitação vocacional

O	modelo	deve	dar	ex	pressão	quantitativa	às	relações,	conside-
rando que a combinação ótima é função da economia de escala, do ajus-
te aos recursos naturais, das vantagens do cooperativismo e da antigui-
dade e a instrução.

 J 4. Conclusões e Complementos

A	consideração	do	marco	agregativo	da	planificação	agrícola	em	
Israel canaliza o pensamento para várias generalizações, algumas das 
quais	têm	características	universais	e	outras	estão	vinculadas	à	estrutu-
ra	específica	da	economia	israelita.	Pareceria	ademais	que,	abrangidas	
as	generalições	universais,	se	reflitam	de	maneira	especial	nas	condi-
ções da realidade israelita. As principais delas são:

a.	Duas	razões	estruturais	definem	a	necessidade	de	uma	orienta-
ção	exógena	da	economia	agrícola.

A primeira razão deriva das mesmas combinações complexas dos 
fenômenos	do	mercado	de	produtos	agrícolas.	Esta	dinâmica	tem	con
dições	positivas	e	negativas.	As	características	positivas	se	expressam	
por meio de critérios econômicos que julgam a atividade produtiva en-
quanto	 a	 significação	das	 condições	negativas	 resultam	da	 aplicação	
de	critérios	sociais	e	políticos.	Daí	resulta	o	caminho	para	a	solução:	é	
necessário apoiar-se nos elementos criadores do mecanismo do mercado 
e neutralizar a atividade destrutiva deste mecanismo.

A segunda razão deriva da dinâmica dos ingressos da agricultura e 
em	particular	dos	fatores	exógenos	e	endógenos	que	limitam	o	nível	de	
ingresso dos empregados na agricultura. Dado que os referidos fato-
res	têm	características	estruturais	(baixa	elasticidade	da	oferta	e	da	de
manda na agricultura e baixa mobilidade de seus fatores de produção). 
Cabe superá-los por meio de uma intervenção rios processos da aldeia 
para regular as repercussões sócio-econômicas de tais processos. Nas 
condições de Israel o marco harmônico e consistente para esta inter-
venção	é	a	planificação	econômica.
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b.	A	planificação	moderna	e	eficiente	deve	basearse	no	encai-
xe adequado do elemento da gestão imperativa que contém com o 
ele mento econômico que se expressa por meio do mecanismo do 
mercado. A relação entre ambas as categorias constitui um dos pro-
blemas	mais	 difíceis	 e	 controvertidos	 na	 estrutura	 econômica.	 Tal	
relação	pode	ser	definida	como	função	do	grau	de	desenvolvimento	
da economia na cional em geral e da agricultura em particular. De 
igual	modo,	como	o	protecionismo	drástico	caracteriza	os	países	em	
desenvolvimento em suas primeiras etapas do desenvolvimento (e 
isso	ocorre	até	o	dia	de	hoje	nos	países	africanos	e	em	países	da	Amé-
rica Latina), assim também se caracterizam por uma grande medida 
de intervenção administrativa nas relações econômicas internas. Não 
obstante, quando se trata de uma economia consolidada, a aplicação 
exagerada d.o elemento administra tivo pode conduzir a resultados 
sumamente	negativos.	No	fim	de	contas,	a	hipertrofia	da	interven-
ção imperativa incide também prejudicialmente no plano social. As-
sim,	 nas	 condições	 de	 Israel,	 nos	 primeiros	 anos	 da	 existência	 do	
mercado,	 podiase	 compreender	 a	 falta	 de	 consideração	 suficiente	
do	mecanismo	do	mercado.	Nos	países	subdesenvolvidos	aumenta	a	
eficiência	da	planificação	precisamente	graças	à	utilização	crescente	
do mecanismo econômico.

Abba Lerner sustenta que o mecanismo do mercado não se limi-
ta	a	um	ou	outro	tipo	de	regime	social	ou	político.	Cabe	utilizar	esse	
mecan ismo adequando-o, em certa medida, a qualquer sistema social 
ou econômico, de igual modo como todos podem utilizar a eletricida-
de, por exemplo.

A	 meu	 juízo,	 o	 mecanismo	 do	 mercado	 não	 pode	 permanecer	
indife rente aos caminhos sociais, e, neste campo, tem repercussões cla-
ras.	De	nenhuma	maneira	podese	definir	a	planificação	e	o	mecanismo	
do mercado como conceitos alternativos, particularmente quando se 
fala	de	planificação	 indicativa,	no	plano	macroeconômico.	Com	uma	
adequada	combinação	de	ambos	os	elementos	é	factível	utilizála	para	
benefício	da	economia	e	da	sociedade.	Mas,	qual	é	a	combinação	ade-
quada? Esse é já um problema em si mesmo. Pareceria que nesta com-
binação	o	ótimo	fica	determinado	pelos	limites	da	competência	dentro	
do	marco	da	planificação.

É preciso assinalar que as proporções entre a orientação administra-
tiva	da	planificação	e	a	orientação	por	meio	de	mecanismos	econômicos	
não	são	estáticas	nem	sequer	durante	períodos	curtos.	É	forçoso	revisar	
continuamente	as	relações	recíprocas.	Eis	aqui	um	dos	pontos	funda-
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mentais	da	política	econômica	que	constitui	 ademais	um	dos	 fatores	
que determinam o preço do desenvolvimento.

c. A estrutura particular da economia israelense, em geral, e de sua 
agricultura, em particular, põe sua marca sobre o modelo de desen-
volvimento. A grande importância do setor público e estatal na econo-
mia nacional facilita sua orientação e a coordenação entre os setores; 
mas,	uma	planificação	consistente	e	detalhada	existe	em	particu	lar	na	
agricultura. É indubitável que a base cômoda para ele está na proprie-
dade nacional dos principais fatores de produção (solo, água e em par-
te também o capital), e ‘no feito que em Israel não existe uma renda 
agrária	comercial.	Outro	feito	que	facilita	os	processos	de	planificação	
e orientação é que certos objetivos nacionais importantes, como, por 
ex emplo, dispersão da população e o assentamento de determinadas 
regiões não se decidem segundo critérios econômicos puros. Todo ele 
constitui uma base para o macro institucional adequado que combina 
em seu seno o interesse estatal com o interesse dos agricultores repre-
sentados	 em	 forma	 ativa	 em	 todas	 as	 instituições	da	planificação.	O	
conjunto	de	relações	entre	o	ramo	agrícola	e	a	planificação	nacional	têm	
características	especiais	em	Israel,	à	luz	da	situação	especial	do	país	e	
de	seus	objetivos	de	melhorar	sua	balança	de	pagamento.	A	planifica-
ção	agrícola	expressa	o	aporte	equilibrado	da	agricultura	a	toda	a	es-
trutura	econômica	do	país.	Convém	salientar	que	a	estrutura	particular	
da agricultura israelense e a grande importância das colônias coopera-
tivas que a integram possibilitam uma solução mais fácil aos problemas 
que	se	criam	pelo	desenvolvimento	tecnológico	moderno.	O	‘’kibutz’’	
repre	senta	uns	30%	da	produção	agrícola,	goza	da	economia	de	escala	
e não está limitado em suas possibilidades de absorver novos temas de 
pro dução e de mercado. Enquanto ao “moshav”, a cooperação expressa 
em empresas regionais contribuirá para solucionar o problema.

Essa estrutura da agricultura facilita ademais a combinação de ra-
mos	nãoagrícolas	na	aldeia,	fato	que	constitui	—	na	situação	de	Israel	
— uma condição “sine qua non” para o desenvolvimento integral das 
zonas	rurais.	Não	é	casual	o	feito	de	que	toda	a	idéia	da	independên-
cia	política	judia	se	faça	unir	em	uma	concepção	ecológica	original:	a	
com binação da agricultura com a indústria, a cidade e o campo. Dado 
que, nas condições de Israel, uma migração drástica da população rural 
nas zonas urbanas não é desejável nem pertinente, é necessário levar 
às	zonas	rurais	ocupação	nãoagrícola	para	assim	poder	compensar	a	
redução	da	parte	que	cor	responde	à	agricultura	na	economia	do	país.
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Mas,	importa	também	uma	troca	na	concepção	fundamental	da	planifi-
cação.	Será	necessário	passar	da	planificação	da agricultura à planificação 
integral das zonas rurais e nela da estrutura econômica global da aldeia: 
a agricultura, a indústria, o transporte, os serviços, o comércio etc. Uma 
troca	na	concepção	da	planificação	tem	repercussões	econômicas	e	so-
ciais que excedem os limites setoriais da agricultura. Cabe supor que a 
importância	metodológica	e	institucional	dessa	planificação	tenha	ca-
racterísticas	mais	universais.

d.	Durante	a	 existência	de	 Israel	 como	Estado	autônomo	 foram-
se	cristalizando	sistemas	de	planificação	característicos	da	economia	
agrária israelense. Tais sistemas que em parte são econométricos con-
tribuíram,	em	grande	medida,	para	aperfeiçoar	a	planificação	israelen-
se tanto do ponto de vista da localização dos componentes estratégicos 
da	mesma	 (o	marco	microeconômico),	 como	no	que	 tange	 à	 solução	
opera tiva (sistema de prognóstico de demanda e de preços, tabelas de 
insumoproduto,	 planificação	 pineal	 etc.)	 Esses	 sistemas	 têm	muitas	
vantagens; para ver corretamente o lugar que ocupam, é necessário 
compreender também suas possibilidades.

A grande vantagem dos sistemas econométricos é que seus resul-
tados são sempre corretos e melhores que os sistemas convencionais 
e que possibilitam a análise de certos aspectos que de outra maneira 
seria	impossível	fazêlo.	É	evidente	que	as	fórmulas	matemáticas	não	
têm	vida	autônoma	na	economia	e	constituem	só	um instrumento para 
revelar os fenômenos, porém não suprem nem substituem a análise 
econômica.



Alternativas de Crescimento Econômico 
e Alocação de Capital

Israel Prion

Israel Prion nasceu em Biala-Podlask, Polônia, e fez seus cursos de 
graduação em Agronomia na União Soviética nos Institutos Engels, 
Saratov e Ufa. Em 1954-57 obteve o título de Ph.D na Universidade 
Hebraica de Jerusalém. É professor e membro da equipe de pesquisa-
dores do Settlement Study Centre de Rehovot-lsrael e é professor 
da Universidade de Tel Avive de Haifa. Foi planejador regional da 
Agência Judaica em Rehovot e Diretor da Colonização Agrícola do 
Neguev. Atuou em missões internacionais como professor de cursos 
e de equipe de elaboração de planos de desenvolvimento regional no 
Sul da Itália, Uganda, Chile, Holanda, Etiópia, Colômbia, Tailân-
dia, Venezuela e Brasil. Tem mais de 15 livros e estudos importan-
tes publicados, além de grande número de artigos no campo de sua 
especialidade.

 J Introdução

O desinteresse para a consolidação de um plano de desenvolvi-
mento regional parte geralmente de “sinais” que indicam a direção da 
“corrida” e determinam a velocidade (o ritmo) da “corrida”. Concreta-
mente:	em	uma	etapa	inicial	da	planificação,	os	planificadores	devem	
adotar um conjunto de objetivos a cumprir no término do plano. As-
sim, por exemplo: alcançar na região uma taxa de crescimento econô-
mico	superior	à	taxa	média	nacional,	incrementar	em	forma	substancial	
o Produto Interno Bruto (PIB) “per capita” da região, frear ou redu-
zir	o	êxodo	da	população	regional	etc.	A	formulação	dos	objetivos	da	
planificação	dependem	da	concepção	política	dos	governantes	(policy
mak	ers)	e	suas	intenções	serão	assim	transferidas	aos	planificadores	no	
momento	da	planificação	da	região.

A necessidade de converter as diretrizes dos governantes em uma 
linguagem operativa obriga a traduzir ditos objetivos a termos quanti-
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tativos apropriados. Estas são as metas do desenvolvimento. Assim, 
em frente do objetivo de “incrementar a taxa do crescimento econômi-
co”, a resposta operativa poderia implicar a adoção de uma taxa tal por 
parte	dos	planificadores	baseada	na	suposição	“quanto	mais	alta	a	taxa	
 melhores os resultados”. Esta é, na realidade, um.a concepção errônea, 
dado que a taxa de crescimento econômico viável no marco de um plano 
de desenvolvimento deve ser o resultado das interrelações entre um con-
junto de fatores tanto econômicos como sociais.

O presente trabalho expõe uma metodologia que possibilita a ex-
pressão dos objetivos do crescimento em termos quantitativos, sua 
formulação em metas alternativas e a seleção da alternativa preferida. 
Com	base	nesses	dados,	finalmente	se	formulará	o	plano	de	desenvol-
vimento integrado para a região.

Um Modelo Preliminar de Desenvolvimento Econômico
A adoção de um.a taxa anual (%) de crescimento econômico global 

para o término do plano depende das pautas do desenvolvimento de 
seus dois componentes:

1. Taxa de crescimento (%) da população regional
2. Taxa de crescimento (%) do PIB “per capita” na região.
A	soma	de	ambos	os	componentes	equivale	à	taxa	de	crescimento	

econômico global na região. A taxa de crescimento da população geral-
mente se conjuga como objetivo de reduzir as dimensões da emigração 
na região, como também com um objetivo adicional que é melhorar o 
nível	dos	serviços	de	saúde	na	região.

A	expressão	quantitativa	do	segundo	índice	a	taxa	de	crescimento	
do PIB “per capita” — está reciprocamente relacionada com o aumento 
do valor da produção na região, que, por sua vez, depende da expansão 
do	calor	do	capital	de	inversão	nos	três	setores	da	economia:	primário	
(agricultura), secundário (indústria) e terciário (serviços).

Em	outras	palavras:	O	nível	de	desenvolvimento,	a	taxa	de	cresci-
mento do PIB “per capita” e a taxa de crescimento econômico da região 
serão	determinados	em	função	do	valor	de	capital	possível	de	ser	mo-
bilizado para a execução de projetos. Cabe assinalar, por outra parte, 
que	o	valor	de	capital	possível	de	ser	mobilizado	depende,	em	grande	
medida,	do	nível	do	ingresso	regional	projetado	no	término	do	plano;	
quanto maior for o ingresso regional, maior será o arrocho interno des-
tinado a inversões para o desenvolvimento da região e quanto mais 
elevado o valor de capital interno (arrocho regional), maiores serão as 
possibilidades de mobilizar capital de fontes externas para o desenvol-
vimento	da	região.	Tratase	pois	de	um	círculo	vicioso	frente	ao	qual	
é	possível	formular	a	clássica	pergunta:	O	que	antecede	—	o	ovo	ou	a	
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galinha?	(a	determinação	do	nível	de	ingresso	regional	ou	o	valor	do	
capital) .

O presente trabalho apresenta o método aplicativo da “árvore de 
decisões”	elaborado	e	refinado	no	transcurso	dos	anos	pela	equipe	de	
planificadores	rurais	no	marco	do	Centro	de	Estudos	Regionais	Urbano	
-Rurais (CERUR) em Rehovot.

O método é explicado na forma prática e ilustrado através de um 
fragmento	 da	 fase	 de	 macroplanificação	 da	 planificação	 do	 desen-
volvimento rural integrado da região Sul na República Dominicana, 
levado a cabo no começo de um projeto didático do Curso de Pós- 
Graduação Sobre Desenvolvimento Rural-Regional Integrado, con-
duzido pelo CERUR.(*)

O modelo parte do exame de diferentes alternativas de desenvol-
vimento econômico na região (quadro 1, colunas A-D). No plano de 
desenvolvimento	aqui	 ilustrado	se	definiu	um	praz.o	de	planificação	
de 15 anos.

Em 1980 -ano-base do plano -o PIB total da região foi de RD$ 142,2 
milhões. Estimou-se que a taxa de crescimento da população na região 
será de 3,1% anuais, segundo a suposição abaixo:
 y .saldo migratório nulo
 y aumento da esperança de vida da população resultado do melho-

ramento dos serviços de saúde no plano a ser executado.

Formularamse	três	alternativas	de	crescimento	do	PIB	“per	capi-
ta”. Cada uma das alternativas considera duplicar este valor no prazo 
de 15, 20 ou 25 anos, com base numa taxa de crescimento de 2,8%,3,5% 
e 4,7%, respectivamente (Quadro 1, colunas B-C). Adiante se examina-
rão	três	alternativas	de	crescimento	global	diferentes	segundo	as	taxas	
de	5,9%,	6,6%	e	7,8%	(Quadro	1,	colunas	BC)	que	constituíram	as	três	
alternativas básicas de “ritmo de desenvolvimento” examinadas no 
marco	da	macro	planificação.
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Com	 ajuda	 destes	 índices	 de	 crescimento	 foi	 possível	 estimar	 a	
taxa de crescimento do PIB regional para cada uma das alternativas e o 
valor absoluto do PIB regional no ano meta (1995). (Ver Quadro 1, co-
luna D.) Posteriormente foi calculado o valor agregado adicional (VA) 
entre o ano-base e o ano-meta (coluna E).

O Quadro 1 (colunas E-K) apresenta os resultados do exame do 
montante de capital necessário para conseguir o referido VA e as dife-
rentes	fontes	de	financiamento	do	desenvolvimento.

Cabe	definir	 três	conceitos	básicos	relacionados	ao	capital	de	 in
versão:

a) Inversão Bruta Fixa (IBF ou K)
b)	Inversão	Líquida	Fixa	(ILF	ou	K1)
c) Inversão em Reposição de Capital Existente (K2)
A	IEF	ou	K	equivale	à	soma	total	de	capital	a	investir	na	região,	

necessário	para	alcançar	o	valor	agregado	adicional	planificado.	A	IBF	
ou K inclui tanto capital para reposição ou renovação das inversões 
existentes, como também para expansão de novas atividades.

A ILF ou Kl	equivale	à	soma	de	capital	de	inversão	necessária	para	
expansão de novas atividades que geraram valor agregado adicional 
no término do plano.

A literatura no campo da macroeconomia produz em geral refe-
rência	ao	índice	IBF	ou	K.	Sem	embargo,	no	que	concerne	a	projetos	de	
desenvolvimento	ao	nível	regional	surge	a	necessidade	de	fazer	uma	
diferenciação mais concisa.

A	execução	de	projetos	de	desenvolvimento	regional	em	um	país	
em	vias	de	desenvolvimento	depende	em	grande	parte	da	assistência	
que	recebe	dos	organismos	de	financiamento	internacionais.	Em	geral,	
estes	organismos	estão	interessados	no	financiamento	de	projetos	en-
volvidos no desenvolvimento de novas atividades e não em projetos de 
reposição	de	inversões	existentes.	Assim,	por	exemplo,	é	factível	que	
estes	organismos	estejam	 interessados	em	financiar	o	primeiro	 trator	
que	adquire	cada	família	de	beneficiários	de	um	projeto.	Considerando	
a	depreciação	do	trator	no	fim	de	5	a	7	anos	de	uso,	resulta	que	cada	
família	deverá	repor	este	equipamento	entre	duas	e	três	vezes	durante	
o	prazo	do	plano.	Cabe	perguntar	 se	 o	 organismo	de	financiamento	
externo	estará	disposto	a	financiar	em	dobro	ou	triplo	a	inversão	sobre	
o mesmo objeto (o trator) ou se assistirá na aquisição do primeiro trator 
e	dirá	ao	beneficiário	que	a	reposição	do	trator,	em	seu	devido	tempo,	
deverá	ser	financiado	por	meio	de	economia	da	depreciação.

Na	realidade,	as	situações	não	são	tão	simples.	O	nível	de	tecnologia	
não permanece estático. Poderá resultar que o novo trator seja melhor 
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do	que	o	trator	substituído	e	por	um	custo	mais	elevado.	Por	outro	lado,	
o	novo	trator	estará	provavelmente	dotado	de	um	melhor	nível	de	ope-
rações que o primeiro e isto poderá ocasionar incremento da produção e 
portanto	de	ingresso.	O	excedente	de	ingresso	assim	obtido	significa	em	
nosso caso “Desenvolvimento” e é de se supor que os organismos inter-
nacionais	estarão	dispostos	a	financiála.	Neste	caso,	a	posição	do	orga-
nismo frente a seus clientes provavelmente exigirá a participação destes 
no	 financiamento	 de	 capital	 de	 inversão	 necessário	 para	 desenvolver	
atividades que geram o ingresso adicional; no caso do exemplo prévio, 
o	financiamento	do	custo	do	novo	trator	uma	vez	deduzida	a	economia	
acumulada da depreciação do trator anterior. A diferença é considerada 
como o capital necessário para a expansão da produção (Kl)(*).

Com	base	no	mesmo	raciocínio	é	possível	sustentar	que	a	reposi-
ção das inversões realizadas previamente no ano base do plano deverá 
ser paga pela economia acumulada de sua depreciação. O exame da 
compatibilidade	entre	as	metas	do	desenvolvimento	no	fim	do	ingresso	
do	projeto	e	entre	a	capacidade	de	financiamento	que	oferece	dito	pro-
jeto deve considerar, em primeira instância, todas as limitações impos-
tas ILF ou K1. (Ver Quadro 1, coluna G.) As considerações referentes ao 
capital total (K) são realizadas numa fase posterior da análise.

A relação Kl/VA	é	um	índice	do	valor	do	capital	de	inversão	líqui-
da	fixa	(RD$)	necessário	para	gerar	uma	unidade	de	ingresso	adicional	
(RD$	1)	no	fim	do	plano.	Examinaramse	três	valores	alternativos	da	
relação K1/VA:	2,0:	2,5	e	3,0	que	representam	distintos	níveis	de	tecno-
logias baseadas no uso intensivo de mão-de-obra, já que este é o recur-
so mais abundante na região examinada.

O	produto	do	crescimento	adicional	líquido	do	PIB	regional	no	fim	
do plano (coluna E) pela relação Kl/VA	(coluna	F)	equivale	à	soma	de	
capital	de	inversão	líquida	fixa	(ILF	ou	Kl)	requerido	no	fim	do	plano	
(coluna	G).	Desta	maneira	se	obtêm	nove	(9)	resultados	alternativos.

A soma de capital interno, ou seja, a poupança acumulada na re-
gião,	depende	da	soma	do	PIB	regional	acumulado	no	fim	dos	15	anos	
do plano. Cabe supor que a região será capaz de investir as poupanças 
acumuladas desde o ano 0 do plano (1980) até o ano 14, penúltimo ano 
do plano (1994). É óbvio que a poupança acumulada no ano 15 (ano-
meta	—	1995)	só	poderá	ser	investida	durante	o	ano	seguinte	à	finali-
zação do plano. Por esta razão, a poupança acumulada no ano 15 não é 
considerada	no	início	da	análise.

A coluna H apresenta os resultados do cálculo do PIB acumulado 
entre 1980 e 1994, conforme cada uma das nove (9) alternativas.(*)
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No	que	diz	respeito	à	poupança,	deve	distinguirse	entre	a	defini-
ção de dois conceitos:
 y Poupança Interna Bruta (PIB) e
 y Poupança	Interna	Líquida	(PIL)	
 y donde; PIL = PIB — Depreciação.

Previamente	se	assinalou	a	conveniência	de	consagrar	a	poupança	
acumulada	da	depreciação,	a	reposição	das	inversões	existentes	(k2) e a 
poupança	líquida	acumulada,	as	inversões	necessárias	para	a	expansão	
da	produção	(k1).

A	coluna	I,	no	Quadro	1,	apresenta	três	índices	alternativos	de	per-
centagem	que	representa	a	poupança	líquida	sobre	o	PIB	acumulado	no	
fim	do	plano.	Com	base	nestes	índices	se	passou	a	estimar	a	capacidade	
de	poupança	 interna	 líquida	 (PIL)	a	acumularse,	que	geraram	as	27	
alternativas diferentes aqui analisadas. (Coluna j.)

Nesta	fase	do	exame,	é	possível	estimar	a	soma	de	capital	externo	
ou	empréstimos	necessários	para	completar	o	financiamento	das	ativi-
dades	de	desenvolvimento	[coluna	k	=	(coluna	G)	(coluna	J)].	Uma	vez	
obtidos	os	dados	da	coluna	k,	é	possível	calcular	a	percentagem	que	
representa o capital externo sobre a ILF (coluna L).

 J Alternativa para as Tomadas de Decisões

o Quadro 1 expõe 27 alternativas de ritmo de crescimento econô-
mico para a região. Os dois critérios básicos empregados na seleção 
de uma delas são: a capacidade geradora de ingresso e da capacidade 
operativa	de	financiamento	que	oferece	cada	alternativa.	Em	cada	caso	
se examinam os seguintes elementos:
1.  A relação entre capital externo (empréstimos) e capital de in-

versão	 líquida	fixa	 (K1):	à	medida	que	a	relação	obtida	corres-
ponde	às	 limitações	 impostas	pelos	organismos	 internacionais	
de desenvolvimento.

2.		 O	valor	da	Poupança	Interna	Líquida	(PIL)	projetado	entre	o	ano	
base e o ano meta do plano e também a percentagem que represen-
ta	a	Poupança	Interna	Líquida	aCUmulada	sobre	o	PIB	acumulado	
da região.

3.  A adoção de uma relação K1/VA	considerada	como	apropriada	às	
condições	planificadas	para	a	região.
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Os	 organismos	 internacionais	 envolvidos	 no	 financiamento	 de	
projetos de desenvolvimento na América Latina, em geral só estão dis-
postos a cooperar em projetos capazes de mobilizar ao menos uns 60% 
do capital de ILF a ser coberto pela PIL da região no prazo do projeto.(*)

Considerando esta limitação, descartaram-se, em primeiro lugar, 
todas aquelas alternativas cujo componente de capital externo ultra-
passa os 40% do capital total, por serem consideradas demasiadamen-
te ambiciosas. Por outra parte, também se descartaram as alternativas 
cujo componente de capital externo é muito menor do que 40%, por 
não	utilizarem	ao	máximo	as	possibilidades	de	financiamento	externo	
oferecidas;	em	conseqüência	não	geraram	um	nível	de	ingresso	ótimo	
para a região.

Os	dados	no	Quadro	1,	coluna	L,	indicam	que	só	três	alternativas	
respondem	às	 limitações	previamente	mencionadas.	 (Alternativas	nos 
13,	17	e	27.)	Conseqüentemente,	estas	três	alternativas	devem	ser	exa-
minadas desde o ponto de vista da capacidade de poupança interna 
que	possuem.	Conforme	dados	estatísticos	oficiais,	a	Poupança	Interna	
Bruta	da	Região	Sul,	em	1980,	constituía	uns	16%	do	PIB.	Os	planifica-
dores	supuseram	um	incremento	anual	deste	índice	de	2%	anual,	o	que	
equivale a uma Poupança Interna Bruta de 21,5% do PIB no ano-meta 
(1995). A poupança das depreciações representava em 1980 uns 6% do 
PIE.	Considerouse	que	este	índice	aumentará	a	conseqüência	do	incre-
mento das inversões na região no término do plano e, em 1995, será de 
7,5%. (Ver Quadro no 2).

Por	conseguinte,	a	Poupança	Interna	Líquida	de	uns	10%	do	PIB	
no	anobase	passará	a	constituir	uns	14%	do	PIB	no	anometa.	O	índice	
médio no prazo do plano é de 12%. Este valor foi adotado como percen-
tagem	razoável	da	Poupança	Interna	Líquida	sobre	PIE.

Quadro no 2 —Percentagem da Poupança Sobre o PIE da Região
             Sul — 1980-1995

Ano

Poupança 
Interna Bruta 

(PIB)

Poupança de 
Depreciação

Poupança 
Interna	Líquida	

(PIL)

1980 16,0 6,0 10

Taxa de 
crescimento 
anual (%) (2,0) (1,5) (2,3)

1995 21,5 7,5 14
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Por esta razão se descarta na etapa da análise a alternativa no 27, 
com	uma	Poupança	Interna	Líquida	equivalente	a	l4%	do	PIB.	A	alter-
nativa no 17 responde a critério da percentagem de poupança interna 
acumulada na região e igualmente a alternativa no 13, que aparente-
mente poderia resultar preferente já que “demanda” menos capital de 
poupança interna.

Prévia adoção de uma das duas alternativas restantes é necessário 
submeter	Um	exame	adicional	em	relação	ao	índice	Kl/V A do Quadro 
no	1	se	observa	que	ambas	alternativas	geraram	Um	PIB	idêntico	no	ano	
meta do plano. Sem embargo, a alternativa no 17 permite uma maior 
mobilização de capital para desenvolvimento, feito que possibilita uma 
maior	flexibilidade	nas	inversões,	não	só	nos	três	setores	da	economia	
Como	também	no	referente	à	infraestrutura.	Daí	a	preferência	pela	re-
lação Kl/VA adotada para a alternativa no 17.

A seleção da alternativa n° 17 representa o “sinal” que guia a pla-
nificação	da	região	Sul	na	República	Domicana	entre	os	anos	1980	1994.	
As metas quantitativas impostas por esta alternativa são:

 J Inversão Bruta Fixa (IBF = K)

Os cálculos até agora realizados só consideram a demanda de ca-
pita I de IBF. Visto que a economia da região está estreitamente entre-
laçada com a economia nacional, a análise de processos paralelos em 
ambos	requer	o	uso	de	conceitos	idênticos.	Aqui	existe	a	necessidade	
de	calcular	o	capital	de	Inversão	Bruta	Líquida	(IBL)	na	região,	que	in-
clui tanto o capital necessário para a reposição de inversões realizadas 
com	antecedência	no	ano	base	do	plano,	 como	 também	as	 inversões	
efetuadas durante o plano.

A estimativa do valor do estoque de capital das inversões existen-
tes no ano-base do plano (anterior a 1980) é realizada de acordo com o 
nível	de	preços	e	a	teologia	previstos	para	a	data	em	que	se	execute	sua	
reposição.

O estoque de capital equivale ao valor do PIE no ano base da pla-
nificação	multiplicado	pelo	índice	da	relação	Kl/VA correspondente a 
cada um dos setores: secundário (indústrias) = 1,6; terciário (serviços) = 
1,1.	No	caso	particular	do	setor	primário	(agricultura),	o	valor	do	índice	
aplicado	para	o	cálculo	da	reposição	equivale	a	quase	uns	50%	do	índice	
aplicado no cálculo das inversões básicas (ou seja Kl/VA = 1,0 em vez 



152

de 1,8), dado que neste setor geralmente não se consideram deprecia-
ções em rubros tais como: inversões no inventário animal, habilitação 
do solo etc.

Cabe	assinalar	que	no	marco	da	macroplanificação	da	Região	Sul	
(CERUR, 1981), o cálculo do capital necessário para moradia foi inclu-
ído	como	Um	rubro	de	inversão	geral	baixo	ILF	=	Kl. Portanto, o Qua-
dro no 3 no presente informe não inclui as inversões requeridas para a 
reposição de moradias existentes(*).

O cálculo do capital total (IBF) obtido equivale a:

ILF = Kl  682, 2 milhões RD$
K2   237, 3 milhões RD$

IBF = K  922,5 milhões RD$

de aqui que a relação K / VA = 4,5  
Kl / VA = 3,0
.....................................

Em	 resumo,	 a	 presente	metodologia	 conduz	 à	 tradução	dos	 ob-
jetivos	da	planificação	do	desenvolvimento	da	região	a	metas	quanti-
tativas. Uma vez adotadas, referidas metas passam a constituir a guia 
com	base	na	qual	se	procederá	às	distintas	etapas	de	planificação	do	
desenvolvimento	da	região	a	níveis	mais	concisos	e	detalhados.

........................................

(*) Ao realizar-se os cálculos das inversões em moraria, é necessário 
diferenciar entre a soma do capital requerido para a construção de novas 
moradias (Kl) e entre o capital destinado a reposição de moradias (K2).
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Microplanejamento da Área Prioritária 
do Desenvolvimento Rural Integrado

David Erel

David Erel fez seus estudos de graduação e pós-graduação M.Sc na 
Universidade de Plovidiv-Bulgária. Emigrou para Israel em 1950 
onde começou sua vida profissional como planejador agroeconômi-
co do Departamento de Colonização da Agência Judaica no setor de 
planejamento dos Kibutzim. Entre 1974-75 foi Diretor da Divisão 
de Planejamento do Departamento de Colonização, em Jerusalém. 
A partir de 1966, no entanto, tornou-se professor e pesquisador do 
Settlement Study Center de Rehovot até sua recente aposentadoria 
dessa função. A significativa contribuição que o professor David 
Erel prestou foi quanto à sua participação em inúmeros cursos e 
projetos de desenvolvimento regional em muitos países subdesen-
volvidos, entre os quais podem ser mencionados o Panamá, Peru, 
Venezuela, RepÚblica Dominicana, Equador, Costa Rita, México e 
outros. O professor Erel participou durante quase dez anos do Pro-
grama de Treinamento em Planejamento e Execução de Programas 
de Desenvolvimento Rural Integrado no Nordeste do Brasil como 
professor, diretor acadêmico e coordenador da elaboração de proje-
tos de desenvolvimento regional executados no contexto desse pro-
grama do Banco do Nordeste do Brasil e da Universidade Federal 
do Ceará. Neste particular, destacam-se as regiões do Vale do Aca-
raú, Apodi, Norte do Piauí, Tabuleiro do Norte de Sergipe, Saco do 
Belém e Norte de Minas Gerais. Foi professor visitante do Curso de 
Mestrado em Economia Rural da UFC e é autor e co-autor de mais 
de 20 livros e publicações de sua especialidade.

 J Introdução

O assunto	exposto	neste	capítulo	é	uma	explicação	da	estrutura	das	atividades no planejamento de um projeto de desenvolvimento re-
gional integrado e trata especialmente da parte do microplanejamento 
ao	nível	de	execução.
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Consiste em uma orientação sobre as seguintes etapas de trabalho: 
 y  Informação Básica e Estudos Preliminares;
 y O Planejamento;
 y Investimentos	e	Justificativas;
 y Gráfico	do	Fluxograma;
 y Organização e Atuação das Equipes.

Este trabalho constitui um instrumento de orientação aos partici-
pantes dos Cursos de Planejamento Regional Integrado e aos interessa-
dos em usar esta metodologia de trabalho no planejamento de projetos 
similares.

Evitaram-se explicações detalhadas sobre normas e parâmetros 
para o planejamento. Isso é objeto de orientações adicionais sobre cada 
etapa	e	evento	do	fluxograma,	a	cargo	da	coordenação	da	equipe	pla-
nejadora,	sempre	vinculado	e	adaptado	à	área	e	natureza	do	projeto	a	
ser elaborado.

 J  Conceituação

A	planificação	é	o	elemento	que	se	usa	para	medir	e	avaliar	de	que	
forma uma função ou ação deve ser realizada; isto é tão importante 
como	o	fato	de	justificar	que	somos	seres	racionais.

Ao	falarmos	de	uma	planificação	integral,	recorremos	novamente	
à	idéia	do	que	se	deve	efetuar,	dada	sua	natureza,	em	uma	forma	di-
nâmica.

As observações que se efetuam durante a execução de um progra-
ma	de	planificação	proporcionam,	sem	dúvidas,	documentação	neces-
sária para avaliar os recursos e alternativas e para corrigir melhor um 
plano onde o fator tempo e a avaliação econômica estejam o mais pró-
ximo da meta proposta. Já que existem fatores que não podem ser de-
terminados de antemão de maneira mais ou menos exata e que exercem 
um	papel	importante	na.	planificação.

A	base	da	planificação	integral	é	um	mecanismo	que	proporciona	
os	meios	de	determinar	os	fatores	expostos,	modificando	o	plano	ori-
ginal,	ao	mesmo	tempo	que	mantém	o	objetivo	inicial	e	às	vezes	pode	
fazer trocar o mesmo objetivo.

A	planificação	integral	é	assim	um	processo	contínuo	que	abrange	
várias etapas em rotação:
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1.  Determinação e formulação dos objetivos do projeto de desenvol-
vimento,	sejam	eles	de	natureza	econômica,	sóciopolítica,	finan-
ceira ou complexa.

2.		 Estudo	dos	dados	básicos	necessários	para	fixar	 todos	os	 fatores	
que	afetam	a	micro	e	a	macroplanificação.

3.		 Busca	de	uma	política	que	possibilite	a	canalização	dos	fatores	an-
teriormente	mencionados	até	a	meta	préfixada.

4.  Preparação para a etapa de execução, isto é, uma observação con-
tínua	a	fim	de	comprovar	a	 idoneidade	do	plano.	 Isto	pode	 le-
var	a	uma	modificação	do	plano	original	ou	à	alteração	de	seus	
 objetivos.
Ainda	que	este	mecanismo	seja	bem	conhecido	e	seu	significado	

óbvio, não é em muitos casos reconhecido. 
Para o funcionamento normal deste sistema é necessário que os 

planificadores	estejam	em	coordenação	com	os	que	vão	executar	o	
programa.

Toda	planificação	rural	integral	deve	ter	como	meta	fundamental	
assegurar ao homem do campo — considerando todo aquele que traba-
lha	a	terra,	seja	um	pequeno	ou	médio	agricultor	—	um	nível	de	vida	
que satisfaça suas necessidades, permitindo-lhe obter uma poupança 
para seu progresso. Ação que deve ser de alguma maneira conjugada 
em	 seus	 aspectos	 físico,	 econômico	 e	 social,	 com	outros	 setores	não	
agrícolas	já	que	é	indispensável	sua	participação	para	obtenção	de	um	
plano de desenvolvimento integral dinâmico.

É	indubitável	que	em	toda	planificação	rural	integral	devemse	ter	
em grande conta os planos regionais, já que, na verdade, são estes os 
que	devem	dar	forma	ao	plano	integral	de	planificação	rural.	É	muito	
difícil	prevenir	como	se	vai	efetuar	o	desenvolvimento	integral	se	não	
se	sabe	a	planificação	regional.	Isto	é,	há	grande	conveniência	em	elabo-
rar os planos regionais e logo depois o plano integral geral.

Segundo o exposto, tem-se de se considerar a grande importância 
da	planificação	integral	nos	processos	de	desenvolvimento	agrícola.

Como é lógico supor, é absolutamente necessário efetuar estudos 
legais,	sociais,	 físicos	e	econômicos	em	todos	os	níveis,	ações	que	só	
poderão	se	efetivar	de	uma	maneira	racional,	mediante	uma	planifica-
ção,	já	que	a	avaliação	dos	recursos	e	a	análise	das	alternativas	ao	nível	
nacional	darão	a	 justificativa	 integral	das	ações	no	desenvolvimento	
rural.
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Não	se	pode	pensar,	deixando	ao	livre	arbítrio	as	forças	econômi-
cas,	sociais	e	políticas,	em	se	obter	uma	mudança	concreta	nas	estrutu-
ras agrárias relacionadas com o desenvolvimento.

Planificar	é	uma	ação	que	nos	permite	ver	o	futuro	e,	através	de	es-
tudos	dos	recursos	e	alternativas,	poder	fixar	com	elasticidade	o	desen-
volvimento	que	nos	permite	chegar	às	limitações	que	se	depreendem	
da análise dos estudos.

A mudança das estruturas agrárias motiva toda a engrenagem do 
desenvolvimento da Nação, no sentido da execução de reajuste, já que 
não se pode considerar o setor agrário independente dos demais seto-
res que formam a alma da economia nacional. É por isso que estes pro-
cessos devem efetivar-se com a devida responsabilidade e realizar-se 
com a participação de todos os setores.

Pode-se considerar que o desenvolvimento rural integral é aquele 
que	planifica	os	canais	econômicos,	físicos,	sociais	e	políticos	em	uma	
ação	que	permita	em	um	tempo	dado	e	com	o	financiamento	fixado,	
justificar	a	execução	dos	planos	elaborados.

À margem do exposto, o desenvolvimento rural deve ser orienta-
do e coordenado de uma maneira ou de outra com o desenvolvimento 
industrial.

A palavra integral expressa o desenvolvimento rural considerado 
como	uma	ação	que	abrange	todas	as	regiões	de	um	país;	porém	a	prá-
tica tem demonstrado que, para obter tal resultado, são necessários os 
planos de desenvolvimento regionais que servirão de base para se ela-
borarem os planos de desenvolvimento rural integral.

É necessário compreender que o desenvolvimento nacional é quase 
sinônimo de desenvolvimento agropecuário e isto é explicável porque 
a	agricultura	em	muitos	dos	países	em	vias	de	desenvolvimento	se	en-
contra	ainda	em	nível	de	subsistência	como	provedora	das	necessidades	
da	própria	população	rural;	é	pois	necessário	que	a	produção	agrícola	
aumente para que se realize uma verdadeira transformação na econo-
mia	agrícola	ou	de	mercado,	abastecendo	de	matériaprima	e	víveres	a	
população	nãoagrícola	e	dando	ao	homem	do	campo	sua	capacidade	
de compra.

Em	muitos	países	em	vias	de	desenvolvimento	infelizmente	não	se	
tem tomado muito em conta o fato desfavorável para o  desenvolvimento 
de concentrar as atividades de fomento nas zonas urbanas, principal-
mente através da industrialização, notando-se grande diferença no am-
biente rural e na vida urbana.

É	indubitável	que	é	responsabilidade	dos	planificadores	fixar	obje-
tivos	com	certa	flexibilidade,	elevando	as	rendas	“per	capita”,	levando
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a facilidade de industrializar as zonas rurais, isto é, levando a indústria 
a citadas zonas.

Esta	introdução	de	indústrias	em	zonas	rurais	favorece	o	ímpeto	
de renovação do desenvolvimento social e econômico, proporcionando 
novas oportunidades de emprego, assim como a criação de novos mer-
cados — fator estimulante para que o campesino produza mais do que 
necessita aumentando sua capacidade de compra — e a delimitação de 
etapas intermediárias entre a parcela e a fábrica.

O Fluxograma do Microplanejamento num PDRI

O	microplanejamento	é	a	última	etapa	do	PDRt	segundo	o	fluxo-
grama e a metodologia usados pelo Curso de Planejamento e Execução 
de Programas Regionais de Desenvolvimento Rural Integrado (CPEDI) 
e	cursos	similares.	Esta	etapa	diferenciase	das	outras	três	nos	seguintes	
aspectos:
1.  O planejamento abrange somente parte da grande região objeto do 

PDRI
2.		 Tratase	 de	 um	 planejamento	 detalhado	 ao	 nível	 de	 execução	 e	

basease	em	dados	mais	exatos	e	requer	estudos	específicos
3.  É a primeira parte do PDRI que vai a execução e planejada com 

valores maiores aos obtidos no planejamento setorial
4.  O planejamento e a execução servem como modelo para outras re-

giões e instituições
5.  Os objetivos econômÍcos e sociais são alcançados mais rapidamen-

te e conseguem maior impacto
6.		 Funciona	como	demonstração	de	transferência	do	nível	da	agricul-

tura	da	etapa	de	subsistência	para	a	de	diversificação	(em	regiões	e	
via de desenvolvimento).
Objeto do microplanejamento, a Área Prioritária (sequeiro ou irri-

gada), pode variar de 6.000 até 15.000 ha. Esta dimensão possibilita a 
elaboração de um Projeto de Colonização — assentamento de peque-
nos	produtos	rurais	em	tomo	de	400	até	2.000	famílias.

Os critérios para escolha da área neste tipo de planejamento são os 
seguintes:
1.  Tamanho: desde 6.000 até 15.000 ha para assentamento de 400 até 

2.000	famílias,	aproximadamente
2.		 Boas	características	físicas
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3.		 Área	livre	ou	ocupada	com	propriedades	rurais,	cujas	característi-
cas determinarão um dos 3 tipos de projetos a serem elaborados: 

 colonização — área totalmente livre e não explorada
 reassentamento rural — área ocupada com grandes propriedades 

a transferir com assentamento
 reordenação rural — área com minifúndios
4. Toda a área prioritária situada somente em uma sub-região
5.	 Existência	de	interesse,	prioridade	regional	e	instituição	patrocina-

dora para o desenvolvimento da área
6. Possibilidade de uma execução futura
7.	 Dados	disponíveis	—	especialmente	mapas	do	 tipo:	planimetria,	

topografia	e	 aerografia	em	escalas	 adequadas	—	para	o	planeja-
mento	físico

8. Disponibilidade de técnicos para formação de uma equipe inter-
disciplinar e interinstitucional.
Os	eventos	expressos	no	fluxograma	de	trabalho	têm	cinco	etapas	

principais:
 y informações básicas e estudos preliminares;
 y planejamento agroeconômico;
 y planejamento dos setores secundário, terciário e assuntos sociais;
 y planejamento	físico,	irrigação	e	infraestrutura;
 y investimentos	e	justificativas	econômicas	e	sociais.
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 J Informação Básica e Estudos Preliminares

I)  Características da Área Prioritária

Localização	geográfica	dentro	do	DORI.
Clima: pluviometria, temperatura, insolação, umidade relativa, 

ventos, evaporação etc.
Solos: tipos	de	solos,	aptidão	e	nível	de	estudo	de	solos.
Relevo: variação	de	altitude,	mapas	topográficos	existentes.
Hidrografia:  recursos hidrológicos e projetos em fase de elaboração 

sobre hidrologia. Água subterrânea.
Recursos naturais: florestas	e	outros.
População e estrutura viária: povoados existentes, população disper-

sa, vias de comunicação etc.
Aspectos sociais: situação fundiária; propriedades rurais existen-

tes;	estudo	sócioeconômico	sobre	os	postulantes	à	colonização	residen-
tes na área e fora dela.

Em geral, toda a informação mencionada encontra-se em mãos das 
instituições ligadas ao desenvolvimento da região. Especial atenção da 
equipe planejadora será a complementação dos mapas necessários para 
fins	de	planejamento	 físico	 e	um	breve	 estudo	 sócioeconômico	 (que	
nem sempre existe) adaptado aos objetivos do planejamento.

II) Análise dos Projetos de Colonização Existentes

É indispensável a análise dos projetos de colonização em fase de 
execução. Do mesmo modo, as atividades da instituição responsável 
pelo planejamento e execução da área prioritária deverão ser examina-
das.	Este	tipo	de	análise	às	vezes	destaca	a	diferença	na	metodologia	do	
planejamento	e	no	acompanhamento	da	execução.	A	experiência	dos	
colonos e da instituição nas primeiras fases de implementação do pro-
jeto é de grande valia para o sucesso do planejamento e execução. O 
módulo rural (UAF) diferente é ponto importante a ser cuidadosamen-
te analisado antes da tornada de decisão.

Uma análise objetiva servirá como grande suporte para o planeja-
mento	agroeconômico,	físico	e	administrativo	do	projeto.
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III) Contas Culturais — (Custos de Produção de Diversas 
Culturas e Ramos de Produção)

A determinação dos custos de produção constitui um dos traba-
lhos básicos no planejamento agroeconômico do projeto.

As culturas e os ramos de produção pecuária que merecem aten-
ção selecionam-se em função da tradição de exploração na Região e/ou 
possibilidade	de	introdução	de	novas	oportunidades	agrícolas.

A elaboração dos custos de produção representa exaustivo traba-
lho por sua própria complexidade e pela escassez habitual de infor-
mações	estatísticas,	levando,	às	vezes,	a	equipe	planejadora	a	realizar	
levantamentos	diretos	na	Região	e	a	aproveitar	sua	experiência	profis-
sional.

As fontes principais de informação sobre custos de produção são 
as seguintes:
a)  Fazendas experimentais — administradas pelas instituições de de-

senvolvimento	da	região	e/ou	universidades,	escolas	agrícolas	etc.	
b)		 Grandes	empresas	agrícolas	—	fazendas	de	escala	maior.
c)  Pequenos e médios produtores rurais — pesquisa direta de campo. 
d)		 Publicações	existentes	—	EMATER	—	Extensão	Rural	e	Assistên-

cia Técnica (Sistemas de Produção), bancos de desenvolvimento e 
outras instituições.
É importante assinalar que as contas culturais são elaboradas para 

fins	do	planejamento	da	empresa	agrícola	em	uma	etapa	mais	avançada	
no	desenvolvimento	—	a	diversificada.	Isso	significa	que	os	resultados	
econômicos dos custos de produção serão mais elevados, expressando 
um	nível	tecnológico	(insumos	e	maquinaria)	e	uma	eficiência	de	traba-
lho diferente dos existentes em região subdesenvolvida.

Quanto	mais	culturas	e	ramos	de	produção	são	incluídos	neste	tra-
balho, mais fácil se toma o esforço do planejador na escolha daquelas 
atividades que serão contempladas no plano agroeconômico proposto.

É muito conveniente, nesta fase, preparar um. breve estudo de 
mercado com especial atenção para a determinação dos produtos com 
limitações de mercado, visto que serão planejados produtos não só para 
autoconsumo mais, especialmente, para o mercado e agroindústrias.
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IV) Relação Entre o Planejamento Setorial I e o 
 Microplanejamento Agricola

O	planejamento	agrícola	da	área	prioritária	faz	parte	do	planeja-
mento	setorial	(primário).	Existem	várias	diferenças	entre	os	dois	níveis	
de planejamento:
a)  enquanto o planejamento setorial enfoca a região como um todo, 

sem	descer	 a	detalhes,	 o	microplanejamento	 agrícola	determina,	
especifica	e	concretiza	todas	as	atividades	propostas,	visando	à	sua	
execução;

b)		 a	meta	de	valor	agregado	a	ser	alcançada	por	família	e	alguns	limi-
tantes estão estreitamente ligados aos resultados obtidos no plane-
jamento setorial I. O valor agregado e a disponibilidade da mão-
-de-obra serão mais altos, exigindo nesta etapa do planejamento 
investimentos mais elevados, ocupação plena da mão-de obra fa-
miliar, atingindo um valor agregado por homem/dia equivalente 
ou	superior	a	2,5	vezes	o	salário	mínimo.
A área prioritária é a “Nata” da região. O investimento, relativa-

mente	alto,	comparado	com	a	média	por	família	no	planejamento	seto-
rial exige:
a)  Mais dias de trabalho/ano por pessoa ocupada.
b)		 Mais	pessoas	ocupadas	por	família	(participação	maior	da	família	

no trabalho).
c)		 Maior	valor	agregado	por	família,	relacionado	ao	investimento.

Até	que	nível	 elevar	os	valores	mencionados	depende	muito	do	
seguinte:
 y o	nível	dos	resultados	do	planejamento	setorial;
 y natureza da área prioritária; 
 y irrigação e sequeiro.

 J Planejamento Agroeconômico

Metas e Limitações
As informações obtidas nos eventos de 1 até 4 servem como base 

na	determinação	das	metas	e	fatores	limitantes	(por	1	família)	no	plane-
jamento. As mais importantes são:
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Valor agregado (ou renda bruta familiar). Relaciona-se com o resul-
tado obtido no planejamento setorial. O valor será elevado de 30 até 50%.

CapitaL Em relação estreita ao valor agregado planejado. 
Tomando	se	em	conta	que	os	 investimentos	médios	por	 família	neste	
tipo de projeto incluem a morada, as instalações nos centros e a infra-
-estrutura. A relação K/VA será superior ao do planejamento setorial 
(I)	e	resulta	o	índice	de	uso	de	4	até	5	unidades	de	capital	para	atingir	
uma unidade de valor agregado.

Mercado. Baseado no estudo de comercialização (demanda e ofer-
ta),	é	possível	limitar	alguns	produtos	planejados	e	isso	será	expresso	
quantitativamente (em quantidade limitada para o projeto total ou para 
uma unidade familiar.)

Exemplo: Leite -limitação de 4 milhões de litros por ano.
Fruteiras e hortaliças — não mais de um hectare por unidade familiar.
Mão-de-Obra — O projeto é baseado no uso de mão-de-obra fa-

miliar. A mão-de-obra assalariada só será requerida nos meses de ne-
cessidade (colheitas, plantio e outra concentração de trabalho); será 
planejado	pleno	trabalho	para	a	família	(pai	+	trabalho	parcial	da	mãe	e	
filhos).	Isso	calculado,	pode	atingir	400	—	440	homens/dia/ano,	equi-
valente	a	240	dias	de	trabalho	por	1.75	PEA	por	família.

Água — (Somente nos projetos em irrigação) a quantidade por 
unidade	familiar	em	base	de	recursos	de	água	disponíveis	ou	previstos	
para o projeto.

Determinação da Unidade Agrícola Familiar (U.A.F.) e Tipos de
Exploração

É o evento mais importante na rede das atividades do microplane-
jamento. A determinação certa dos tipos de exploração e U.A.F. facili-
tará atingir os resultados econômicos e sociais para uma outra fase do 
desenvolvimento,	ou	seja,	a	transferência	da	etapa	de	subsistência	à	de	
diversificação.

O	 tamanho	da	Unidade	Agrícola	Familiar	 (UAF),	ou	 seja,	 o	 lote	
para	 exploração	 destinada	 a	 cada	 família	 determinase	 pelo	método	
de “aproximações sucessivas”. Através desta metodologia, chega-se 
a uma combinação racional dos meios de produção, baseada na meta 
a	 atingir	de	valor	 agregado	programado	por	 família,	 com	 limitações	
como: capital, mão-de-obra, mercado, água etc.

Os seguintes critérios de importância são considerados na determi-
nação dos tipos de exploração e UAF para o segundo estágio do desen-
volvimento:
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 y diversificação	das	atividades;
 y nível	tecnológico	mais	elevado	que	o	existente	e	maior	produtivi-

dade;
 y utilização racional dos meios de produção;
 y utilização da mão-de-obra familiar — maior número de dias de 

trabalho por ano para cada PEA;
 y seleção	das	atividades	com	base	nas	características	e	aptidões	da	

área	do	projeto	e	incluídos	no	planejamento	setorial	da	sub	região	
da área prioritária visando o melhor aproveitamento dos recursos;

 y obtenção	de	unI	nível	de	renda	capaz	de	oferecer	melhor	padrão	
de	vida	e	o	fiel	cumprimento	das	obrigações	financeiras.
Na elaboração dos planos de produção anuais ou estacionais é re-

comendável, uma vez já determinada a UAF, usar os outros dois mé-
todos	 de	 planejamento	mais	 sofisticados:	 planejamento	 por	 etapas	 e	
programação	 linear	com	o	fim	de	 justificar	o	projeto.	 Isso	com	vistas	
a melhorar os resultados econômicos de acordo com as mudanças dos 
objetivos e limitações no ano de planejamento.

Módulos Rurais Usados Pelas Instituições
Ainda que a metodologia usada no Curso de Planejamento e Exe-

cução	de	Desenvolvimento	Rural	 Integrado	 (CEPDI)	seja	bem	 justifi-
cada e aplicada pelos participantes dos cursos, adotamos a tradição de 
usar como forma mais aceitável pelas instituições outros módulos, com 
diferentes tamanhos de lotes familiares. Quase todas as instituições pa-
trocinadoras deste tipo de projeto usam “módulos rurais”, baseados 
em	alguns	critérios	incluídos,	às	vezes,	numa	“fórmula”.

O comum para todos estes módulos é o seguinte: 
1)  Metodologia determinada há algumas décadas
2)		 As	metas	e	critérios	não	vêem	o	“futuro”	e	são	baseados	no	“pas-

sado”	—	da	etapa	de	desenvolvimento	—	subsistência,	com	tecno-
logia e produtividade baixas

3)  O resultado, ou seja, o tamanho do lote (U.A.F.), quase sempre é 
maior do que o determinado pelo método de aproximações suces-
sivas em regiões de condições similares.
Nas regiões onde “funcionam” os módulos mencionados usar-se-

-á a metodologia de aproximações sucessivas na elaboração de PDRI. É 
bom convencer a instituição sobre a metodologia aplicada, comparando 
os resultados econômicos e sociais do projeto elaborado segundo as duas 
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metodologias,	elaborando	duas	alternativas	referentes	a	Unidade	Agrí-
cola Familiar (UAF).

Transformação (ou Adaptação) dos Tipos de Exploração em 
Colônias/Núcleos e Elaboração dos Planos de Produção

Os tipos de exploração determinados servem como “luz verde” 
para	o	início	do	planejamento	de	numerosas	atividades	e,	especialmen-
te,	do	planejamento	físico.

Como primeiro passo é necessário “transformar” ou “adaptar” os 
tipos de exploração em colônias/núcleos, ou seja, a distribuição quan-
titativa dos tipos na área total do projeto em aglomerações, segundo o 
número	de	famílias	para	cada	colônia	e	cada	tipo	de	exploração.

Este trabalho é preparado com base na aptidão dos solos, limita-
ções	do	mercado	e	critérios	de	planejamento	físico	relacionados	nesta	
fase	ao	número	de	famílias	por	colônia,	conjuntos	de	colônias	e	outros.

O resultado, Como exemplo, pode ser: planejamento total de 10 
colônias	(7	colônias	do	tipo	agrícola,	2	colônias	do	tipo	pecuária	leiteira	
e 1 do tipo fruteiras.) A participação dos 2 últimos tipos de exploração 
(pecuária	e	fruteiras)	está	limitada	às	vezes	pelo	mercado.

Os planos de produção (evento no 9) são detalhamentos dos tipos 
de	exploração	e	resumo	das	atividades	segundo	o	número	de	famílias	
e colônias planejadas.

A) Resumo Segundo Tipo de Exploração
 y despesas diretas de cada atividade e totais;
 y receitas, valor da produção segundo a produtividade planejada e 

preços estabelecidos;
 y índices	econômicos;	VA/VP,	VA/H.D	etc.;
 y requerimentos mensais da mão-de-obra (em homem dia) segundo 

calendário	do	ano	agrícola;
 y requerimentos mensais de maquinaria (em horas);
 y requerimentos mensais de necessidade de água (em m3);
 y requerimentos mensais de crédito; custeio para cobrir as despesas 

diretas,	além	dos	investimentos	em	capital	fixo.

B) Resumo Geral do Planejado Segundo Colônias ou Projeto
 y a produção planejada segundo tipos de produto e destino; consu-

mo local, agroindústria, exportação etc.;
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 y necessidade de mão-de-obra dos colonos e assalariados;
 y maquinaria	agrícola	—	necessidade	total	própria	e	contratada;
 y água	para	 irrigação;	 total	 anual	 e	no	mês	de	máximo	 requeri

mento	de	água;	comparação	com	a	quantidade	disponível	para	
o projeto

 y necessidade de armazenamento da produção e insumos; depósi-
tos, silos etc.;

 y o custeio necessário para implantação das atividades plane-
jadas;

 y comparação da total produção planejada no projeto regional com o 
planejamento setor I da sub-região da área prioritária;

 J Planejamento dos outros setores econômicos e 
sociais

Os Setores Secundário e Terciário
O planejamento das atividades do setor secundário para a área 

prioritária do PDRI é relativamente limitado e depende do tamanho do 
projeto. Aparecem duas possibilidades para o setor secundário:
A)  Planejamento dos produtos agroindustriais como matéria-prima 

para indústrias fora da área prioritária e/ou indústria caseira. Isto 
sucede nos pequenos projetos ou quando o produto destinado 
para	este	setor	não	é	suficiente	à	implantação	de	indústrias.

B)  Produtos destinados totalmente ao parque industrial planejado 
para a área prioritária. Neste caso, o parque (distrito) industrial 
é parte integrante da área prioritária, apoiado pelas instituições 
regionais e com a participação dos setores público, cooperativo e 
privado.
O planejamento consiste em:

 y tipos e tamanhos dos estabelecimentos industriais
 y Matéria-prima fornecida pela Área Prioritária e outros produtores 

da Região;
 y instalações de suporte, depósitos, transporte, energia, comunica-

ções	e	serviços	financeiros
 y emprego direto e indireto
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 y possibilidades de adaptação no futuro de certas instalações para 
industrialização de outros tipos de produtos

 y investimentos no parque (distrito) industrial 
 y planejamento do setor terciário (setor serviços).

Os serviços como parte do sistema de suporte da área prioritária 
são	localizados	nos	2	níveis	da	hierarquia:	centro	rural	e	centro	de	colô-
nia. Os serviços no centro rural abrangem:

 y educação: jardim de infância e escola do 1o grau;
 y saúde: centro de saúde, ambulância etc.;
 y cultura e esporte: centro social e instalações de esporte;
 y comércio: centro comercial e instalações de vários serviços pes-

soais;
 y religião: templo;
 y administração de suporte: escritórios, depósitos, armazéns, gara-

gem, extensão rural e cooperativismo.
O planejamento dos serviços mencionados é feito sobre a popula-

ção que usa diretamente os serviços (colonos e residentes nos centros). 
Quando	o	número	de	colonos	no	projeto	é	menor	(menos	de	400	famí-
lias), alguns dos serviços (educação, saúde etc.) são planejados para 
população superior, considerando que a população vizinha e dispersa 
será	beneficiada	por	este	tipo	de	serviço	público.

Os serviços do centro da colônia são do tipo de “uso diário” para 
aquela	população	de	80120	famílias	em	cada	colônia.	Inclui	um	prédio	
polivalente (escritório, sala de reuniões etc.) e mercearia que satisfaçam 
as necessidades desta pequena comunidade da colônia e residentes a 
uma	distância	de	2	até	5	km	do	centro	rural,	fornecedor	principal	dos	
serviços.

Planejamento Social
O desenvolvimento social consiste no conceito da distribuição dos 

excedentes econômicos provenientes do aumento da renda, gerando o 
bem-estar da população, como resultado de estratégias em que a parti-
cipação comunitária se fundamenta em uma ação organizada conscien-
te e produtiva.

O	planejamento	social	influi	em	2	destinos:
a) orienta os planejadores e executores que atuam na área;
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b)		 analisa	as	mudanças	da	comunidade	Como	conseqüência	do	de-
senvolvimento planejado.
A presença do sociólogo na equipe planejadora não é mais um 

“mal necessário” e sim um promotor e apoio para chegar a melhores 
situações.

Trata-se de planejar um novo enfoque, baseado na concepção do 
desenvolvimento como um “processo de mudanças que abrange todo 
o	país:	a	estrutura	econômica,	social,	política	e	física,	de	igual	maneira	
como o sistema de valores e a forma de vida de um povo”.(*)

Planejamento	Físico	e	Irrigação
A)		 O	planejamento	físico	como	etapa	do	microplanejamento	da	área	

prioritária é a tradução espacial do conjunto de várias atividades: 
dimensionamento, delimitação e parcelamento dos assentamentos; 
criação dos centros de serviços; estruturação das vias de comunica-
ção; sistemas de ligação aos centros de conjunto e industrialização 
— tudo isso como base fundamental para facilitar ao agricultor, 
futuro colono, uma nova vida em comunidade.
O	processo	do	planejamento	físico	na	área	prioritária	tem	duas	fa-

ses	de	trabalho	definidas:
 y ·preparatória	—	fase	inicial,	com	objetivo	de	reconhecimento	físico	

e	social	da	área;	tipos	de	solos	e	área	disponível	para	exploração	
e parcelamento, estudo dos mapas e fotos aéreas existentes e/ou 
levantamento novo a complementar; relevo, hidrologia, erosão, 
área de inundação etc. etc.; informações sócio-econômicas sobre a 
população de futuros colonos no projeto;

 y ·planejamento — fase a ser iniciada somente depois de determina-
ção da UAF e os tipos de exploração (evento 6 até 8). Consiste na:
a) destinação das terras com base nos tipos de exploração;

b)		 definição	do	tipo	de	planejamento	físico:	assentamento	concentra-
do, semidisperso e disperso;

c)  fragmentação das parcelas segundo os tipos de parcelamento e ti-
pos de exploração;

d)  morada, quintal e instalações;
e)  centros da colônia;
f)  centro rural-localização, dimensão e instalações;
g)  relação morada / serviços / trabalho; tempo gasto no deslocamen-

to a pé ou transporte;
h)		 obras	de	infraestrutura;	eletrificação,	vias	de	comunicações;
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i)  investimentos, segundo os tipos e localização.
B)  Projeto de Irrigação — Prepara-se no caso em que o desenvolvi-

mento da área prioritária requer irrigação. O desenho do projeto 
de	irrigação	é	elaborado	sobre	o	planejamento	físico	das	colônias	e	
da área prioritária em sua totalidade.
Nesta elaboração consideram-se como elementos principais os da-

dos	referentes	à	climatologia,	balanço	hídrico,	pedologia,	propondo	se	o	
lançamento de sistema de irrigação e drenagem, os quais estão sujeitos 
à	confirmação	após	a	análise	dos	estudos	de	solos	e	topografia	da	área.

A demanda de água do projeto é forneci da pelo plano agronômi-
co (planos de produção — evento no 9) — a necessidade de água em 
metros cúbicos por segundo colônias e projeto total, anual e por meses, 
destacando	o	requerimento	de	água	no	mês	crítico	como	 informação	
importante para o planejamento da instalação. Esta demanda de água 
será comparada com a disponibilidade (em caso de fontes existentes, 
açudes, rios, poços etc.) ou com estudos hidrológicos da área mostran-
do o potencial de água a ser explorado.

A seleção do sistema de irrigação (gravidade, aspersão e goteja-
mento)	 é	 ligado	 a	 aspectos	 físicos	 (solos,	 topografia,	 evapotranspira-
ção);	econômicos	(capital	disponível,	tipo	de	exploração	etc.)

No planejamento do sistema de irrigação por gravidade é indis-
pensável o detalhamento do sistema de drenagem.

Chegouse	a	uma	conclusão	importante	sobre	o	planejamento	fí-
sico e o planejamento da irrigação nos projetos elaborados nos cursos 
de	desenvolvimento	regional	integrado:	o	curto	prazo	disponível	não	
impede	a	elaboração	de	um	planejamento	físico	completo	ao	nível	de	
execução (baseado em informações e mapas adequados) mas é quase 
impossível	chegar	a	esse	fim	no	projeto	de	irrigação	e	outras	obras	de	
infra-estrutura — que precisa de maiores conhecimentos, detalhamen-
to e tempo. Os cursos desta natureza oferecem somente uma idéia geral 
do plano de irrigação.

Cooperativismo
A cooperativa, como parte da organização social proposta, será 

imprescindível	ao	desenvolvimento	e	 consolidação	do	projeto,	 tendo	
em vista, principalmente, a sua função de órgão de suporte ao sistema 
de produção e comercialização agropecuária.

No planejamento da implantação de uma cooperativa na área prio-
ritária	é	importante	considerar	os	objetivos	específicos	como:	de	caráter	
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sócio-cultural, de natureza econômica, técnico-administrativa, estrutu-
ra administrativa e funcionamento (da cooperativa).

Um	organograma	deve	 incluir	 a	 gerência	da	 administração	 e	 os	
diversos departamentos e setores com as atividades, de acordo com a 
natureza do projeto.

Se,	às	vezes,	certa	cooperativa	“maneja”	empresas	como:	“pool	de	
maquinaria”, pequena agroindústria ou outras deste tipo, é necessária 
a	elaboração	dos	projetos	para	justificar	as	empresas	da	cooperativa.

Os custos anuais do pessoal da cooperativa incluem os salários e 
outras	despesas	dos	administrativos	e	funcionários	ligados	à	organiza-
ção proposta.

Organização e Administração do Projeto
Consiste na elaboração do organograma de estrutura administrati-

va do projeto. Esta administração é encabeçada pela instituição respon-
sável da área prioritária com a colaboração de outros órgãos ligados 
ao	desenvolvimento	ou	às	atividades	econômicas	e	sociais	do	projeto.

A atuação dos representantes dos colonos é importante como parte 
da participação comunitária.

Dos	órgãos	estatais,	o	serviço	de	extensão	e	assistência	técnica	in-
tervirá na parte de produção e experimentação.

Cronografia da Execução
Expressa as etapas de execução do projeto. Isso depende dos se-

guintes elementos:
 y meios de produção: capital, terra, água etc.;
 y natureza dos tipos de exploração;
 y experiência	dos	colonos	e	do	órgão	executor	do	projeto.

Cada um ou todos os elementos mencionados determinam uma 
execução paulatina do projeto. Desse modo, haverá uma melhor adap-
tação do colono a nova tecnologia, com o crescimento dos investimen-
tos durante alguns anos e a avaliação do executado, pela instituição, 
nos primeiros anos, para mudanças favoráveis em sua continuação.

O planejamento abrange:
 y ritmo de implantação das colônias; planejamento da implantação 

das	colônias,	número	de	 famílias;	áreas	 (ha)	e	centros	de	serviços	
(rurais e colônias), segundo os anos do desenvolvimento do projeto;
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 y gráficos	(baseados	no	ritmo	de	implantação)	sobre	número	de		
colonos, áreas (ha) e investimentos necessários para o projeto.
Estes trabalhos servem comO orientação e base para as atividades 

na	justificativa	econômica.

 J 6. Planejamento e Justificativas Econômicas e 
Sociais

Plano de Investimento
Aqui	se	resumem	os	investimentos	que	provêm	do	planejamento	

agroeconômico,	planejamento	físico,	irrigação,	dos	serviços	nos	centros	
e outros.

Para	fins	de	reembolso,	dividemse	em	três	níveis:
 y nível	de	colono;	investimentos	sobre	meios	de	produção	e	morada,	

reembolsáveis diretamente pelo colono;
 y nível	de	cooperativa;	investimentos	de	instalações	administradas	

pela cooperativa e localizadas em geral nos centros de serviços. 
Tipo	de	investimento	que	beneficia	os	colonos,	mas	reembolsase	
pela cooperativa;

 y nível	do	Projeto:	investimentos	a	fundo	perdido.
Resume-se segundo colônias e o projeto em sua totalidade. Para 

facilitar	o	fluxo	dos	diversos	investimentos	usado	na	avaliação	econô-
mica, é bom também resumir segundo os tipos de investimentos.

Resumo Geral do Projeto
Compreende	uma	síntese	numérica	do	projeto	segundo	os	resul-

tados	do	planejamento,	áreas,	 famílias,	colônias,	 tipos	de	exploração,	
emprego, uso de maquinaria, consumo de água, valor da produção, 
despesas, valor agregado, investimento etc.

É	uma	conferência	de	resultados,	verificando	a	exatidão	do	plane-
jado	e	que,	na	última	etapa	do	trabalho,	será	usado	para	a	justificativa	
econômica.

Aqui,	às	vezes,	descobremse	erros	e/ou	contradições	a	serem	cor-
rigidos antes de “fechar” o projeto.
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Justificação Econômica e Social
A	viabilidade	do	projeto	é	comprovada	pelas	justificativas	econô-

micas e sociais as quais são utilizadas como instrumentos para escolha 
da melhor alternativa planejada.

Os	 indicadores	 econômicos,	 como	 componentes	 da	 justificativa	
econômica, são vários e usam-se nas diversas etapas do planejamento 
do projeto:
a)		 índices	Econômicos	Comparativos	(VA/VP,	VA/HD	e	outros)	—	

depois do evento no	6	—	são	indicadores	que	tratam	de	justificar	
a	 unidade	 agrícola	 familiar	 e	 os	 tipos	 de	 exploração,	 ao	mesmo	
tempo	demonstrando	o	nível	tecnológico	utilizado	e	representan-
do o primeiro indicador sobre a capacidade de pagamento (relação 
valor agregado por homem/dia).

b)  Capacidade de Pagamento — comprova-se depois de resumir os 
investimentos	ao	nível	de	colono:	meios	de	produção	e	morada;	e	
definir,	com	a	instituição	patrocinadora,	algumas	das	condições	do	
financiamento.
O resultado expressa o uso do valor agregado obtido pelo colono, 

dando resposta a:
 y como	viver?	(nível	de	vida);
 y como pagar? (amortizações anuais, anos e juros); 
 y  quanto poupar? (a possibilidade de poupança.) 

Esta	justificativa	é	ao	nível	de	unidade	agrícola	familiar.
c)		 Relação	Benefício/Custo	(B/C)	e	Taxa	Interna	de	Retorno	(TIR).

Duas	justificativas	econômicas	determinadas	ao	nível	de	projeto.
Com as informações obtidas sobre investimentos, despesas e recei-

tas do planejamento agroeconômico preparam-se os seguintes quadros, 
segundo anos de vida útil do projeto:
 y despesas;
 y receitas;
 y investimentos.

Todos	os	valores	atualizados	até	o	ano	inicial.	Usando	o	fluxo	de	
receitas, despesas e investimentos, calcula-se a T.I.R. que indica o limite 
de taxa de juro que o projeto poderá pagar.

A	justificativa	social	destaca	os	seus	benefícios,	ou	seja,	as	mudan-
ças no bem-estar da comunidade, possibilitando ressaltar novos indica-
dores	da	viabilidade	do	projeto	quando	os	resultados	das	justificativas	
econômicas não forem muito favoráveis.
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 J Introdução

O termo “planejamento regional” foi utilizado durante muitos 
anos para descrever uma série de atividades mais ou menos 

desvinculadas. Hoje em dia, a idéia de planejamento regional trata de 
especificar	 o	 conceito	 de	 integração,	 de	 compreensão	 equilibrada	 de	
uma	política	de	desenvolvimento	dentro	de	um	nível	intermediário	en-
tre	o	nível	nacional	e	o	local.	Tem	como	objetivo	acelerar	o	processo	de	
desenvolvimento	de	uma	região	ou	área	especifica,	o	aproveitamento	
dos recursos existentes e a criação das estruturas necessárias para com-
plementar o plano.

O	problema	do	planificador	de	como	manejar	as	condicionantes	em	
ação	é	um	dos	mais	difíceis.	O	tempo	que	demanda	para	alterar,	permu-
tar ou melhorar uma situação e parte da problemática do planejamento.

O planejamento se realiza considerando-se diferentes horizontes de 
tempo. Em cada uma das etapas a natureza do problema é diferente. Esta 
diversifica	 da	 aproximação	 reflete	 a	 incerteza	 com	que	 o	 	planificador	
enfrenta	a	medida	que	o	período	de	 tempo	se	afasta	e	se	separa	do	
 presente.
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Quatro	 tipos	de	planejamento	podem	identificarse,	fixandose	o	
lugar que corresponde nele o Planejamento Regional Integrado, que 
considera	como	funcional	o	período	de	510	anos.	É	de	primordial	im-
portância a elaboração de um conjunto de planos concretos e a atribui-
ção de uma ordem de prioridades para a destinação de inversões em 
projetos	e	programas	específicos.

Considera-se também nesta divisão uma diferenciação entre o pla-
nejamento normativo e funcional, que vem do geral ao particular, des-
de	o	estabelecimento	de	metas	muito	gerais	até	a	definição	de	tarefas	
muito concretas que levam a planos de ação a curto prazo.
Planejamento Regional Integrado

Horizonte do
Planejamento -

(anos)
Tipos de

Planejamento
Tipo de Fim

em Vista Propósito

Normativo

25 — 40 Planejamento
de Metas Meta Direção

10 — 20 Planejamento do
Desenvolvimento Objetivo Estratégia

Funcional

5 — 10 Planejamento
Integrado Planos Conjunção

1 — 3 Programação
Anual Tarefas Programa

Orçamentário

Conceito de Região e a Equipe

O desenvolvimento da região traz consigo a evolução do conceito 
em si de região em diferentes campos. Para o melhor entendimento da 
análise regional se faz necessária a repetição constante do conceito de 
região,	dos	elementos	principais	que	a	compõem	e	como	se	define,	e	
quais	são	as	características	que	a	associam	em	sua	análise	para	o	pla-
nejamento. 

Existem	definições	de	região	de	vários	pontos	de	vista:	econômico,	
social,	físico,	ecológico.	Estes	aspectos	tomam	em	conta	os	fatores:	pro-
pósito, escala e processo.

Podemse	definir	as	regiões	por	 tipos:	 região	homogênea,	 região	
polarizada e região especializada.
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Nos	restringiremos	à	definição	dentro	do	ponto	de	vista	físico.	
“Lewis	Munford”	expressa	que	todo	complexo	regional	está	carac-

terizado	por	três	qualidades	especiais:
a.	caráter	geográfico	específico;
b.	determinada	ordem	ou	equilíbrio	entre	suas	distintas	partes;	
c.	carência	de	limites	físicos	definidos.
A primeira se refere a certas propriedades comuns do solo, do cli-

ma, da vegetação, da agricultura e da exploração técnica. Em tal aspecto 
podemos	encontrar	a	noção	de	ordem	puramente	física	relativa	à	região.

Cada	região	tem	sua	própria	configuração,	suas	associações	carac-
terísticas,	seus	recursos	favoráveis,	suas	falhas	e	seus	empobrecimentos	
igualmente	característicos.	Os	recursos	próprios	da	região	variam	com	
a cultura da comunidade.

A	 região	 física	 poderia	 definirse	 e	 delimitarse	mentalmente,	 o	
que	viria	a	ser	uma	convivência,	pois	as	características	puramente	fí-
sicas ainda se fundem gradualmente com as zonas intermediárias que 
pertencem a uma e em parte a outra zona.

É	 necessária	 a	 identificação	 das	 zonas	 em	 depressão,	 das	 zonas	
prósperas,	as	de	baixo	potencial	e	aquelas	que	têm	um	promissor	po-
tencial econômico para o crescimento e desenvolvimento que permi-
tem orientar a localização dos recursos e inversões.

Dependendo de cada região e área a desenvolver-se, dos recursos 
existentes nela, assim como das metas que se delineiam, varia a com-
posição da equipe interdisciplinar nas especialidades ou campos que 
intervierem na preparação do plano.

A	equipe	interdisciplinar	se	compõe	basicamente	de	planificado-
res agroeconômicos: engenheiro hidráulico, engenheiro civil (solos) e 
arquiteto	—	planejador	físico.	Outros	campos:	Sociologia,	Hidrologia,	
Geografia,	Engenharia	de	Transportes	e	Administração	de	Empresas.

O	arquiteto,	dentro	da	equipe	de	planificação,	 tem	como	 função	
principal a análise das metas, objetivos do plano em uma dimensão 
espacial	e	a	constantes	interpretações	de	conceitos	abstratos	à	realidade	
tangível.

Dada	a	tendência	ao	planejamento	social	ou	econômico	como	meta	
em	si,	desligada	de	sua	integração	com	o	plano	físico,	o	trabalho	do	pla-
nejador	físico	leva	consigo	a	constante	revisão	dos	objetivos	no	mundo	
tangível	das	dimensões	(lugar,	 intensidade,	fluxo,	tempo)	que	consti-
tuem	a	estrutura	física	do	plano.

Para	maior	compreensão	da	função	do	planificador	,físico	passare-
mos	a	estabelecer	os	critérios	gerais	da	planificação	física	e	do	processo	
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de planejamento em que nos concentraremos unicamente no desenvol-
vimento	dos	 aspectos	 que	 concernem	 ao	planejador	 físico	 dentro	 de	
cada etapa de elaboração do projeto.

 J O Planejamento Físico dos Projetos de D.R.I

Definese	a	planificação	física	ou	territorial	“como	a	técnica	moder-
na	da	ordenação	ou	da	organização	dos	espaços	geográficos”(l).

A	relação	entre	as	diferentes	disciplinas	que	intervêm	no	planeja-
mento depende da representação espacial de uma série de inter-rela-
ções, que podem ser divididas, em geral, dentro de categorias de que 
dependem suas tarefas principais no sistema.

Reconhecendo-se as atividades, comunicações, canais e subsiste-
mas que une estes, dentro do marco regional.

Esta tradução espacial registra 4 dimensões:
a.	 Lugar	(localização	das	áreas	em	cada	nível	do	plano
b.  Intensidade (usos do solo, densidade populacional etc.)
c.		 Movimento	(circulação,	transporte,	fluxo	de	mercadoria	etc.)	
d.  Tempo (etapas de desenvolvimento, projeções etc.).
O	modelo	físico	toma	em	consideração	todas	estas	dimensões	den-

tro	do	contexto	regional,	definindo	as	estruturas	dos	assentamentos,	as	
redes de comunicações, a hierarquização dos centros e sua localização. 
A	função	do	modelo	depende	da	identificação	dos	parâmetros,	das	va-
riáveis endógenas (cujo valor está dado pelas relações que o próprio 
modelo incorpora) e de variáveis exógenas.

Podem considerar-se 5 etapas fundamentais no processo de plani-
ficação:

1.  Informações, regulamentação de dados
2.  Descrição (Teoria: Analistas) .
3.		 Formulação	dos	valores	(definição	de	metas	e	objetivos)
4.		 Identificação	dos	meios.	Elaboração	das	projeções	(a	tarefa	de	

identificar	os	meios	envolve	2	categorias:	a)	a	identificação	do	
universo dos meios que permitem alcançar as metas; b) a ava-
liação	das	alternativas	identificadas	no	primeiro	passo)

5.  Implementação (obriga a uma constante revisão das duas últi-
mas etapas; implica um compromisso com a realidade e com os 
valores	definidos	para	a	consecução	do	plano	—	Feedback).
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Processo de Planejamento

A compilação de dados e informações é uma parte essencial para 
a descrição do mundo real como parte básica fundamental do entendi-
mento do meio e como reconhecimento do sistema que o plano trata de 
modificar.

Os	dados	necessários	para	o	planificador	devem	cobrir	os	seguin-
tes aspectos:

a.	físicos;
b.	agroeconômicos;	c.	sóciodemográfico.
Ocuparnosemos	da	informação	que	abrange	os	aspectos	físicos:	

Localização	 (posição	 geográfica),	 clima,	 fisiografia,	 hidrologia,	 solos,	
geologia, subsolos, paisagem e infra-estrutura.

Cada uma delas pode ser apresentada em mapas ou tabelas acom-
panhadas dos textos pertinentes. A escala dos mapas depende das di-
mensões	do	projeto	e	das	suas	características.	Porém,	pormenoriza	o	
processo de preparação da documentação básica, dos mapas que utili-
zam	as	fotografias	aéreas	e	a	fotointerpretação	como	ajuda	ao	planifi-
cador	físico.

A	análise	dos	dados	e	mapas	permite	ao	planificador	físico	o	ma-
terial	básico	para	a	definição	das	condicionantes	e	limitações	físicas	do	
projeto.	Isto	é:	topografia,	relevo,	declives	etc.;	clima,	insolação,	precipi-
tações, ventos; geologia, solos; hidrologia, irrigação, drenagem; comu-
nicações, vias, redes; e morfologia dos assentamentos existentes.

Em função dela chega-se a estabelecer as diferentes categorias de 
solos	para	usos	agrícolas.	Assim,	teremos:

a)  Boa qualidade de solos (alta produtividade, sob boas condições 
de manejo). As terras que entram nesta categoria gozam das 
melhores	condições	topográficas,	declives	suaves,	boas	condi-
ções de abastecimento de água, facilidade de vias de acesso

b)  Qualidade média, que compreende os solos de mediana pro-
dutividade	limitada	tanto	pelo	tipo	de	solo	como	pela	dificul-
dade de abastecimento de água ou acessibilidade custosa

c)  Baixa qualidade de solos (terras de baixa produtividade ainda 
sob técnicas apuradas)

d)		 Planificação	 da	Concepção	 Física	 do	 Projeto	—	Definição	 de	
Metas e Objetivos.
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Depois	de	cobertas	as	primeiras	fases	do	processo	de	planificação	
em	seu	primeiro	nível,	podese	iniciar	o	delineamento	geral	da	planifi-
cação	física	do	projeto.	Sua	base	é	a	planificação	agrícola,	cuja	primeira	
etapa	está,	por	 sua	vez,	na	definição	das	metas	 sócioeconômicas	do	
plano em cada uma das etapas.

No processo de preparação do plano, consideram-se as seguintes 
etapas:

1.		 A	primeira	consiste	na	preparação	do	modelo	físico	que	sirva	
de	base	à	execução	do	plano,	descrevendo,	em	termos	gerais,	a	
estrutura	física	projetada.

Este modelo permite a revisão dos delineamentos e objetivos for-
mulados preliminarmente pela equipe interdisciplinar e as autoridades 
encarregadas	do	plano,	definindo	as	limitações	e	as	possibilidades.

2.  A segunda etapa consiste no preparo da programação detalha-
da	do	projeto,	em	cada	um	dos	níveis:

 y Regional: distribuição dos assentamentos, plano de desenvol-
vimento, infra-estrutura e serviços.

 y Zonal: centro de serviços, localização e hierarquia; desenho dos 
assentamentos e parcelamentos.

Assentamentos:	detalhe	das	edificações	e	parcelas.
No	primeiro	nível	se	delineia	a	planificação	ao	nível	regional;	no	

segundo	nível,	a	planificação	zonal,	e,	por	último,	a	planificação	de	as-
sentamento.

A	planificação	ao	nível	regional	deve	contar	com	dados	sobre	tipo	
de	exploração	proposta,	unidade	de	superfície	necessária	e	pressupos-
to	básico,	que	permitem	preparar:	mapa	do	potencial	agrícola	da	área,	
determinação	das	zonas	ou	setores	do	planificador	e	a	localização	dos	
possíveis	assentamentos	e	centros	de	serviços.

Estabelecem”-se, nesta etapa, as diferentes categorias de solos an-
teriormente	especificadas	como	condicionantes	do	plano,	definição	da	
infraestrutura	regional	e	nível	de	serviços	a	prestar	em	função	dos	ní-
veis delineados como metas regionais e nacionais.

A	planificação	ao	nível	zonal	é	mais	detalhada,	 com	base	na	 se-
guinte documentação:

1.  Agroeconomia: tipo de exploração, granja, dimensões, organi-
zação, dimensões das parcelas familiares, sistemas de irriga-
ção,	nível	de	serviços,	nível	de	rendas,	orçamento

2.		 SociologiaDemografia:	estrutura	da	população,	segundo	a	com
posição	e	estrutura	familiar,	pirâmide	de	idades,	características	
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culturais	e	nível	de	educação,	estrutura	ocupacional	e	padrões	
habitacionais

3.  Engenharia: medidas do terreno escolhido, infra-estrutura 
existente e análise dos solos, textura, profundidade etc.

4.		 Planificador	Físico:	com	base	nos	resultados	obtidos	na	etapa	
anterior,	o	planificador	físico	trata	dos	detalhes	das	suposições	
delineadas anteriormente, com base nos novos dados obtidos, 
ou seja:

a)  Cálculo de terrenos aptos para a agricultura, depois da seleção 
de categorias de solos

b)  Determinação das parcelas familiares e dos blocos ou sistema 
de	exploração	definidas

c)  Determinação das distâncias ao trabalho.e aos serviços na al-
deia ou fora dela

d)  Sistema de comunicação, redes, vias
e)  Sistema de drenagem
f)		 Usos	do	solo	dentro	do	assentamento,	área	de	edificações,	área	

das parcelas, centro de serviços.
Como	síntese	desta	etapa	devese	apresentar:	o	mapa	geral	da	es-

trutura	dos	assentamentos,	a	planificação	dos	centros	de	serviços.	Sua	
localização	e	hierarquização,	delineação	da	área	agrícola	e	da	área	não-
utilizável	para	fins	agrícolas.

A	planificação	ao	nível	de	assentamento	corresponde	ao	desenho	
do assentamento com: detalhe das parcelas individuais, determinação 
das	zonas	de	edificação	das	construções,	determinação	de	larguras	de	
vias,	planificação	detalhada	do	centro	de	serviços	e	do	assentamento	e	
planificação	da	parcela.

Para	 a	 apresentação	do	plano,	 utilizamse	mapas	 e	 gráficos	 que	
complementam o seu estudo e elaboração. (Ver o Quadro “Uso de 
 Mapas”.(2)
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Uso de Mapas

Meta do Mapa Escala Disciplina Uso

Situação regional 1:100.00 Pl. arquitetônico Fotogramétrico
Mosaico de solos

Mapa da região 1:20.000
1:50.000

Hidrólogo
Agrônomo
Arquiteto

Para informação geral 
da região — infra-estru-
tura existente

Topografia	da	região 1:20.000
1:50.000

Arquiteto, planj.
físico

Planificação	 geral:	 vias	
localização dos núcleos

Estudo do solo
Est. da vegetação
Est.	demográfico

1:20.00 Planejamento
físico

Informação geral
Classificação	do	solo

Plano de assentamento
com parcelamento

1:5.000
1:10.000 Pl.	físico,	arquiteto Topografia:	curva	de

nível	a	cada	1	metro

Plano de drenagem do
assentamento

1:5.000
1:10.000

Pl.	físico,	eng.
Drenagem

Conceitos gerais -
Topografia

Plano geral de irrigação 1:5.000
1:2.500 Eng. de irrigação Plano geral, conceitos

gerais

Plano do núcleo (parte
de construção)

1:2.500
1:1.000

Arquiteto
Eng. de Irrigação
Eng. Eletricista
Eng. Civil

Topografia

Planejamento detalhado 
do núcleo; centro, 
parcela, etc.

1:1.000
1:500

Arquiteto
Irrigação

Para irrigação dentro
da parcela, curva de
nível:	cada	0,50	m

Plano do centro de
serviço 1:1.000

Arquiteto
Eng. Eletricista
Eng. Civil

Topografia

Plano de vias
1:5.000
1:2.500
1:1.000

Eng. Civil Topografia

Plano de irrigação
(detalhado) 1:500 Eng. de Irrigação Topografia	com	curva	de

nível	cada	0,25	—	0,50	m

Parcelamento 1:5.000
1:2.500 Eng. Civil
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 J Informação Básica do Meio Físico

A informação básica necessária para executar planejamentos inte-
grais de desenvolvimento exige como primeiro passo o conhecimento, 
desde	o	ponto	de	vista	cartográfico,	da	zona	por	estudar.

É	fundamental	conhecer	a	topografia	do	terreno,	sua	hidrografia	e	
seus recursos naturais em uma primeira aproximação.

A	aerofotogrametria	é	a	forma	mais	rápida,	eficiente	e	econômica	
de	produzir	cartas	topográficas.	As	aerofotografias	são	os	mais	indis-
pensáveis e necessários para realizar estudos integrais dos recursos na-
turais	de	um	país.

A	primeira	grande	aplicação	da	fotogrametria	é	para	fins	cartográfi-
cos, isto é, produzir mapas planimétricos e altimétricos em várias escalas.

A	fotografia	aérea	é	um	suplemento	do	mapa	topográfico	e	base	
para	a	preparação	de	mapas	topográficos.

Uma correta combinação de medição no campo com a associação de 
fotografias	aéreas	constituem	o	ideal	para	conseguir	mapas	com	o	máxi-
mo de informação e exatidão. De acordo com a orientação do eixo óptico 
da	câmara,	as	aerofotografias	podem	ser	fotografias	verticais	e	oblíquas.

As	 fotografias	 podem	 classificarse	 em	 fotografias	 em	 branco	 e	
preto, infravermelhas, cor em faixa, radar. Os contrastes obtidos pela 
fotografia	infravermelha	permitem	uma	fácil	identificação	dos	detalhes	
topográficos.	Os	detalhes	naturais,	especialmente	relacionados	com	a	
água,	 são	mais	nítidos	 (negros),	vantagem	para	a	 fotointerpretação	e	
para	os	fins	de	cartografia	de	precisão.

Tecnicamente, as emulsões limitam sua sensibilidade na faixa 0,70 
100	(micra).	As	características	destas	emulsões	é	de	que	atravessam	o	
nevoeiro	ou	halo	devido	à	menor	dispersão	dos	raios	de	onda	larga	na	
atmosfera.

Quando	se	trata	de	obter	uma	série	de	fotografias	verticais,	de	uma	
grande	superfície	de	terreno,	o	avião	se	desloca	ao	largo	de	linhas	pre-
determinadas que em si representam faixas de terrenos que devem ser 
fotografados,	 superpondose	 as	 aerofotografias	 umas	 após	 outras.	A	
fim	de	permitir	um	melhor	aproveitamento	estereoscópico,	é	necessá-
rio que estes recobrimentos cumpram com os requisitos sobre recobri-
mentos laterais e longitudinais.

A	regularidade	de	um	recobrimento	fotográfico	poderia	ser	breve
mente	definido	como	o	número	de	vistas	necessárias	e	suficientes	para	
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cobrir	uma	superfície	dada	com	determinadas	condições	de	escala,	for-
mato e de superposição lateral e longitudinal.

Com o objeto de facilitar a visão estereoscópica, é necessário que 
duas	fotografias	tornadas	em	duas	diferentes	posições	especiais	cubram	
a	mesma	área	ou	quando	menos	a	 segunda	 fotografia	 cubra	50%	da	
área	coberta	pela	fotografia	anterior.	A	parte	recoberta	ou	recobrimento	
normal longitudinal é de 60%, aproximadamente.

 J Sistema de Parcelamento

O sistema de parcelamento toma em consideração os tipos de as-
sentamento e de exploração; sistema de irrigação (aspersão, gravidade 
e aspersão + gravidade); drenagem; sistema de comunicação e topogra-
fia,	declives,	barreiras	naturais,	riachos	etc.

Segundo os estudos agroeconômicos, determina-se a extensão da 
parcela,	que	considera,	por	sua	vez,	os	padrões	agrícolas	existentes	e	
futuros em função da qualidade dos solos, das possibilidades de mer-
cado,	da	tradição	agrícola,	de	suas	possíveis	mudanças	e	melhoras	atra-
vés da extensão rural.

Determinado o tamanho da parcela ou os tamanhos e sua concen-
tração em blocos ou em parcelas individuais, dependendo da capaci-
dade	dos	solos	e	do	tipo	de	cultivo	e	eficiência,	chegase	à	definição	do	
sistema de parcelamento.
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 J Centros de Serviços

A hierarquização dos centros de serviços é realizada com base nas 
funções que atende cada centro, de sua situação e do número de usu-
ários que prestam serviços. Os fatores a considerar para determinar a 
hierarquização dos centros de serviços são: número de habitantes e de 
usuários;	coeficiente	de	utilização	dos	serviços;	tamanho	ótimo	do	ser-
viço; número de locais e raio de ação.

Na	atualidade,	há	uma	tendência	cada	vez	maior	à	diversificação	
das atividades a adotar nos centros para a determinação da hierarquia, 
e não só o número de colonos.

Considera-se como norma de equipamento aquela cujo valor má-
ximo	 ou	 ótimo	 se	 estima	 aplicável	 num	período	 previamente	 deter
minado	e	para	um	setor	específico.	 Isso	 lhe	confere	o	caráter	de	per-
manência	relativa	tanto	em	seu	objeto	como	em	sua	forma	e	aplicação,	
variando em qualidade e elasticidade em atenção aos fatores considera-
dos	previamente	à	sua	elaboração.

Existe uma série de normas gerais que, em nosso conceito, são es-
senciais a qualquer estudo de equipamento de uma área.

a)  Normas indispensáveis, necessárias. Valorizam a necessidade 
do	equipamento	em	função	da	persistência	dos	usuários.

b)  Normas de localização. A localização de um determinado equi-
pamento	deve	guardar	íntima	relação	com	o	centro	mais	ade-
quado para seu efetivo uso. Acessibilidade, economia, clima, 
topografia.

c)  Norma da capacidade. Consiste na utilização máxima dos ele-
mentos dentro de um lapso determinado e a um custo eqüitati-
vo	dos	usuários	(freqüência,	número	de	usuários).

d)  Normas de setores. Podem dar-se em: área de todo o conjun-
to	de	determinado	equipamento;	área	construída	+	área	livre;	
área de cada um dos elementos, as quais são funções da popu-
lação servida, dos usuários concorrentes em forma simultânea 
e da unidade de uso.

e)		 Normas	de	 influência.	Destinamse	em	função	de	um	campo	
de ação, estabelecendo-se o sistema de transporte existente e 
futuro,	fatores	sociais,	administrativos,	econômicos	e	geográfi-
cos. Para medi-los se podem utilizar unidades de tempo e lon-
gitude, longi tude-área.
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Como	resumo	da	experiência	em	Israel	podese	enunciar	a	seguin-
te tipologia:

Nível	Regional

Centro Habitado Centro Inabitado

Função

Residencial
Serviços
Indústria
Sócio-Cultural
Administrativo

Serviços
Indústria
Sócio-Cultural
Administrativo

Nível	Local

Centro Habitado

Função
Residencial
Serviços
Sócio-Cultural

Esta	tipologia	tem	sua	origem	na	experiência	de	desenvolvimen-
to	do	setor	agrícola	de	Israel,	na	contínua	busca	de	possibilidades	de	
melhor dotação dos serviços da área rural e rural-urbana. Este modelo 
deve	ser	visto	como	um	marco	de	referência,	devendose	adaptálo	em	
função da realidade sócio-econômica de cada lugar.

A	planificação	do	centro	de	serviços	consiste	na	localização	do	cen-
tro em função da população a servir e da hierarquia que se dá ao centro 
dentro do contexto regional; programa do centro de serviços; conexão 
do	centro	com	a	rede	regional,	zonal;	e	definição	das	diferentes	ativida-
des e usos do solo dentro do centro.
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Modelos de Colonização Concentrada 
e Dispersa

Jacob Maos

Jacob O. Maos é professor emérito da Universidade de Haifa (Isra-
el). Nasceu em Düsseldorf (Alemanha). O trabalho de Maos é um 
exemplo da contribuição da Universidade no planejamento do desen-
volvimento rural. Graduado pelo Instituto de Tecnologia de Israel, 
recebeu seu Ph.D. em Geografia da Universidade de Johns Hopkins 
(USA). É especializado em planejamento da colonização. Desem-
penhou as funções de consultor das Nações Unidas e participou de 
assistência técnica em planejamento físico, colonização e desenvol-
vimento regional em muitos países da América Latina. Atual mente, 
o professor Maos é lente da Universidade de Haifa, chefe do Ins-
tituto de Pesquisas de Golan e membro da Associação Internacio-
nal de Habitação Rural. Suas publicações, inclusive livros, artigos 
e contribuições, foram editadas em vários países, inclusive no Brasil 
(A Organização Espacial e a Nova Colonização na América Latina 
 BNB). Participou durante várias reuniões como professor visitante 
do Programa de Treinamento em Desenvolvimento Rural Integrado 
patrocinado pelo BNB e UFC.

 J Introdução

Entre	os	principais	problemas	rurais	figuram	as	enormes	distân-
cias, quer verdadeiras quer apenas sentidas, mas que se tomam exas-
perantes pela falta de comunicações e pela sensação de isolamento. Isto 
se	deve	sobretudo	à	ocupação	dispersa	em	que	os	lotes	familiares	são	
situados	em	relação	às	casas	dos	colonos.

Em	vista	disso,	o	planejamento	físico	tem	de	objetivar	a	redução	
das distâncias, e facilitar a intercomunicação e os acessos, de modo a 
possibilitar	o	desfrute	de	serviços	que	ficam	fora	do	alcance	de	cada	
colono	ou	de	um	pequeno	grupo	de	famílias.
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A proximidade é indispensável para que se possam proporcionar 
comodidades	razoáveis	que	fiquem	ao	alcance	dos	usuários	e	para	que	
se criem comunidades viáveis.

Dada	a	sua	dispersão,	os	assentamentos	agrícolas	arcam	com	cus-
tos de serviços mais altos “per capita” do que as comunidades urbanas 
do mesmo tamanho. Ademais, as instalações que se fazem nas aldeias 
são geralmente desproporcionais ao tamanho da comunidade, sobretu-
do nas etapas iniciais do assentamento em que a população é esparsa e 
os serviços de apoio ainda não estão bem implantados. Conseqüente-
mente,	é	difícil	estabelecer	parâmetros	gerais	para	serviços	que	terão	de	
ser	adequados	e	economicamente	exeqüíveis.

O	presente	capítulo	trata	do	problema,	sobretudo	do	ponto	de	vis-
ta	dos	assentamentos	de	famílias	rurais,	tais	como	estão	sendo	planeja-
dos	e	executados	em	muitos	países	em	desenvolvimento.

O termo serviços abrange as atividades públicas de comunicações, 
abastecimento de água, esgotos, saúde, administração, estradas e outros, 
assim	como	os	serviços	de	produção	pertinentes	à	produção	agropecuá-
ria: processamento, armazenagem e prestação de serviços de maquinaria 
e equipamentos; serviços: culturais, religiosos e desenvolvimento comu-
nitário e serviços comerciais: lojas e outros estabelecimentos.

Nem todos estes serviços podem ser expressos apenas em termos 
físicos	ou	espaciais.	Algumas	instalações	correspondem	a	determinadas	
instituições	ou	têm	organização	própria,	tal	como:	os	serviços	de	exten-
são rural, crédito rural, comercialização, serviços educacionais etc.

Qual	deve	ser	o	nível	de	serviços	de	cada	uma	dessas	atividades?	
Os serviços deverão constituir obrigatoriamente parte integrante da 
infra estrutura, sempre que o objetivo do assentamento seja o desenvol-
vimento tanto social como econômico. Embora o capital social básico 
seja,	na	prática,	distribuído	da	maneira	mais	econômica	e	parcimoniosa,	
as instalações básicas de natureza comunitária ou pública (tais como o 
abastecimento de água), bem como o essencial do ponto de vista social 
e educacional (como escolas de primeiro grau) serão habitualmente con-
templadas	em	todo	assentamento	planejado.	Os	serviços	têm	de	ficar	ao	
alcance	dos	usuários	e	apresentar	qualidade	suficiente	para	motivar	o	
seu uso, especialmente na etapa inicial do desenvolvimento. O acesso 
fácil	e	igualmente	vital	tanto	às	unidades	de	assentamento	como	para	o	
setor	público	a	fim.	de	assegurar	o	apoio	e	acompanhamento	necessários.

A	prestação	de	serviços	requer	 instalações	e	pessoal	qualificado.	
Muitos serviços não podem ser prestados adequadamente por peque-
nas	unidades	que	exigem	uma	demanda	mínima	para	alcançar	níveis	
aceitáveis	de	eficiência	ou	escala	comercial.	Por	exemplo,	uma	escola 
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precisará de um dado número de alunos para que tenha desempenho 
eficiente	e	possa	reter	os	bons	professores.	Tanto	qualidade	como	quan-
tidade são, portanto, fatores decisivos, uma vez que boas instalações 
atraem	bons	profissionais,	o	que,	por	sua	vez,	pode	gerar	maior	cres-
cimento.

Como	a	aldeia	isolada	dificilmente	pode	manter	seus	próprios	ser-
viços por causa de sua pequena população, é preciso que os compar-
tilhe,	 quando	 possível,	 com	 outros	 assentamentos.	No	 assentamento	
planejado isto pode ser conseguido mediante a adoção de um sistema 
em	que	os	serviços	serão	dispostos	em	centros	de	diferentes	níveis	hie-
rárquicos conforme o tamanho dos agrupamentos humanos.

São os seguintes os componentes de uma estrutura de serviços 
típica,	 freqüentemente	 encontrada	 em	 projetos	 de	 desenvolvimento	
rural.
Centro “A” —

Centro comunal situado em aldeia ou comunidade de 80 a 120 fa-
mílias,	destinase	a	prestar	serviços	 (diários),	 também	conhecido	
como centro básico de aldeia.

Centro “B” —
Centro (complementa os serviços de diversas aldeias e atende a 
uma	população	de	300	a	600	famílias).

Centro “C” —  
Centro sub-regional — serve a um grupo de aldeias.

Centro “D” —  
Centro regional — geralmente um conjunto de instalações urbanas 
interrelacionado com outras regiões em que sobressaem as ativi-
dades econômicas.
O centro comunal” A” atende a necessidades do dia-a-dia, tais 

como escola primária, mercearia, local de reuniões e alguns serviços 
relacionados com a produção.

Aldeias	de	pequeno	porte	(menos	de	80	famílias)	talvez	não	pos-
sam atender a todas essas necessidades economicamente. Algumas al-
deias,	em	conjunto,	podem	justificar	um	centro	“B”	que	oferece,	além	
de um conjunto completo de instalações básicas, serviços de padrão 
mais alto de caráter econômico, social e cultural. Além de reduzir cus-
tos,	o	centro	“B”	pode	atrair	pessoal	qualificado	e	serviços	como	ponto	
inicial	de	concentração	e	processamento	de	produtos	agrícolas	oriun-
dos das aldeias vizinhas.

O centro sub-regional “C” presta serviços especializados de mais 
alta ordem, tais como escolas secundárias e vocacionais, usinas de 
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 beneficiamento,	empresas	de	comercialização	e	serviços	médicos.	Estes	
serviços também podem ser prestados por uma aldeia já existente que 
seja	geograficamente	bem	localizada.	A	seleção	intencional	de	um	tal	
centro	pode	ser	usada	para	revitalizar	uma	aldeia	à	qual	sejam	atribuí-
das novas funções (Maos, 1977).

O Centro “C” serve a um maior número de usuários e tende a ser 
forçosamente	mais	bem	dotado.	Por	 ter	maior	 raio	de	 influência	 (ou	
atração),	entretanto,	um	centro	destes	pode	ficar	distante	de	alguns	as-
sentamentos, com acesso apenas por transporte mecanizado.

Isto	reduz	a	 importância	das	pequenas	(5	km)	diferenças	de	dis-
tâncias. A análise a seguir concentra-se portanto nos dois centros “A” e 
“B”,	de	nível	mais	baixo,	já	que	o	pessoal	se	desloca	até	eles	a	pé	ou	por	
meio	de	veículos	rudimentares.	Uma	das	grandes	dificuldades	para	de-
senvolver esses serviços é a distância, que depende muito da dispersão 
espacial e do diagrama do assentamento.

 J Comparação entre a Eficiência dos Serviços Rurais

Várias teorias espaciais foram elaboradas para explicar os funda-
mentos lógicos, o tamanho, número e distribuição dos centros que 
prestam serviços a uma população dispersa. (Berry, 1965) A maior par-
te destes estudos considera a hierarquia de serviço como resultante da 
competição pelo espaço entre diferentes centros. Já se argumentou que 
tais modelos representam uma resposta otimizada a distintos requisi-
tos de escala de diversas funções sociais, comerciais e administrativas. 
(Funnel, 1976) Se bem que vários estudos de caso tenham sido analisa-
dos,	parece	difícil	inferir	uma	diretriz	bem	clara	a	partir	dessas	estru-
turas para determinar a localização dos pontos de serviço num plano 
de colonização.

No passado foram sugeridas numerosas técnicas de localização e 
distribuição que visavam o planejamento de um conjunto de centros 
que melhor servissem a um outro conjunto de pontos de demanda. 
(Scott,	1970;	Lea,	1973.)	A	maior	dificuldade	para	a	adoção	dessas	téc-
nicas reside não apenas na sua complexidade e no excesso de tempo 
de computador gasto para se chegar a uma solução, mas também na 
sofisticação	dos	dados	de	entrada	que	geralmente	não	há	nos	países	em	
desenvolvimento.

Um tratamento diferente, que parece sobremodo apropriado no 
caso em que há densidades “rurais”, consiste de um processo de mo-
delação	do	espaço	que	simula	diagramas	de	assentamentos	típicos.	Em
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pregase	o	Método	de	Desenho	com	o	auxílio	de	equipamento	especiali-
zado	a	fim	de	representar	os	principais	aspectos	do	sistema	em	pauta.	A	
representação	gráfica	de	um	espaço	potencial	tem	a	vantagem	quando	
comparada com os modelos algébricos.

O	Método	Gráfico	(de	Desenho),	tal	como	foi	desenvolvido	aqui,	
compreende	três	distintos	estágios:

1)  Análise: Arrolar todos os requisitos para a elaboração dos grá-
ficos	e	reduzilas	a	um	conjunto	de	especificações	de	desempe-
nho logicamente correlacionadas

2)		 Síntese:	Encontrar	possíveis	soluções	para	cada	função	e	fazer	
esboços	completos	a	partir	delas	com	um	mínimo	possível	de	
transigências	.

3)		 Avaliação:	 Comparar	 as	 alternativas	 representadas	 grafica-
mente	com	os	 requisitos	de	desempenho	a	fim	de	 identificar	
qual	a	melhor	(ótima)	solução.	(Chadwick,	1971.)

O traçado de modelos espaciais de assentamento descritos neste 
capítulo	são	aqui	examinados	aos	pares,	um	disperso,	outro	concentra-
do com lotes familiares de 50, 20, 10 ou 5ha. Os lotes maiores são os de 
exploração extensiva, comuns nos projetos de assentamento, ao passo 
que os menores correspondem aos vários tipos de exploração intensiva 
como no caso de irrigação. Para efeito de comparação, admite-se que 
todos os lotes geram rendas equivalentes, considerando a área apenas 
como um insumo junto com o clima, solo ou água.

Eficiência,	no	contexto	desta	análise,	definese	como	o	efeito	agre
gado da economia, acessibilidade e estrutura. Estes dois primeiros fa-
tores	são	relativamente	fáceis	de	quantificar.	Economia	diz	respeito	ao	
custo de desenvolver e manter a infra-estrutura, como abastecimento 
de água, eletricidade, estradas etc. A acessibilidade é medida, em pri-
meiro lugar, como distâncias aos serviços (o problema de distâncias 
até os campos é estudado abaixo). Estrutura cobre a distribuição no es-
paço, ou organização especial de centros de serviços. É ótima quando:

a)		 os	serviços	básicos	e	de	alto	nível	ficam	localizados	em	pontos	
ao alcance de todos os colonos;

b)		 os	serviços	distribuemse	de	acordo	com	a	freqüência	de	uso;
c)  os serviços podem ser compartilhados para efeito de conseguir 

economias	de	escala;	como	será	mostrado	adiante,	a	eficiência	
pode	ser	melhorada	mediante	a	transferência	racional	de	fun-
ções de serviço dos centros de mais baixa para os de mais alta 
categoria na escala hierárquica.
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Uma distribuição hipotética de centros de serviço, que inclui o 
centro regional D, é mostrada na Ilustração 1. Apresentam-se várias 
combinações de estruturas de serviços com centros tanto isolados como 
grupados, como é favorável que ocorra em situações reais. O número 
efetivo de centros de serviços guarda relação, naturalmente, com a área 
cultivável	disponível,	tamanho	dos	lotes	familiares,	topografia	e	aces-
so. Tudo isto determina a densidade global do assentamento e, conse-
qüentemente, as distâncias até os serviços e os campos.

Esta estrutura pode ser assim expressa: D + m {C + n [B + P (a)]} (1.0) 
onde:
D — o centro regional, serve m centros sub-regionais;
C — que, por sua vez, servem a n centros interaldeias;
B — que servem a p centros de aldeia.
Se um dado centro está bastante próximo de outro de mais alta or-

dem hierárquica, algumas de suas funções podem ser desloca das para 
este	último,	propiciando	serviços	mais	eficientes	por	causa	da	clientela	
maior. Inversamente, um centro de aldeia isolada pode ter de prestar 
diversos	serviços	básicos	embora	de	um	modo	menos	eficiente	do	que	
tem	centro	de	aldeia	que	sirva	a	um	mesmo	número	de	famílias,	mas	
que esteja mais bem localizado em relação a um centro de mais alta or-
dem. Desse modo, os centros de igual ordem, mas de diferentes afasta-
mentos, podem ser designados — segundo sua localização — por letras 
maiúsculas (A, B, C), quando isolados, e por letras minúsculas (a, b, c), 
quando	associados	especialmente	a	centros	de	mais	elevado	nível.

Uma escala hierárquica otimizada na qual certas funções de servi-
ço	de	nível	mais	baixo	foram	deslocados	para	cima,	pode	ser	expressa	
deste modo:

D + m {c + n [b + p (a)]} (1.1)
Isso	quer	dizer	que	houve	maior	eficiência	por	causa	das	econo-

mias de escala obtidas pela utilização por diversas comunidades de um 
mesmo serviço.

No assentamento concentrado, no qual a pequena comunidade é 
parte de um complexo maior, o centro “a” pode ser totalmente des-
provido de serviços, exceto de um gramado público, e, talvez, de um 
jardim de infância de uma casa comunitária. Tais serviços são primor-
dialmente	destinados	 a	 conferir	 à	 vizinhança	um	núcleo	 central,	 um	
cerne (como a praça da aldeia latino-americana) necessário para pro-
mover a liderança social, facilitar os programas de extensão bem como 
a participação da comunidade.

As	ilustrações	de	2	a	5	mostram	um	modelo	ou	simulação	gráfica	
de	um	assentamento	hipotético	de	40	km2 (4.000 ha). Cada modelo tem 
2 diagramas alternativos, disperso e concentrado, com o mesmo núme-
ro de lotes.



203



204



205

O assentamento da ilustração 2 está dividido em 80 lotes de 50 
ha. Na alternativa dispersa (ilustração 2.1), as casas de cada um dos 
colonos estão nos respectivos lotes. Na forma concentrada (ilustração 
2.2.),	os	lotes	estão	divididos	em	2	partes:	25	ha	junto	à	casa	e	o	resto	
localizado noutra terra em separado.

No modelo disperso (ilustração 2.1.) há, claramente, duas distri-
buições dos pontos de serviços:

1)  dois centros “A”, um para cada 40 lotes dentro de um raio má-
ximo	de	pouco	mais	de	2	km	da	casa	mais	distante;

2)  um centro para todos os 80 colonos no centro de gravidade da 
área do assentamento, conforme indicam as linhas pontilhadas. 
O primeiro desenvolvimento partilha os serviços entre dois 
centros fracos, cada um servindo a um pequeno número de 
consumidores,	ao	passo	que	o	outro	ofereceria	seus	préstimos	à	
proibitiva	distância	de	4,5km	do	usuário	mais	longínquo.

No modelo concentrado (ilustração 2.2.), um centro serve a 80 uni-
dades dentro de um raio de 1.200 m. Em ambos os modelos os centros 
são	classificados	como	“A” contudo é óbvio que um centro para 80 pro-
dutores	próximos	uns	dos	outros	será	mais	eficiente	do	que	2	centros	
separados	(e	mais	distantes)	para	a	mesma	população.	A	eficiência	rela-
tiva da estrutura de serviços nos sistemas concentrado e disperso pode 
ter a seguinte expressão:

E [A80] > E [2 A40]
O modelo da pequena aldeia da Ilustração 2 serve sobretudo para 

mostrar	a	eficiência	relativa	destes	tamanhos	básicos	em	ambas	as	dis-
tribuições	espaciais.	Dadas	as	condições	iniciais	nos	países	em	desen-
volvimento,	é	duvidoso	se	uma	comunidade	de	80	famílias	seria	geral
mente capaz de manter instalações independentes. Por outro lado, pode 
haver aldeias deste tamanho em novos projetos de colonização devido 
à	falta	de	áreas	contíguas	de	terra	cultivável	ou	em	casos	de	exploração	
extensiva.	Muitos	planejadores	 consideram	de	80	a	120	 famílias	 com	
lotes de 10 a 15ha um tamanho ótimo para aldeias de agricultura in-
tensiva ou mista, já que permite conter as distâncias máximas até os 
campos	entre	3	e	4km.	A	experiência	também	indica	que	aldeias	de	até	
100	famílias	são	mais	receptivas	aos	trabalhos	de	extensão	rural;	aldeias	
maiores	 tendem	a	ficar	 socialmente	 amorfas	 e	difíceis	de	 ser	organi-
zadas como cooperativas. Embora uma comunidade maior possibilite 
serviços	mais	eficientes,	isto	também	significa	maiores	distâncias	tanto	
para	os	serviços	como	para	o	trabalho.	Estes	embaraços	conflitantes	po-
dem ser superados mediante a formação de aldeias maiores compostas 
de	diversas	unidades	de	vizinhança	pequenas.	(Yalans,	1975.)
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A	ilustração	3	mostra	a	mesma	área	de	assentamento	de	40km2 com 
200 “fazendas” de 20ha. Na forma dispersa (Ilustração 3.1.), a distribui-
ção dos centros pode consistir de 2 centros “A”, conforme mostram as li-
nhas pontilhadas, cada um servindo a 100 fazendas, ou de 4 centros “A” 
para cada grupo de 50 unidades. No último caso, um centro “B” pode 
ser acrescentado no meio da área. Contudo, ambas as soluções apresen-
tam	notáveis	inconveniências.	Com	dois	centros	“A”, a distância máxi-
ma*	será	cerca	de	3,5km,	enquanto	4	centros	se	mostrarão	ineficientes,	
servindo	a	relativamente	poucos	habitantes	(50	famílias)	a	distâncias	de	
até 2,5. Além do mais, O centro “B”, por causa de seu afastamento (mais 
de	5km	do	mais	distante	usuário),	ficaria	pobre	de	instalações	e	a	maio-
ria dos centros “A” tenderiam a desenvolver e reter instalações próprias 
tais como uma escola primária. O arranjo disperso pode ser descrito 
como sendo (2A + B) e (4A + B), respectivamente (3.0.).

No	padrão	concentrado	(Ilustração	3.2.)	na	área	construída	da	al-
deia há somente as casas e os terrenos em lotes de 0,4ha. As parcelas de 
terra	remanescentes	ficam	divididas	em	2	partes	e	localizadas	em	tratos	
maiores.	O	modelo	mostra	quatro	centros	“a”,	com	50	famílias	em	cada	
um, ao redor de um centro “B”, a 1.100m de distância. Uma distância 
relativamente curta como esta atrairá muitos dos serviços que de outro 
modo se repetem de modo fraco nos centros “A”. A expressão seria: (B 
+ 4a). (3.1).
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A	eficiência	relativa	entre	os	dois	arranjos	(disperso	e	concentrado)	
pode ser assim escrita:

E (B + 4A) > E (B + 4A) + E (B + 2A)        (3.2)

Cria-se situação semelhante quando a área (do modelo) é dividida 
em 400 fazendas de l0ha (Ilustração 4). Nesta forma dispersa são pre-
cisos 4 centros “A” integrais, conforme mostra a ilustração 4.1. As dis-
tâncias	para	os	serviços	básicos	seriam	de	quase	2,5	km	ao	passo	que	o	
centro	“B”,	localizado	bem	no	meio,	ficaria	a	mais	de	5	km	da	casa	mais	
distante. Com tais distâncias, cada centro “A” tenderia a se tomar auto-
suficiente	quanto	aos	serviços	básicos	e	de	mais	alta	ordem,	deixando	
pouco espaço de atuação para que o centro “B” fosse desenvolver se. 
Na forma concentrada (Ilustração 4.2), quatro centros “a” com 100 fa-
mílias	cada	um	rodeiam	o	centro	“B” num raio de 1.300m. Sua proxi-
midade encorajaria a concentração de diversos serviços no centro “B” 
do conjunto, evitaria a redundância e prestaria serviços de mais alto 
nível	para	todo	o	assentamento.	Na	Ilustração	4	(como	na	3)	é	possível	
expressar	a	eficiência	relativa	do	sistema	como	sendo:

E [ B + 4a] > E [B + 4A]  (4.0)

A Ilustração 5 mostra a mesma área de assentamento com 800 lotes 
de	5	ha.	O	arranjo	espacial	dos	serviços	mais	óbvio,	quanto	à	distância,	
consiste de 8 centros “A” e 2 “B”, cada um destes últimos servindo a 400 
unidades produtoras (Ilustração 5.1). Se bem que um tal arranjo espacial 
pareça necessário no modelo disperso, o modelo concentrado (Ilustra-
ção 5.2), permite a introdução de um centro sub-regional “C”. Este cen-
tro, circundado por 4 grupos satélites (b + 4a) serve a população total de 
800	fazendas.	A	eficiência	relativa	deste	arranjo	pode	ser	assim	expressa:

E [C + 4 (b + 4a)] E [2 (B + 4A)]
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Como nos modelos precedentes, alcança-se uma estrutura melho-
rada no arranjo concentrado mediante o deslocamento de mais funções 
de	serviços	dos	centros	menores	para	os	de	maior	nível,	evitando	desta	
maneira a duplicação ao tempo em que preserva a acessibilidade. O 
efeito	combinado	destes	fatores	confirma	a	relação	de	eficiência	expres-
sa acima. Ademais, uma vez que os grupos de 200 fazendas são mais 
autosuficientes	e	os	serviços	no	centro	subregional	“C”	são	de	uma	tal	
espécie e qualidade que fazem as viagens mais longas valerem a pena, 
cada um dos complexos (b + 4a) pode ser deslocado para se ajustar a 
condições	topográficas	ou	outras.	O	padrão	concentrado,	desse	modo,	
propicia	um	significativo	grau	de	flexibilidade.

N a análise acima dá-se claramente prioridade a minimizar as dis-
tâncias internas (da aldeia aos serviços) em vez das externas (da aldeia 
aos campos). Embora ambas sejam importantes, particularmente duran-
te	as	fases	iniciais	do	assentamento,	as	distâncias	aos	campos	têm	uma	
elasticidade	maior	do	que	as	distâncias	internas.	No	início,	o	colono	pode	
dispor apenas dos meios de transporte mais simples ou de nenhum e 
gastará muito tempo indo e vindo dos campos para cuidar de sua parcela 
de terra. A importância da distância decresce, entretanto, na medida em 
que	o	transporte	melhora	e	a	tecnologia	agrícola	é	modernizada	pela	me-
canização	e	pela	gerência	competente,	pois	tudo	isto	reduz	a	freqüência	
dos deslocamentos. As distâncias internas, por outro lado, permanecem 
geralmente	inalteradas	ao	longo	do	tempo,	pois	os	membros	da	família	
continuam a se deslocar para os pontos centrais de serviço, no mais das 
vezes a pé, para satisfazer suas necessidades quotidianas, bem como por 
motivos outros de ordem social, cultural ou de trabalho.
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As distâncias internas grandes demais reduzirão muitas vezes o 
crescimento	espontâneo	de	instalações	redundantes	e	ineficientes,	que	
mais tarde poderão atrasar o desenvolvimento de serviços mais racio-
nais. (Maos, 1977.)

As distâncias externas podem ser reduzidas pelo grupamento de 
lotes de mesma qualidade de solos e adequação de cultivos em grandes 
blocos de terra. Deste modo, o bloco mais próximo pode ser destinado 
a culturas de alta intensidade de mão-de-obra enquanto os mais distan-
tes podem ser explorados extensivamente. O sistema pode-se basear 
em dois ou mais blocos de terra. A fragmentação dos lotes resultante 
é mais do que suplantada pela economia de tempo de deslocamentos 
e	pela	possibilidade	de	serem	empreendidas	explorações	agrícolas	de	
larga escala em base cooperativista (OECD Observer, 1972). Permite, 
também, um balanceamento do fator distância desde que o detentor de 
um lote extensivo distante possa ser compensado com um outro pró-
ximo e intensivo e vice-versa. Sistemas de campos múltiplos são bem 
conheci dos ao longo da história; foram adotados em projetos recentes 
como	os	de	região	de	Lakhish	em	Israel,	onde	parte	da	terra	foi	desti-
nada	à	irrigação.	Por	vezes	o	lote	distante	é	parte	de	um	raio	comum	
destinado	a	pomares	ou	pastagens,	como	nos	assentamentos	Taanack	
em Israel, o projeto Chontalpe no México ou o projeto de colonização 
Tingo Maria  Tocache no Peru. (Nelson, 1973.)

 J Conclusões

Este	Capítulo	tentou	demonstrar	que	a	eficiência	dos	serviços	rurais	
pode ser aperfeiçoada por meio de estruturação apropriada que minimi-
ze a duplicação ou redundância e maximize o número de consumi dores 
por	centro	sem	sacrifício	da	acessibilidade.	Conforme	demonstrado,	tal	
eficiência	é	mais	fácil	de	ser	alcançada	no	assentamento	de	tipo	concen-
trado.	A	análise	referese	sobretudo	à	amplitude	de	tamanho	dos	lotes	
familiares que é comum nos atuais esquemas de ocupação de terras nas 
regiões em desenvolvimento. A Tabela 1 resume os traços principais de 
cada um dos modelos apresentados e indica as distâncias máximas aos 
serviços	com	as	respectivas	eficiências	relativas.

É interessante notar que no modelo concentrado a localização dos 
centros	de	nível	mais	baixo	coincide	com	o	centro	geográfico	de	cada	
assentamento,	ao	passo	que	no	tipo	disperso	os	serviços	tendem	à	frag-
mentação e repetição. A forma concentrada permite a expansão dos ser-
viços de acordo com o aumento da população ou acréscimo de novas 
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funções, sem mudanças de localização, de modo que os investimentos 
em infra-estrutura não sejam desperdiçados. Em comparação, as longas 
distâncias até os serviços na forma dispersa exigem pontos de serviço 
adicionais; contudo, quando se inserem mais serviços, o número de 
usuários	por	centro	fica	pequeno	demais.	Os	modelos	gráficos	demons-
tram que o tamanho funcional de um assentamento e sua capacidade 
de manter instalações adequadas serão determinados não meramente 
pelo número de fazendas e tamanho dos lotes, mas sim por uma relação 
equilibrada entre o centro comunal “A” e o centro ‘B” interaldeias, que 
estimula o deslocamento das funções de serviços básicos para o centro 
de ordem mais alta nos quais pode-se conseguir economias de escala.
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 J Introdução

O presente	capítulo	resume	um	método	para	a	planificação	do	setor	industrial	no	âmbito	do	processo	da	planificação	regional	integral.
Em	termos	gerais,	a	planificação	constitui	o	processo	de	elaboração	

de	um	sistema	de	decisões	operativas	para	o	 futuro,	 a	fim	de	 lograr	
certos	objetivos	utilizando	os	meios	ótimos	disponíveis.

O	conceito	de	“região	da	planificação”	possui	um	amplo	espectro	
de	significados	e	de	diferentes	definições.	O	conceito	mais	adequado	
dentro	do	contexto	aqui	tratado	limita	a	região	de	planificação	em	ter-
mos	de	toda	área	a	qual	se	referem	as	decisões	concernentes	às	ativi-
dades futuras e na qual a sujeição a tais decisões constitui o denomina-
dor	comum.	Mais	ainda,	a	área	da	região	de	planificação	constitui	uma	
unidade	geográfica	cujos	limites	administrativos	estão	bem	definidos.	
A	região	de	planificação	pode	ser	grande	ou	pequena,	porém	sua	prin-
cipal	característica	consiste	em	que	esta	constitui	uma	unidade	funcio-
nal,	com	uma	área	menor	que	a	do	país	de	que	se	trata.

O	presente	enfoque	acerca	da	região	de	planificação	tem	sua	ori-
gem	 na	 definição	 essencial	 do	 conceito	 de	 região	 como	 um	 “cruza-
mento	de	funções”	que	implica	o	cruzamento	entre	os	distintos	níveis	
de	planificação	nacional	e	local,	por	um	lado,	e	o	cruzamento	entre	as	
distintas	disciplinas	ou	setores	da	planificação,	por	outro,	conforme	ex-
plica Raanan Weitz.

A Região como “cruzamento de funções”
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As	ciências	regionais	oferecem	diferentes	sistemas	para	a	definição	
de regiões tais como: regiões ecológicas, regiões periféricas problemáti-
cas,	regiões	de	influência	de	centros	urbanos	etc.	No	presente	capítulo,	
atendendose	ao	conceito	que	define	a	planificação	regional	em	termos	
de	cruzamento	entre	a	planificação,	a	nível	nacional	e	local,	a	unidade	
geográfica	regional	estará	definida	pelos	limites	de	unidades	adminis-
trativas, segundo a ordem hierárquica dentro do sistema nacional. A 
análise	da	“funcionalidade”	da	região	é	parte	do	processo	da	planifica-
ção mesma, e pelo geral, uma de suas primeiras etapas.

O Centro de Estudos Regionais Urbano-Rurais (CERUR), de Re-
hovot,	 realiza	há	muitos	 anos	 cursos	de	pósgraduação	destinados	à	
capacitação	de	professores	no	 campo	da	planificação	do	desenvolvi-
mento	 regional	 integrado.	Dentro	deste	período	 foram	efetuados	ex-
ercícios	de	projetos	de	planificação	para	distintas	regiões	e	países,	tais	
como; Etiópia, Israel, Chile, Peru, Brasil, Tailândia e Equador.

Com	base	nas	experiências	obtidas	pelos	planificadores	“experts” 
na	planificação	do	desenvolvimento	e	no	aporte	dos	participantes	deste	
curso, cristalizou-se um sistema de trabalho que poderá constituir uma 
metodologia	ou	modelo	de	planificação.	Esta	metodologia	não	se	refere	
a	unta	estratégia	de	desenvolvimento,	nem	intenta	modificar	uma	de
terminada	política	de	desenvolvimento.	Sua	vantagem	consiste	em	que	
permite tanto o estudo sistemático da região, como também a tomada 
de decisões com respeito ao processo de desenvolvimento que con-
corde	com	os	objetivos	fixados	para	os	diferentes	níveis	da	planificação	
e os distintos campos de desenvolvimento.

 J Etapas da Planificação Regional

O	processo	da	planificação	se	divide	nas	seguintes	etapas;
a)		 Diagnóstico	da	região:	Estudo	dos	aspectos	físicos,	humanos	e	

econômicos.
b)		 Formulação	quantitativa	dos	objetivos	da	planificação	e	defini-

ção das metas para o desenvolvimento de cada setor.
c)		 Planificação	setorial.	Cada	um	dos	setores	é	planificado	segun-

do	 as	metas	 e	 recursos	 consignados.	Ao	final	 desta	 etapa	 se	
leva a cabo a evolução dos resultados preliminares em cada 
setor, segundo seu potencial regional.

d)		 Planificação	regional	 integral.	Coordenação	entre	os	programas	
setoriais e a aferição das metas em cada um dos setores. A  referida 



218

etapa	envolve	também	a	planificação	física,	cujo	objetivo	consiste	
em traduzir os planos econômicos regionais em planos de distri-
buição espacial dos sistemas rurais, de hierarquias populacionais 
e de serviços de infra-estrutura etc.

e)		 Microplanificação.	Consiste	na	formulação	de	planos	detalha-
dos para sua execução como meio de concretização das estra-
tégias de desenvolvimento formuladas pelos programas nas 
etapas	 anteriores	 da	 planificação	 regional.	 Este	 nível,	 última	
etapa	no	processo	da	planificação	regional,	foi	introduzido	em	
nossos projetos somente nos últimos anos.
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 J Formulação dos Objetivos da Planificação Regional

Em	que	etapa	é	necessário	formular	os	objetivos	da	planificação?	
Antes ou depois do reconhecimento e diagnóstico da região? A res-
posta a esta pergunta não é única e existem diferentes pontos de vista a 
respeito	entre	os	planificadores	do	desenvolvimento	regional.

A	formulação	dos	objetivos	anterior	à	planificação	permite	reunir	
a informação relevante ao tema de desenvolvimento, ainda que possa 
ignorar certos problemas que a região enfrenta. Em nossa opinião, é 
necessário	formular	os	objetivos	da	planificação	em	ambas	as	etapas.	
Antes	de	começar	o	processo	da	planificação,	os	objetivos	são	definidos	
de	forma	global,	fixandose,	assim,	as	políticas	a	serem	adotadas.	Este	
nível	de	definição	constitui	um	denominador	comum	em	quase	todas	
as	regiões	em	desenvolvimento	(por	exemplo:	planificação	de	empre-
sas hidráulicas, aproveitamento de energia elétrica, colonização de no-
vas regiões etc.)(1)	Estes	objetivos	também	estão	definidos	por	fórmulas	
gerais adequadas a quase. todas as regiões em desenvolvimento, tais 
como se enumeram. a seguir:

a.  O incremento da produção, das rendas e dos empregos através 
de uma maior utilização dos recursos naturais, econômicos e 
humanos	disponíveis.

b.		 O	acesso	mais	equilibrado	e	eqüitativo	às	oportunidades	eco-
nômicas,	 sociais,	 culturais	 e	 políticas	 para	 toda	 a	 população	
dentro do quadro nacional.

c.		 A	 integração	 espacial	 e	política	da	nação	 sem	o	 sacrifício	da	
integração	intraregional	e	a	diversificação	de	funções.

A	formulação	dos	objetivos	da	planificação	posteriormente	à	etapa	
de reconhecimento e diagnóstico da região e análise preliminar dos da-
dos,	em	referência	e	comparação	a	outras	regiões	no	país	e	no	mundo,	
possui	um	caráter	diferente,	dado	que	permite	definir	novamente	os	
objetivos em termos de metas quantitativas, como, por exemplo:

a.  Taxa de crescimento da população: Para quem se formulam as 
metas do desenvolvimento? Para a população que habita na 
região? Para a população que migra para ou de outras zonas?

b.  Taxa de crescimento da renda por habitante: Quanto tempo é 
necessário	a	fim	de	minorar	as	diferenças	de	renda	por	habitan-
te na região e outras regiões e entre os setores e sub-regiões?

c.		 Relação	capital/produto:	a	determinação	desta	relação	define	
o	nível	tecnológico	a	adotarse.
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A	planificação	da	atividade	industrial	se	baseia	na	aplicação	de	cál-
culos	normativos	correspondentes	à	região	a	planificarse	e/ou	a	out-
ras regiões, indicadores do número de ocupados e das rendas geradas 
por este subsetor.

A	planificação	física	da	atividade	industrial	a	fim	de	assegurar	sua	
localização adequada, bem como a estimação do emprego e capital gra-
dos, são de suma importância para o desenvolvimento da região.

A	planificação	da	indústria	se	baseia	fundamentalmente	na	plani-
ficação	da	atividade	fabril.,	Certos	países	definem	a	indústria	fabril	se-
gundo	o	número	mínimo	de	ocupados	por	estabelecimento,	sendo	em	
alguns	países	5	ou	mais	e	em	outros	10	ou	mais	trabalhadores.

Os objetivos da planificação
do setor industrial ao nível regional são:

a)		 Definição	dos	ramos	preferenciais	da	indústria,	adequadas	ao	
desenvolvimento	 regional	 e	 com	 repercussão	 ao	nível	 nacio-
nal; determinação dos objetivos da orientação para o mercado 
interno	ou	externo;	elaboração	da	produção	agrícola	e	aprovei-
tamento de outras matérias-primas na região.

b)  Seleção dos ramos preferenciais da indústria segundo seu po-
der	gerador	de	emprego,	nível	de	produção,	renda,	nível	tecno-
lógico,	inversões	e	localização,	a	fim	de	fomentar	o	desenvolvi-
mento do setor industrial.

A	 importância	da	planificação	do	 setor	 industrial	 no	quadro	do	
Curso de Pós-Graduação levado a efeito pelo CERUR, em Israel, é cada 
vez maior. A necessidade de aprofundar-se no estudo dos métodos 
de	 planificação	 industrial	 ao	 nível	 regional	 deriva	 do	 requerimento	
primário para fomentar novas fontes de ocupação e renda em regiões 
rurais.

A	metodologia	da	planificação	do	setor	industrial	está	sumamente	
desenvolvida	ao	nível	nacional,	por	um	lado,	e	ao	nível	da	firma,	por	
outro.	Ao	nível	regional,	a	metodologia	da	planificação	industrial	está	
ainda em seu alvorecer.

O	presente	capítulo	apresenta	o	método	de	planificação	industrial	
adotado pelo corpo de professores do CERUR, baseado num enfoque 
de sistemas que é descrito a seguir.
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 J “Enfoque de Sistemas” da planificação regional do 
setor industrial

O “enfoque de sistemas” se baseia na premissa de que é impos-
sível	encarar	as	funções	de	cada	um	dos	componentes	das	atividades	
em separado, mas que é necessário considerá-las no quadro do sistema 
global	em	que	atua	cada	um	deles.	Por	 isto,	a	fim	de	avaliar	correta-
mente as decisões acerca das atividades futuras destinadas ao desen-
volvimento	industrial,	é	necessário	identificar	primeiramente	o	sistema	
no	qual	se	desdobra	o	setor	industrial	e	avaliar	as	influências	entre	o	
setor industrial como elemento do sistema e o sistema global consti-
tuído	pelo	desenvolvimento	regional	integral.

O	“enfoque	de	sistemas”	ataca	os	problemas	de	planificação	por	
meio	da	caracterização	dos	fatores	de	influência	endógenos	e	exógenos	
num sistema determinado e o estudo das relações entre estes fatores.

No	 esquema	 seguinte	 se	 intenta	 descrever,	 em	 forma	 gráfica,	 o	
sistemaregião,	 identificando	 no	 seu	 interior	 aqueles	 elementos	 que	
compõem o subsistema industrial.
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Antes da análise detalhada dos componentes do sistema e suas 
características	se	apresenta	em	continuação	os	 tipos	adicionais	de	el-
ementos do sistema.

a) Variáveis e parâmetros
É	 necessário	 distinguir	 estes	 fatores	 sobre	 os	 quais	 o	 planifica-

dor	ou	o	programa	podem	influir	durante	o	processo	da	planificação	
(variáveis) e entre fatores constantes ou que constituem critérios dentro 
do	sistema	cuja	influência	pode	ser	positiva	ou	negativa	sobre	os	parâ-
metros.

b) Fatores métricos e não-métricos
Por	 outro	 lado,	 deve	 distinguirse	 entre	 fatores	 possíveis	 de	 ser	

quantificados	ou	fatores	métricos	e	outros	que	sua	medição	não	é	pos-
sível	ou	fatores	nãométricos.	Quando	um	sistema	inclui	simultanea-
mente elementos métricos e não-métricos” a presença de um só fator 
nãométrico	é	suficiente	para	transformar	o	sistema	em	sua	totalidade	
em não-métrico.

Cartwright	relacionou	a	identificação	das	variáveis	estudadas	do	
sistema	com	a	tipologia	de	problemas	de	planificação	e	esta	última	com	
a estratégia para sua solução.

Discrição Tipos de Variáveis

Métricas Não-Métricas

Número 
de
Variáveis

Especificado
problemas simples
solução: mediante otimi-
zação ou maximização

problema complexo
solução: melhoramento 
global

Não-
Especificado

problema composto
solução: subotimização

“metaproblema”
solução: melhoramento 
parcial

Aparentemente”	o	problema	da	planificação	setorial	ao	nível	 re-
gional	pertence	à	categoria	dos	“metaproblemas”;	o	planificador	carece	
de meios para converter variáveis não-métricas em métricas. Sem em-
bargo”	é	possível	desde	o	ponto	de	vista	teórico	decompor	ao	máximo	
o	número	dos	 fatores	que	 influem	sobre	o	sistema	e”	desta	maneira,	
aproximar	o	problema	da	planificação	do	tipo	“metaproblema”	ao	tipo	
de problema complexo, por uma parte” e ao de problema composto, 
por outra parte.

Tal aproximação poderia contribuir para a adoção de estratégias 
de desenvolvimento orientadas para a obtenção de um melhoramento 
parcial do sistema. O desmembramento do sistema geral em subsiste-
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mas	permite	identificar	aqueles	subsistemas	cujas	variáveis	são	conheci
das	e	quantificadas	e	de	tal	forma	alcança	a	otimização	no	processo	da	
planificação.	Em	outras	palavras,	isto	significa	aproximar	o	sistema	em	
sua totalidade que inclui tanto variáveis métricas como não-métricas a 
uma situação de subotimização.

O	presente	capítulo	apresenta	um	modelo	de	planificação	indus-
trial	baseado	na	análise	de	sistemas,	constituído	por	outros	subsistemas	
principais.

a.  Subsistema de dados diretivos originados dentro do quadro 
no	qual	se	desenvolve	a	indústria:	planificação	do	desenvolvi-
mento regional integral, objetivos sociais, econômicos e siste-
mas	administrativos	organizacionais.	Este	 .subsistema	define	
as metas e as limitações do desenvolvimento da indústria.

b.  Subsistema de dados detalhados originados durante a análise 
de dados dos diferentes ramos da indústria. Estes dados con-
cernem	a	atividades	de	mercado,	coeficientes	insumoproduto,	
cálculo	de	custos	e	índices	de	planificação	referentes	a	todos	os	
aspectos relacionados com o desenvolvimento da indústria.

c.		 Subsistema	de	planificação	propriamente	dito	que	constitui	um	
processo	de	tomada	de	decisões	e	exame	à	luz	dos	dados	e	dire-
trizes,	até	que	seja	formulada	a	alternativa	ótima	de	planificação.

O	subsistema	de	planificação	representa	o	eixo	principal	do	mod-
elo	de	planificação.	O	espectro	da	planificação	se	baseia	numa	série	de	
evoluções consecutivas, onde cada uma delas inclui a evolução ante-
rior.	No	curso	da	planificação,	cada	um	dos	subsistemas	anteriormente	
citados	apartam	dados	ao	sistema	de	planificação,	de	acordo	com	a	se-
qüência	usual	na	elaboração	de	programas	integrais	de	desenvolvim-
ento. Suas etapas são apresentadas a seguir.

 y Estudo e análise da situação atual e formulação de objetivos.
 y Proposição preliminar de alternativas com vistas ao melhora  

mento da situação presente.
 y Análise das alternativas e dos conceitos de custo, tempo, rendi-
mento,	localização,	financiamento	etc.

 y Eleição da alternativa preferencial.
 y Tradução da alternativa selecionada a um programa de imple-

mentação.
Desta	maneira,	concordam	as	etapas	operativas	da	planificação	re-

gional	do	setor	industrial	com	as	etapas	da	planificação	regional	inte-
gral,	tal	como	fora	descrito	no	princípio	deste	trabalho.
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 J Definição dos Problemas e dos Objetivos

o	objetivo	do	programa	de	desenvolvimento	industrial	ao	nível	re-
gional	consiste	em	oferecer	uma	política	destinada	ao	desenvolvimento	
de	estabelecimentos	industriais,	baseada	na	planificação	regional.	Tal	
política	será	definida	nos	seguintes	termos:

1.  Determinação dos ramos industriais convenientes e apropria-
dos para o desenvolvimento da região.

2.		 Determinação	da	magnitude	e	do	nível	de	desenvolvimento	da	
indústria dentro do programa de desenvolvimento regional:

a.  Número de trabalhadores, estrutura ocupacional, produção, 
renda etc.

b.		 Nível	do	desenvolvimento	tecnológico.
c.  Inversões, segundo prioridades nas distintas etapas do desen-

volvimento.
d.  Localização dos estabelecimentos industriais e sua integração 

ao	sistema	populacional	e	à	infraestrutura	regional.
e.  Infra-estrutura organizacional e humana.
A delineação de um programa industrial, como base para uma 

política	 de	 desenvolvimento,	 é	 levada	 a	 cabo	 ao	 nível	 de	 ramos	 da	
produção industrial. Portanto, geralmente não se consideram dentro 
deste quadro, aspectos como levantamento de um determinado estabe-
lecimento industrial.

Aqueles	estabelecimentos,	selecionados	de	acordo	com	a	política	
global de desenvolvimento, para serem estabelecidos ou ampliados 
serão	 examinados	 segundo	 critérios	 de	 planificação	 detalhada	 tais	
como: estudos de mercado, de factibilidade etc.

A	política	de	desenvolvimento	industrial,	como	parte	de	um	pro
grama de desenvolvimento regional integrado, está delineada pelo 
marco	de	um	programa	mais	extenso,	o	qual	define	“a	priori”	os	objeti-
vos globais do desenvolvimento regional.

a)		 Magnitude	da	ocupação	e	nível	de	renda	estimado	para	o	setor	
industrial, como também volume dos recursos (capital) dispo-
níveis	para	o	programa.

b)		 Limitações	 da	 planificação	 nacional	 no	 desenvolvimento	 da	
indústria	na	região	(mercado,	matériaprima,	capital,	planifica-
ção do entorno etc.)

c)		 Vantagens	específicas	da	região	para	o	desenvolvimento	indus-
trial,	finalmente	sejam	vantagens	básicas	devido	às	condições	
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geográficas,	ou	vantagens	consignadas	à	região	mediante	uma	
política	de	desenvolvimento,	e	a	orientação	de	fatores	de	pro-
dução para a mesma.

O	método	 decimal	 de	 classificação	 formulado	 pela	Organização	
Para o Desenvolvimento Industrial das Nações Unida (UNIDO) consti-
tui	a	base	para	a	classificação	da	atividade	industrial.(1)

O	detalhe	ao	nível	de	dois	ou	três	dígitos	é	suficiente	para	a	delin-
eação	de	uma	política	de	desenvolvimento.

Igualmente	ao	caso	da	planificação	do	resto	dos	setores	econômicos,	
o programa de desenvolvimento regional não constitui a recompilação 
de programas ótimos detalhados. Raramente existe uma identidade 
entre	os	objetivos	da	política	do	desenvolvimento	 industrial	ao	nível	
regional e os objetivos do desenvolvimento de um estabelecimento in-
dustrial determinado. O objetivo do programa de desenvolvimento re-
gional	consiste	em	lograr	o	equilíbrio	exato	entre	a	geração	de	em	prego	
e	de	renda,	o	baixo	nível	das	limitações	de	capital,	mercados,	tecnologia	
etc. O objetivo do empresário individual consiste em ampliar o volume 
da produção em seu estabelecimento e aumentar sua renda. Em um 
regime misto, onde o governo intervém na orientação do processo de 
desenvolvimento,	a	função	deste	consiste	em	conservar	dito	equilíbrio	
segundo o formulado pelos objetivos do desenvolvimento regional. 
A intervenção do governo nas considerações do empresário não deve 
necessariamente ser de ordem negativa, dado que, fomentando o gov-
erno	a	criação	de	quadros	organizacionais	ativos,	pode	beneficiarse	o	
empresário dos efeitos de aglomeração dos estabelecimentos que pro-
vavelmente não se manifestariam se cada um dos empresários atuasse 
independentemente.



228



229

 J Etapas Operativas

As	principais	etapas	no	processo	da	planificação,	uma	vez	formu-
lados os objetivos, são expostas a seguir:

1.  Análise dos ramos industriais e exame de sua adaptabilidade. 
A seleção de tais ramos se realiza com base no exame dos se-
guintes critérios:

 y destino da comercialização
 y requerimento de fatores de produção
 y tendências	gerais	e	nacionais	do	desenvolvimento	industrial
 y considerações de localização 
 y considerações referentes ao complexo industrial.
Nesta	etapa	do	trabalho,	o	programa	de	planificação	se	limitará	a	

responder	à	pergunta:	quais	ramos	da	indústria	haverão	de	desenvolv-
er-se e onde serão localizados?

2.  Preparação do programa organizacional do desenvolvimento 
dos ramos industriais com base no programa geral. O progra-
ma organizacional se baseia em ramos industriais preferenciais 
de desenvolvimento e sua localização apropriada por uma par-
te e nos quadros organizacionais relacionados com o planeja-
mento das populações, por outra. No contexto deste programa, 
serão	incluídas	organizações	tais	como:

 y parques industriais
 y zonas industriais urbanas (por exemplo: o modelo israelita de 

zona industrial)
 y zonas	industriais	ao	nível	nacional
 y marcos de organização industrial em assentamentos rurais e 

cooperativos, tais como: parques industriais no âmbito rural, 
criação de marcos organizacionais interpopulacionais etc.
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 J Critérios Para a Seleção dos Estabelecimentos

1. Mercado

Existem dois aspectos principais: o destino da comercialização in-
dustrial,	por	um	lado,	e	as	características	do	produto	comercializado,	
por outro.

A	classificação	 segundo	o	destino	do	produto	 comercializado	 se	
distingue entre:

 y estabelecimentos que suprem a demanda local e regional
 y estabelecimentos que suprem a demanda nacional 
 y estabelecimentos que exportam.
A	classificação	 segundo	 as	 características	do	produto	 comercial-

izado se distingue entre:(1)

 y estabelecimentos que suprem produtos de consumo direto
 y estabelecimentos que suprem principalmente produtos inter-

mediários
 y produtos	de	capital	intensivo	e	produtos	nãoperecíveis.
Segundo	a	classificação	decimal	 (Código	da	ONU),	as	categorias	

de ramos industriais são as seguintes:

ramos produtores de produtos de consumo direto:
(20)	alimentos	 (23)	têxteis	 	 	 (26)	móveis

(21) bebidas (24) vestuários e calçados (28) imprensa

(22) fumo (25) madeira   (29) couros

ramos principalmente produtores de produtos intermediários:
(27) papel  (32) derivados de petróleo e carvão

(30) borracha  (33) minerais não metálicos

(31)	indústria	química	 (34)	minerais	metálicos
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ramos principalmente produtores de produtos 
de capital intensivo e produtos não-perecíveis:
(35) produtos metálicos (36) produtos metálicos não-elétricos
(37) maquinarias elétricas (38) material de transporte
(39) outros

Requerimento dos fatores de produção

Segundo a combinação e a relação entre insumo-produto no pro-
cesso	 da	 produção,	 é	 possível	 classificar	 os	 ramos	 industriais	 da	 se-
guinte maneira:

 y estabelecimentos baseados em capital intensivo
 y estabelecimentos baseados em mão-de-obra intensiva
 y estabelecimentos baseados em conhecimento técnico intensivo
 y estabelecimentos baseados em matéria-prima, fontes de ener-
gia	e	vantagens	regionais	específicas	intensivas.

A	fim	de	avaliar	a	medida	em	que	um	estabelecimento	se	baseia	no	
uso	intensivo	dos	distintos	fatores	de	produção,	é	possível	empregar	as	
informações de distintas fontes, tais como:

a)  Informações provenientes dos estabelecimentos industriais na 
região	a	planificar	ou	no	país,	baseadas	em	seus	dados	tecno
lógicos.

b)  Informações provenientes de estabelecimentos segundo ramos 
industriais.

c)		 Perfis	industriais	locais	e	internacionais.
d)  Tábuas de insumo-produto locais e internacionais.
As distintas fontes de informação não apresentam seus dados de 

forma	idêntica,	nem	sequer	mostram	o	mesmo	rótulo	de	dados	que	se-
ria	um	requisito	necessário	para	fins	comparativos.	A	seguir	se	anal-
isam, de forma esquemática, as vantagens e desvantagens de cada uma 
destas fontes de informação.

a) Informações provenientes dos estabelecimentos industriais
Vantagens	—	Seus	dados	são	relevantes	para	a	região	e	o	país	que	

se	planifica.	Os	preços	e	custos	são	os	prevalecentes	no	lugar	quando	
as	informações	não	são	do	mesmo	ano,	os	dados	podem	unificarse	por	
meio	de	índices.
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Desvantagens — Os dados de um determinado estabelecimento 
industrial não possibilitam a comparação entre distintos estabeleci-
mentos	que	produzem	um	produto	 similar	 sob	diferentes	níveis	 tec-
nológicos (relação entre capital e trabalho por unidade de produção). 
Um particular estabelecimento industrial não constitui uma amostra 
representativa,	a	menos	que	seja	relacionado	com	seu	nível	tecnológico.	
Em	muitos	países	pode	suceder	que	a	estrutura	de	um	estabelecimento	
se	baseie	em	capital	intensivo	apesar	de	encontrarse	em	um	país	com	
uma alta taxa de desemprego.

b)  Informações provenientes de estabelecimentos, segundo  ramos 
industriais	(os	níveis	de	classificação	são	de	dois,	três	e	quatro	
dígitos):

Estes	dados	permitem	avaliar,	de	forma	geral,	o	nível	tecnológico	
médio, porém não possibilitam determinar a média em que representa 
um	nível	alto	ou	baixo	de	tecnologia	desde	o	ponto	de	vista	de:

 y relação	capital/valor	de	mãodeobra	.	nível	de	produção	por	
empregado

 y qualidade	para	fins	de	comercialização.
Provavelmente	 poderiam	 efetuarse	 comparações	 com	 perfis	 de	

outros	países.
c)	 	 Perfis:	 Permitem	 a	 comparação	 de	 dados	 de	 estabelecimen-

tos	locais	com	o	nível	tecnológico	em	outros	países	facilmente	
identificáveis	com	o	nível	econômico	e	organizacional	do	país	
em estudo.

Sem embargo, esta comparação será de valor sempre e quando 
existam	suficientes	perfis	dentro	do	espectro	desejável	da	relação	capi-
tal/	mãodeobra	e	estão	definidas	as	exigências	de	qualidade	do	pro
duto	desses	estabelecimentos,	a	fim	de	adaptar	os	estabelecimentos	aos	
requerimentos	de	ocupação	por	uma	parte	e	de	nível	de	qualidade	por	
outra (segundo destinos da comercialização).

d)  Insumo-produto: As tábuas permitem comparar simultane-
amente	o	nível	tecnológico	de	diferentes	tipos	de	indústrias.	A	
adoção	 de	 coeficientes	 tecnológicos	 (relação	 capital!	 produto)	
destas tábuas é sumamente recomendável. A falta delas na maior 
parte	 dos	 países	 em	desenvolvimento	 é	 o	 principal	 problema,	
ainda	que	seja	possível	utilizar	dados	das	tábuas	insumoprodu-
to	de	outros	países,	tais	como	serão	considerados	a	seguir.

O	planificador	poderá	adotar	de	cada	uma	das	quatro	 fontes	de	
informação	os	seguintes	coeficientes	e	avaliar	sua	adaptabilidade:

1.	O	nível	tecnológico	da	região.
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2.  O tamanho médio dos estabelecimentos industriais. 
3.  A relação de preços entre o insumo e o produto.
Toda	 formulação	 a	 respeito	do	nível	 tecnológico	 é	 susceptível	 a	

variações,	uma	vez	que	o	coeficiente	capital/produto	está	determinado	
tanto pelo tamanho do estabelecimento, número de turnos, bem como 
pela relação de preços entre insumos e produtos. Assim, por exemplo, 
um estabelecimento baseado em capital intensivo (alta relação capital-
produto)	pode	sem	dificuldade	operar	em	dois	turnos	e,	desta	maneira,	
reduzir	o	mencionado	coeficiente,	que	pode	chegar	a	ser	menor	que	o	
de um estabelecimento pequeno que opera em um só turno. Portanto, 
tais	coeficientes	só	constituem	índices	de	caráter	geral.	É	preciso	com
parar	um	mesmo	coeficiente	segundo	aparece	nas	diversas	fontes	pre-
viamente	para	a	decisão	de	qual	deles	 será	utilizado	para	os	fins	da	
planificação.	

Os	coeficientes	de	planificação	mais	usuais	são:
1) indicadores da intensidade do uso de capital: 
 y relação capital/produto
 y relação capital/valor agregado.
 y relação	capital/renda	líquida

A relação capital/valor agregado é a de maior utilização no pro-
cesso	da	planificação.

2) indicadores do aporte das fontes primárias
 y relação valor agregado/produto

3)indicadores da intensidade do uso da mão-de-obra
 y relação valor mão-de-obra/total valor agregado

4) indicadores do custo por unidade de emprego
 y valor do capital investido/empregado.
A	determinação	do	valor	do	capital	para	o	cálculo	dos	coeficien-

tes antes mencionados é um processo complicado. Não obstante se 
encontre facilmente o cálculo do valor do capital com base nos dados 
tecnológicos sobre um certo estabelecimento (inciso (a) anteriormente 
citado), este se toma complicado com base no resto das fontes de infor-
mação,	dado	que	elas	representam	distintos	anos	e	países.	A	unificação	
dos	dados	 seria	possível	mediante	o	uso	de	 índices	que	permitiriam	
calcular	o	valor	do	capital	no	ano	da	planificação.

O	 número	 de	 turnos	 no	 estabelecimento	 também	 influi	 sobre	 a	
determinação do montante do capital requerido como inversão para a 
criação	de	uma	unidade	de	emprego.	É	possível	reduzir	o	montante	de	
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capital requerido através do emprego de mão-de-obra em turnos adicio-
nais.	Para	tanto,	é	necessário	que	os	planificadores	esclareçam	as	possi-
bilidades	que	têm	os	diferentes	tipos	de	estabelecimentos	de	operar	em	
dois	ou	três	turnos.

Outro problema de suma importância consiste na preocupação do 
planificador	pelo	tamanho	eficiente	do	estabelecimento	(especialmente	
no	que	se	refere	à	elaboração	da	produção	agrícola),	dado	que	durante	
os	primeiros	anos	não	receberá	suficiente	produção	fresca	destinada	a	
sua elaboração. A decisão deverá basear-se no cálculo do “valor atual” 
do	ano	no	qual	o	estabelecimento	alcance	sua	produção	plena.	A	fim	de	
amenizar	a	falta	de	eficiência,	seria	possível	exigir	um	estabelecimento	
eficiente	do	tamanho	mínimo	possível,	para	sua	operação	em	mais	de	
um turno.

A	 exposição	 anterior	 demonstra	 que	 os	 coeficientes	 são	 suscep-
tíveis	a	variações	e	é	possível	modificar	seus	níveis.	A	necessidade	de	
reduzir a relação capital/produto está determinada pelo montante de 
capital	disponível	para	a	planificação.

Objetivos globais e nacionais do desenvolvimento industrial

Ao	nível	da	planificação	regional,	atuam	sobre	o	sistema	de	toma-
da de decisões, acerca do desenvolvimento industrial, considerações de 
planificação	ao	nível	nacional	e	considerações	gerais	tais	como:

1.  Programas nacionais para o desenvolvimento do setor indus-
trial, programas incentivadores da atividade industrial em zo-
nas	de	desenvolvimento	e	tendências	de	especialização	regio-
nal em certos ramos industriais.

2.  Fator multiplicador do desenvolvimento dos ramos indus-
triais. A importância deste fator é considerável especialmente 
em	países	e	regiões	que	se	encontram	nos	primeiros	estágios	de	
desenvolvimento e sua problemática se ocupa do impacto das 
influências	subsidiárias	do	desenvolvimento	industrial	sobre	o	
melhora	mento	indireto	do	nível	de	vida	econômico	e	social.

Em um estudo integral sobre crescimento econômico, S. Kuznetz(l) 
destacou	 a	 relação	 entre	 o	 nível	 de	desenvolvimento	 (em	 termos	do	
PNB	“per	capita)	e	o	aporte	da	indústria	à	economia	nacional,	em	ter-
mos do setor M+(2), quanto ao produto e ocupação, assim como também 
a	relação	entre	o	nível	de	desenvolvimento	e	a	diversificação	dos	ramos	
da produção.
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Grupos de Países segundo Nível de Desenvolvimento

PNB “per capita”
(em dólares americanos)

% do produto
Industrial no PNB

% de empregados no Setor
M + dentro do total de

empregados
até U$$ 100 22,8
100 — 199 28,6 4,1
200 — 349 29,0
350 — 574 39,4 13,9
575 — 999 50,9 32,3
mais de 1000 26,6

A	mudança	no	nível	de	desenvolvimento,	acompanhado	concomi-
tantemente pelas mudanças na estrutura do consumo do mercado lo-
cal,	 na	 capacidade	 tecnológica	 e	 na	 capacidade	de	 competência	 ante	
os mercados de exportação, acarreta consigo uma mudança estrutural 
dos ramos industriais. Se bem que os dados de Kuznetz se referem a 
um sistema de contas nacionais e não a contas regionais, elas represen-
tam	um	índice	respectivo	aos	ramos	industriais	característicos	de	cada	
etapa do desenvolvimento.

Tal como se expôs, existe uma relação entre a importância relativa 
dos	diferentes	ramos	industriais	e	o	nível	de	desenvolvimento;	nos	pri-
meiros estágios do desenvolvimento os estabelecimentos produtores 
de	alimentos	e	têxteis	são	os	mais	característicos.

Ao	elevarse	o	nível	de	vida,	até	que	a	população	habite	em	casas	
ordenadas e vista corretamente, aumenta a proporção de indústrias 
produtoras	de	vestuário	e	móveis.	Por	sobre	este	nível	de	vida	diminui	
novamente a proporção dos ramos anteriormente citados e assumem 
uma maior importância os ramos da indústria metalúrgica e produtos 
metálicos.

As	 indústrias	 características	 de	 regiões	 em	 desenvolvimento	 e,	
em	particular,	de	tais	regiões	em	países	em	desenvolvimento,	são	em	
geral:(1) )

a.  Indústrias cuja localização está relacionada com as fontes de 
matériaprima	 e	 se	 prefere	 estabelecêlas	 junto	 a	 tais	 fontes.	
Este	grupo	inclui	plantas	refinadoras	de	açúcar,	plantas	elabo-
radoras	de	produtos	agrícolas	 frescos,	 serrarias	 e	outras.	Em	
geral, o pro duto elaborado por estas plantas é comercializado 
fora da região.
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b.  Indústrias de serviços. O desenvolvimento deste tipo de indús-
tria depende do desenvolvimento de outros ramos da econo-
mia. Este grupo inclui: indústrias produtoras de material para 
a construção de equipamento e ferramentas, equipamento 
agrícola	etc.

c.  Indústrias que produzem para o mercado local, como, por 
exemplo:	a	indústria	têxtil,	elaboração	de	alimentos,	moinhos	
farinheiros,	oficinas	de	confecção	etc.

d.  Indústrias neutras. As considerações de sua localização não se 
formulam em termos de minimização de gastos de transporte 
dado	que	estes	gastos	não	constituem	um	título	importante	no	
preço	do	produto	final.	Geralmente,	o	desenvolvimento	destas	
indústrias	é	executado	em	forma	casual	sem.	que	interfira	ne-
nhum tipo de orientação.

Distribuição percentual de cada ramo da produção 
industrial sobre o total do setor industrial

Ramos
Grupo	de	países	segundo	o	PNB	“per	capita”	(em

dólares americanos)
até 100 100-199 200-249 350-374 575+

Alimentos, bebidas e
tabaco 34,8 38,2 34,3 34,8 16,7

Têxteis 17,6 10,8 20,2 6,4 6,3

Vestido e calçado 2,5 5,4 4,3 10,1 5,0

Madeiras e seus produtos 5,3 7,2 4,0 5,8 5,3

Papel, imprensa 5,0 4,4 4,4 5,8 9,9

Couro, borracha 3,5 2,2 3,3 1,7 2,0

Produtos	químicos 12,8 10,1 9,4 9,1 9,1

Minerais não metálicos 4,5 6,4 5,5 7,1 4,5

Minerais metálicos 1,9 1,9 4,4 3,2 10,6

Metalúrgica 9,5 10,6 9,0 13,4 28,0

Outros 2,6 2,8 1,2 2,7 2,5
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 J Planificação de Complexos Industriais

O	complexo	industrial	é	um	sistema	constituído	por	mais	de	uma	
indústria	e	cujos	componentes	estão	interrelacionados	em	dois	níveis	
principais:

a)  A relação entre estabelecimentos industriais durante o proces-
so da produção que consiste na compra e venda de matéria-pri-
ma e produtos intermediários (por exemplo: em um complexo 
industrial	petroquímico).

b)		 A	interdependência	das	indústrias	e	seus	mercados	(por	exem-
plo: o complexo industrial produtor de peças para  automotores).

Cada um dos estabelecimentos no complexo industrial possui um 
tamanho ótimo, que é determinado de acordo com os demais estabe-
lecimentos componentes do complexo.

A	análise	dos	 componentes	do	 complexo	 e	 a	planificação	do	 ta-
manho ótimo de cada componente são usualmente efetuados por meio 
dos seguintes métodos:

(a)  Análise de insumo-produto
(b)		Planificação	linear.
Em	um	estudo	sobre	a	planificação	de	complexos	industriais	petro-

químicos,	optou	lsard(1)	pelo	método	de	planificação	linear,	devido	fun-
damentalmente	à	complexidade	exigida	na	construção	de	um	sistema	
de contabilidade para a análise pelo método de produto/in sumo. Sem 
embargo,	naqueles	países	as	regiões	possuidoras	de	tal	sistema	de	con-
tabilidade, as tabelas de insumo/produto constituem uma fonte de in-
formação sumamente importante e detalhada, necessária para a identi-
ficação	das	relações	entre	as	indústrias	durante	o	processo	da	produção.

A	 planificação	 de	 complexos	 industriais	 não	 se	 limita	 à	 planifi-
cação de plantas industriais gigantes. Também no estágio inferior do 
desenvolvimento se deve examinar a capacidade de fornecer todos os 
pro	dutos	 intermediários	 requeridos	 pelas	 indústrias	 planificadas.	 Por	
exemplo, a indústria de conservas e enlatados de alimentos está rela-
cionada com a indústria de produtos para embalagem e em particular 
de latas para conservas. O preço do transporte de latas vazias é elevado 
devido ao volume que estas ocupam no transporte em relação a seu 
baixo	valor	real.	É	evidente	por	isso	que	deverá	integrarse	a	planificação	
de	indústrias	de	conservas	com	a	planificação	de	estabelecimentos	cujos	
produtos constituem uma condição necessária para manter a capacidade 
de	competência	do	produto	regional.	Outro	complexo	característico	de	
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regiões	em	desenvolvimento	é	o	da	indústria	têxtil.	Este	complexo	está	
relacionado com plantas descaroçadoras de algodão, lavanderias de lã 
de	ovelhas,	fiações,	tecelagens,	e	confecção	etc.

Cada	um	dos	estabelecimentos	está	planificado	com	base	em	con-
siderações do tamanho ótimo segundo suas condições, se bem que to-
dos os estabelecimentos em conjunto deverão possuir uma capacidade 
ótima de integração.

No	exercício	de	planificação	levado	a	cabo	na	Tailândia,	em	1975,	
manifestouse	o	fato	de	que	a	região	planificada	carece	de	vantagens	
relativas	referentes	ao	preço	dos	produtos	têxteis	em	relação	ao	preço	
dos mesmos na capital, apesar de a região constituir um centro de 
produção	agrícola	de	algodão	e	seda.	

A	região	planificada	está	situada	a	850	km	da	Capital	e	nela	se	con-
centram	fiações,	tecelagens	e	fábricas	de	confecção.	Apesar	do	estabe-
lecimento	na	região	de	um	complexo	quase	completo	da	indústria	têx-
til,	ainda	é	necessário	enviar	os	fios	e	tecelagens	produzidos	na	região	
para	as	indústrias	têxteis	existentes	na	Capital.	Quando	um	produto	in-
termediário deve ser transferido para a Capital, desaparecem as vanta-
gens relativas da região afastada; o preço do transporte das tecelagens 
para	a	região	para	sua	confecção	e	dali	novamente	para	a	Capital	o	fim	
de serem comercializadas, convertem a referida vantagem relativa em 
uma desvantagem.

 J Fator Multiplicador na Região e no Complexo 
Industrial

o	 fator	multiplicador	 constitui	 um	 índice	 do	 incremento	dos	 fa-
tores endógenos a causa da intervenção de um fator exógeno. Estes fa-
tores se dividem em duas classes:

a.  agrupados
b.  não-agrupados.

Fatores multiplicadores agrupados

o presente trabalho apresentará a temática dos fatores multiplica-
dores sem entreter-se na forma de seu cálculo prático. Não se distingue 
entre multiplicadores dos diferentes ramos além de que o efeito é um 
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índice	acumulativo	de	todos	os	ramos.	Ademais,	estes	possuem	dife-
rentes bases tais como se apresentam a seguir:

Base Fator Índice Efeito multiplicador

Econômica

direto renda

Incremento da renda, 
ocupação e produto 
industrial, não-básico, 
como resultado da in-
versão no setor indus-
trial básico

indireto

Valor agregado
produtividade
valor das vendas
ocupação

Renda renda

Incremento da renda 
regional como resulta-
do da inversão privada 
ou pública.

1.  Base Econômica: constitui o mais simples dos modelos. Anali-
sando uma região isolada (ou um estabelecimento isolado) em 
frente	do	resto	do	país	(ou	do	resto	das	empresas).	A	premissa	
básica deste modelo supõe que o único componente exógeno 
é a exportação da região (ou do estabelecimento) enquanto a 
importação e o consumo são os componentes endógenos. A 
ocupação, a renda ou a produtividade são o produto da expor-
tação.

As indústrias “exportadoras” são determinadas “básicas” e as in-
dústrias de suporte constituem o setor “não-básico”. Os dois setores 
dependem, por conseguinte, da demanda exterior para a região:

 y o setor “básico”, em forma direta.
 y o setor “não-básico”, em forma indireta.
Segundo	a	definição	de	C.M.	Tiebout(1), o setor “básico” está con-

stituído	por	firmas	que	suprem	os	mercados	fora	da	região,	enquanto	
o setor “não-básico” presta seus serviços ao mercado dentro da região. 
Segundo	tal	definição,	é	possível	que	a	mãodeobra	em	um	determi-
nado estabelecimento sirva simultaneamente a ambos mercados, o ex-
terno e o interno. A mão-de-obra (valor da produção ou renda) deverá 
assinalar-se de acordo com o anteriormente dito.
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A maior importância do fator multiplicador consiste em seu uso 
como prognóstico, sempre e quando se suponha uma relação entre o 
setor	“básico”	e	o	“nãobásico”	nos	estabelecimentos	adicionais	idên-
tica	à	relação	nos	estabelecimentos	existentes.

A relação entre os setores é a seguinte:

relação base = 
ocisáboãnrotes

ocisábrotes
−

Por exemplo: se por cada empregado na indústria básica existem 2 
empregados no setor não-básico, a relação base = 1/2.

O fator multiplicador será o seguinte:

fator multiplicado = 1
1

21
)(

)()(
=

+
=

+
ocisáb

ocisáboãnocisáb

Com	base	em	outros	cálculos	será	possível	prognosticar	o	total	de	
empregados que originará a ocupação no setor “básico”, da seguinte  
forma:

Total de empregados: (fator multiplicador) x (ocupação no setor 
“básico’’)

O principal problema no cálculo deste fator consiste na determi-
nação das indústrias correspondentes a cada setor. A seguir se apre-
sentam	três	métodos	que	empregam	índices	de	ocupação	fáceis	de	ser	
computados	e	que	constituem	o	índice	mais	usual	para	o	cálculo	ante-
riormente dito.

a.  enfoque arbitrário
b.  quociente de localização
c.		 requerimento	mínimo.
a.  Enfoque arbitrário: fundamenta-se simplesmente em decisões 

arbitrárias acerca de quais são as indústrias básicas e quais as 
não básicas. Geralmente a divisão arbitrária é a seguinte:

 y Agricultura e indústria=setor “básico”
 y Serviços e outros=setor “não-básico”

b.  Quociente de localização: Utiliza dados de ocupação como in-
dicador	de	aproximação	entre	a	região	e	o	total	do	país.

Região	 	 	 	 	 Total	do	país

n

n
i

r

r
i

E
X

E
X

=
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donde:
=i

nE ocupação	em	ramo	(10	no	país	(n)
Er =  ocupação total na região
En =		ocupação	total	no	país	(n)
X	=		número	de	 empregados	 necessários	 para	 ajustarse	 à	média	

nacional

Supõe-se que X deve representar a mesma proporção existente no 
país	entre	os	empregados	em	um	ramo	(i)	e	o	total	dos	ocupados.	Várias	
das premissas consideradas neste método não são necessariamente cor-
retas	e	portanto	são	discutíveis.	Assim,	por	exemplo:

a.  uniformidade na estrutura da demanda em todas as regiões;
b.  uniformidade na estrutura da produção em todas as regiões;
c.		 uniformidade	na	composição	dos	ramos,	o	que	significa	uma	

produção	homogênea	em	um	ramo	determinado	apesar	da	di-
versidade de seus produtos;

d.		 idêntica	eficiência	em	cada	ramo;

e.		 Requerimento	mínimo.	Esta	técnica	constitui	uma	variante	do	
método anterior. Em cada unidade populacional se ordenam 
os	percentuais	de	mãodeobra	segundo	os	ramos	e	o	mínimo	
percentual em cada ramo que se encontre em uma certa unida-
de populacional. Todo percentual em cada ramo superior ao 
mínimo	é	definido	como	ocupação	orientada	ao	setor	“básico”.	
Os	princípios	 básicos	deste	método	 são	 aceitáveis	 ainda	que	
muito	discutíveis,	dado	que	é	muito	difícil	demonstrar	que	a	
comunidade não importa parte dos produtos requeridos.

2.	Base	de	renda:	Este	fator	multiplicador,	denominado	keynesiano	
(Keynes),	expressa	a	variação	no	nível	de	rendas	em	relação	à	variação	
nos fatores independentes tais como:

 y gastos do governo . inversões
 y exportação.

Este é um modelo mais completo que os anteriormente citados, 
dado que nele participam fatores exógenos adicionais tais como gov-
erno, inversões e fator de exportação.
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A	fórmula	algébrica	do	fator	multiplicador	keynesiano	deriva	da	
formulação	da	igualdade	entre	a	demanda	final	e	a	renda	nacional:
	 Y	=	C	+	I	+	G	+	E

donde:
C = consumo privado 
G =  gastos do governo 
I =  inversões
E =  exportação
Y	=		 PNB
Supõese	que	C	é	um	fator	exógeno	.possível	de	ser	expresso	pela	

seguinte equação linear:

C	=	a	+	bY
donde:

a =  constante
b =  propensão ao consumo 
Y	=		 PNB
Supondo também que E, I, G são fatores exógenos (e, portanto, 

conhecidos	de	antemão),	C	poderá	ser	substituído	dentro	de	Y:
	 	 	 	 	 	 Y	=	a	+	bY	+	I	+	G	+	E
	 	 Y	—	bY	=	a	+	I	+	G	+	E
	 	 Y	(1	—	b)	=	a	+	I	+	G	+	E
	 	 	 	 	 	 	 Y=	(a	+	I	+	G	+	E)	/	(1	—	b)	
Neste caso o fator multiplicador equivale a = 1/(1 — b)

Supondo que b =  
5
3 , o fator multiplicador equivalerá a:

2
12

2
5

5
2
1

1
1

===
− b

O	 quadro	 seguinte	 ilustra	 o	 significado	 do	 fator	 multiplicador	

quando b =
  5

3

 
e o incremento da inversão = 100.

O processo de multiplicação deriva da propensão ao consumo por 
parte dos consumidores. Quanto maior é a propensão ao consumo, 
maior	é	o	 fator	multiplicador.	Ao	final	do	processo,	as	100	unidades	
monetárias invertidas serão incrementadas 2,5 vezes.
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Gasto
Inversão inicial

(inversão adicional)
Valor Renda do

Consumo de A 100,00 Consumidor A

Consumo de B 60,00 Consumidor B

Consumo de C 36,00 Consumidor C

Consumo de D 21,00 Consumidor D

Consumo de E 12,96 Consumidor E

Consumo de F 7,77 Consumidor F

Consumo de G 4,67 Consumidor G

Consumo de H 2,80 Consumidor H

Consumo de I 1,68 Consumidor I

Consumo de J 1,00 Consumidor J

Consumo de K 0,60 Consumidor K

Consumo de L 0,36 Consumidor L

Total 250,00

Estes fatores multiplicadores não indicam o impacto de cada um 
dos	 ramos	 por	 separado	 sobre	 a	 economia	 total.	 A	 identificação	 do	
efeito	do	impacto,	segundo	os	ramos,	é	possível	com	base	em	tabelas	
“insumo produto” .

 J Fatores Multiplicadores Não-Agrupados

A presente seção se ocupa da apresentação geral desta classe de 
fatores	e	seu	uso	como	elemento	analítico	no	processo	da	planificação.

A principal vantagem destes é que permitem estudar o impacto da 
inversão ou o incremento em um determinado ramo da produção sobre 
o	resto	dos	ramos.	A	fim	de	determinar	os	fatores	multiplica	dores	se	
utiliza a matriz inversa de W. Leontieff.

	 Tal	qual	multiplicador	Keynesiano,	os	fatores	que	influenciam	
são	os	componentes	do	consumo	final.

(C + I + G + E)

Os principais tipos de multiplicadores são:



244

Tipo de fator
multiplicador Definição

Produto

Total do consumo de produtos intermediários (in-
clusive) do mesmo ramo) em um ramo determi-
nado, necessário para produzir uma unidade de 
produto	de	consumo	final

Tipo de fator
multiplicador Definição

Renda Tipo 1
Relação entre (total do ∆ direto + o ∆ indireto da 
renda) : (o ∆ direto). Tais câmbios derivam da de-
manda	final	de	unidade	de	produto	em	cada	ramo

Tipo 2
Relação entre (o ∆ direto + ∆ indireto (∆ direto) 
derivados	da	demanda	final	de	uma	unidade	de	
produto

A seguir, apresenta-se uma tabela “insumo-produto” fundamental 
que	assume	só	dois	setores	(A	=	agricultura;	B	=	 indústria),	a	fim	de	
ilustrar numericamente alguns dos fatores multiplicadores anterior-
mente citados:

a
de

Setor Demanda Final Total
usosA B C G + I + E

A 20 45 30 4 100

B 40 15 30 65 150

Salário 20 60 10 10 100

Valor agregado
Restante 20 30 30 - 80

Total do produto 100 150 100 80 430



245

a A B a A B

de de
A 1,50 0,50 A 0,20 0,30

B 0,67 1,33 B 0,40 0,10

Total 2,17 1,83 Salário 0,20 0,40

Multiplicador	do	produto:	equivale	à	soma	dos	coeficientes	gerais	
de	todos	os	setores	(para	este	caso	específico,	só	dois	setores).

Multiplicador	 da	 renda	 de	 um	 setor	 (tipo	 1):	 equivale	 à	 soma	 do	
produto	dos	coeficientes	de	inversão	da	coluna	x	os	coeficientes	diretos	do	
salário de cada um dos setores. Por exemplo, o multiplicador do setor A.

48,2
4,0

865,0
2,0

)4,076,0()2,005,1(
==

+ xx

o multiplicador do setor B

85,1
4,0
236,0

40
)4,033,1()2,005,0(

==
+ xx

O	significado	 implícito	 em	 cada	um	dos	multiplicadores	 é	 o	 se-
guinte:

Multiplicador	do	produto.	A	fim	de	produzir	por	um	valor	=	1$	
de	demanda	final	no	setor	A,	são	necessários	outros	1,17$	de	produtos	
intermediários (que incluem 0,5$ do setor A mesmo).

Multiplicador da renda (tipo 1). Ao produzir por um valor = 1$ do 
setor	A	se	criaram	outros	2,84$	(incluindo	1$	para	demanda	final).

 J Resumo, Método de Seleção e Determinação de 
Ramos Industriais Para o Desenvolvimento

A lista de critérios citada constitui a base para a determinação dos 
ramos industriais para o desenvolvimento. A seguir se descreverão 
brevemente	as	etapas	do	trabalho	a	fim	de	ilustrar	a	integração	dos	cri-
térios já citados no processo de tomada de decisões. Tal como na plani-
ficação	de	todos	os	setores	econômicos,	também	na	prática	é	possível	
alcançar a solução ótima mediante um dos seguintes métodos:
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a.  Método de computação eletrônica — permite examinar variá-
veis de forma simultânea.

b.  Método de computação manual — constitui um método de 
aproximação.

A seguir será descrito um método de aproximação que inclui as 
seguintes etapas:

a.  Análise das condições da região:
 y condições	físicas,	espaciais,	geográficas	etc.	
 y condições humanas e institucionais
 y condições de mercado.
b.		 Definição	quantitativa	das	metas	do	desenvolvimento	regional	

integral.
c.		 Formulação	quantitativa	das	metas	da	planificação	do	desen-

volvimento	industrial	e	definição	dos	recursos	regionais	dispo-
níveis	(mãodeobra,	capital,	matériaprima	etc.)

d.  Registro das indústrias existentes na região e prognóstico de 
seu desenvolvimento.

e.  Elaboração de prognósticos de desenvolvimento segundo as 
tendências	do	desenvolvimento	nacional	e	regional,	conforme	
as vantagens relativas da região e o destino da comercialização.

f.  Exame dos prognósticos segundo critérios de adaptabilidade 
das indústrias na etapa de desenvolvimento para as condições 
da	região	planificada:

 y relação capital/produto industrial regional
 y relação capital/valor agregado por empregado · total de em-

pregados na indústria
 y inversões por empregado
 y produto e renda por empregado
 y estrutura ocupacional.

g.  Correção do prognóstico segundo o método de aproximação 
até que se formule outro prognóstico que integre a utilização 
do potencial regional no quadro das metas e as limitações.

h.  Correção do prognóstico de desenvolvimento dos ramos in-
dustriais com base nas considerações determinadas pelo com-
plexo industrial (indústrias fornecedoras de serviços, relação 
ótima entre os estabelecimentos dependentes de produtos in-
termediários etc.)

O quadro a seguir constitui um meio auxiliar para a realização de 
cálculos de inversão, segundo o método de aproximação.
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O	coeficiente	de	renda	diferencial	é	o	valor	agregado	por	emprega-
do num ramo da produção industrial na relação ao valor agregado total 
da	indústria.	Este	coeficiente	expressa	o	preço	do	conhecimento	técnico	
em cada ramo e constitui também uma indicação da intensidade do uso 
de capital num ramo determinado.

O cálculo do capital requerido para o desenvolvimento industrial. 
O capital requerido pelo programa equivale a:

 M = O + N

onde:
O = Capital requerido para melhoramento tecnológicos necessários a 

elevar	o	nível	de	renda	dos	empregados	nos	estabelecimentos	exis-
tentes,	durante	o	período	do	programa.	Este	capital	não	inclui	os	
gastos	de	amortização	necessários	à	conservação	do	nível	atual	de	
produção.

N = O capital requerido para criar espaços adicionais de trabalho den-
tro do quadro do programa.
Caso	se	defina	cada	coluna	do	quadro	anterior	 segundo	A,	B,	C	

etc., e cada ramo da produção, segundo as linhas 1, 2, 3 ... etc., a in-
versão para o melhoramento tecnológico dos atuais empregados das 
indústrias existentes será a seguinte:

D1 x (J1 — H1) x L1 = O1 
D2 x (J2 — H2) x L2 = O2

Dn x (Jn — Hn) x Ln  = On
A inversão requerida para a criação de espaços de trabalho para 

empregados adicionais será a seguinte:
F1 x J1 x L1 = Nl

F2 x J2 x L2 = N2

Fn x Jn x Ln = On
Em	síntese:

∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑ ==+=+−
nnnnnnnnnnn

MNNKxJxFLxHJxD
11111111111

0)())((

Os critérios empregados para o exame do programa são os se-
guintes:
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a)		 (D	+	F),	das	metas	de	planificação	regional	integral
b)		 (O	+	N	=	M),	fator	limitante	na	planificação	regional	integral	
c)		 J,	das	metas	da	planificação	regional	integral
d)  Outros exames da intensidade do uso dos distintos fatores de 

produção e conhecimentos técnicos formulados no término de 
limitantes	máximos	na	planificação,	assim	como	as	limitações	
do mercado.

Geralmente, os resultados preliminares do programa baseados en1 
considerações diferentes para cada ramo industrial, não serão consis-
tentes	com	os	critérios	da	planificação	integral	e	por	isso	é	que	deverão	
efetuar-se correções para o “ajuste” do programa. Na etapa do “ajuste” 
deverão	incluirse	aquelas	correções	que	surjam	da	planificação	de	in-
dústrias como parte integral de complexos industriais. O programa 
ajustado	estará	detalhado	ao	nível	de	ramos	da	produção	e	não	incluirá	
detalhes	 referentes	 à	 criação	de	determinados	estabelecimentos.	 Sem	
embargo, o prognóstico de desenvolvimento industrial segundo ra-
mos,	baseado	numa	política	integral	de	desenvolvimento,	poderá	ser-
vir de guia na busca de tipos de estabelecimentos e empresários para a 
planificação	e	o	desenvolvimento	em	detalhe.

Portanto, Weber analisou o processo de produção “usual” de um 
estabelecimento	industrial	e	os	fatores	que	influem	sobre	o	processo	da	
produção:

1)  Garantia do local para a planta industrial, equipamento, edi-
fícios	e	capital;	a	expressão	deste	componente	no	cálculo	dos	
custos	equivale	à	rubrica	interesses	sobre	capital	de	inversão.

2)  Garantia de matéria-prima, energia ou produtos intermediá-
rios requeridos para o processo de produção; a expressão deste 
componente	no	cálculo	dos	custos	equivale	à	rubrica	insumos.

3)  O processo da mesma produção; a expressão deste no cálculo 
de custos equivale a: preço da matéria-prima + depreciação do 
equipamento + interesses + gastos de trabalho + gastos de ad-
ministração e vários.

4)  Comercialização da produção: a expressão deste componente 
no	cálculo	de	custos	equivale	à	rubrica:	gastos	de	transporte	e	
distribuição.

A	localização	da	unidade	industrial	não	influi	sobre	todas	as	ru-
bricas que compõem o cálculo dos custos. Portanto, Weber analisou a 
relação entre os referidos componentes e os fatores de localização.
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Componente do preço O	significado	e	sua	relação	com	fatores	de	lo-
calização

1)	Benefícios
Não constitui um favor de localização. Geral-
mente não é um fator no cálculo mas resultado 
do preço.

2) Interesse sobre o capi-
tal vivo

Não constitui um fator de localização. Geral-
mente é função do volume das compras e dos 
gastos na mesma planta industrial.

3) Interesse sobre capital 
fixo

Igual a 2); o interesse sobre o preço do local não 
constitui, em geral, um fator importante do cál-
culo de custos, salvo naqueles lugares onde a 
concentração da atividade industrial é elevada.

4) Preço de materiais, en-
ergia	e	combustíveis

Constitui uma rubrica muito importante nas 
considerações	 de	 localização,	 devido	 às	 dife-
renças nos gastos de transporte e na disponibi-
lidade de recursos locais.

5) Salários

Constitui uma rubrica muito importante nas 
considerações	 de	 localização,	 devido	 à	 dife-
rente disponibilidade de mão-de-obra especial-
izada em distintas localidades.

6) Preço do transporte

Constitui uma rubrica muito importante nas 
considerações	 de	 localização	 no	 referente	 à	
compra	 de	matériaprima	 (4)	 e	 à	 distribuição	
dos produtos.

7) Gastos gerais Inclui impostos, seguro e administração. Care-
cem de relação com os fatores de localização.

A prévia análise sobre as rubricas componentes do cálculo de cus-
tos	está	limitada	à	definição	de	“fatores	de	produção”	desde	o	ponto	de	
vista de “o conveniente ao estabelecimento”. Neste caso os fatores de 
localização mais importantes são dois: gastos de transporte e disponibi-
lidade de mão-de-obra. Se ao aspecto local se agrega o regional ou inclui 
o aspecto nacional, a descrição anterior pode mudar completamente. 
Condições	especiais	de	financiamento	no	quadro	de	programas	incen-
tivadores do desenvolvimento industrial em regiões em desenvolvim-
ento, gravação diferencial de impostos em diferentes regiões e o preço 
da	 infraestrutura	 são	 fatores	 de	 localização	 de	 influência	 imediata	
naqueles	países	onde	o	governo	intervém	no	processo	do	crescimento	
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mediante	a	planificação	nacional	e	interregional.	Como	método	de	tra-
balho,	Weber	recomenda	três	etapas	de	planificação:
Etapa a)  Elaboração de um esquema de ótima localização de indús-

trias desde o ponto de vista da minimização dos custos de 
transporte.

Etapa	b)		 Correção	do	esquema	anterior	devido	à	 inclusão	do	fator	
disponibilidade de mão-de-obra.

Etapa c)  Correção adicional por meio da inclusão do elemento 
aglomeração da atividade industrial (vantagens pela con-
centração de diversos estabelecimentos industriais num  
determinado local).

O programa a adotar constituirá o ótimo desde o ponto de vista 
econômico.	Paralelamente,	é	necessário	examinar	as	influências	do	pro
grama	ótimo	sobre	a	planificação	integral.

(a)		Análises	da	influência	da	localização	da	indústria	sobre	o	de-
senvolvimento	urbano	e	regional,	a	fim	de	criar	focos	de	cresci-
mento	suficientemente	atrativos	para	a	mãodeobra	adequada	
e in versões que constituem pré-requisitos para o desenvolvi-
mento regional.

(b)		Exame	de	aspectos	da	planificação	ambiental	e	ecológica,	des-
de o ponto de vista da conservação dos valores da paisagem, 
qualidade do entorno, impedimento de danos ecológicos etc.

(c)  Adaptação de um sistema organizacional segundo o tipo de 
indústrias, sua localização e quadro populacional, cuja função 
consistirá em assegurar o crescimento sustentado do setor in-
dustrial. 

A teoria de localização da indústria desenvolvida por Alonso(l) está 
baseada no fator transporte. Em seus estudos, Alonso assumiu a con-
clusão de Weber que o transporte é um “fator de localização” suma-
mente	significativo.	Segundo	sua	opinião,	esta	premissa	é	particular
mente correta em regiões de desenvolvimento onde a necessidade do 
uso de meios de transporte avançados exige grandes investimentos 
para	a	criação	de	uma	infraestrutura.	As	distâncias	influem	sobre	os	
gastos	de	transporte	ainda	que	estas	não	sejam	proporcionais	à	distân-
cia devido a:

a)		 Gastos	de	terminal	—	fixos	e	independentes	das	distâncias.
b)		 Gastos	de	carga	e	descarga	—	fixos	e	independentes	das	distâncias.
c)		 Gastos	de	embalagem	—	fixos	e	independentes	das	distâncias.
d) Gastos de transporte — variam de acordo com as distâncias, ainda 

que	alguns	deles	não	aumentem	proporcionalmente	às		distâncias, 
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dado que quanto maiores são as distâncias de transporte, meno-
res são os gastos de viagem por unidade de distância. Este fato se 
deve	tanto	à	natureza	dos	contratos	comerciais	como	ao	uso	dos	
distintos meios de transporte:

1.  Caminhões: os gastos de terminal são baixos, enquanto os de 
trans porte são elevados.

2.  Trens: os gastos de terminal são elevados e os de transporte, 
reduzidos.

3.		 Transporte	marítimo:	os	gastos	de	terminal	são	alguns	mais	eleva-
dos que os de trem, enquanto os gastos de transporte são  baixos.

Dessa maneira, Alonso incluiu o fator infra-estrutura na análise 
de localização realizada por Weber. Portanto, a “localização ótima” foi 
definida	como	aquela	onde	os	gastos	de	transporte	de	matériaprima	
e	produtos	finais	são	mínimos,	ao	realizarse	por	meio	do	mais	baixo	
custo.

O Anexo no 6 apresenta um quadro comparativo das distintas car-
acterísticas	de	alguns	meios	de	transporte.

A análise de “localizações Ótimas” no quadro de programas de 
desenvolvimento a longo prazo deve tomar em conta considerações 
adicionais tais como:

1.  Mudanças previstas do sistema de transporte, dentro e para a 
região, tais como: construção de carreteras rápidas, construção 
de	terminais	ferroviários,	habilitação	de	vias	marítimas	etc.

2.  Mudanças nas condições do mercado, devido ao  crescimento da 
população	e	a	mudanças	da	composição	e	o	nível	do		consumo.

3.  Mudanças nas fontes de energia e matéria-prima.
4.		 Mudanças	no	sistema	do	comércio	internacional	devido	à	or-

ganização de mercados comuns internacionais.

 J Conceitos Básicos Sobre a Teoria da Localização(1)

Na	teoria	da	localização	a	análise	econômica	é	utilizada	a	fim	de	
estudar	a	distribuição	geográfica	das	atividades	humanas.	A	teoria	da	
localização estabelece um pergunta “Onde”, dimensão adicional aos 
interrogantes “Que”, “Para quem” e “Como” a economia tradicional.

A teoria da localização estuda assim mesmo os efeitos do espaço 
sobre	a	organização	das	atividades	econômicas.	O	espaço	se	integra	às	
relações econômicas de duas maneiras:
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1)  Através dos efeitos que as atividades econÔmicas exercem so-
bre outras atividades em localidades vizinhas, ou seja, efeitos 
de vizinhança.

2)  Mediante os custos de embalagens no transporte dos fatores, 
recursos e bens, ou seja, custos de transporte.

É assim que a teoria da localização busca explicar a estrutura espa-
cial das atividades econômicas.

As	 decisões	 dos	 indivíduos	 a	 respeito	 da	 localização	 da	 firma	
(feito	ria,	loja,	oficina	de	montagem	etc.)	giram	em	tomo	à	maximização	
dos	benefícios.	Portanto,	a	teoria	da	localização	não	tem	prestado	uma	
contribuição	significativa	à	explicação	dos	custos	e	benefícios	de	uma	
firma	proveniente	da	presença	de	firmas	vizinhas.	A	economia	regional	
é a que trata destes efeitos externos que podem possuir um caráter mul-
tiplicador	dentro	de	uma	região.	A	planificação	regional	nacional	trata	
destes efeitos entre as diversas regiões.

A	teoria	da	localização	da	firma	antecede	a	discussão	dos	efeitos	
regionais em nosso debate. Com o objetivo de explicar a maneira como 
esta teoria foi desenvolvida e esclarecer as atividades de maximização 
de	benefício	da	firma,	se	são	expostos	problemas	muito	simples	que	se	
tomarão complexos posteriormente.

 J O Princípio da Localização Mediana

Suponhamos, por exemplo, que se deseja localizar uma padaria 
num	novo	local.	A	fim	de	simplificar	o	exemplo,	tomemos	as	seguintes	
suposições:

1.		 Os	custos	de	produção	de	pão	são	idênticos	e,m	qualquer	local.	
2.  O volume de transações não varia entre uma localização e outra. 
3.  O único fator variável é o do custo de despacho.
A padaria terá 7 clientes A, B, ... G, ao longo de uma estrada de 15 

km.	Cada	cliente	receberá	um	caminhão	de	produtos	por	dia,	de	ma-
neira que se efetuará uma viagem por cliente.

Cabe perguntar onde se localizará a padaria, a maneira de mini-
mizar as distâncias totais das sete viagens. A maioria responderá que 
a padaria deverá situar-se na localidade média, ou seja, a soma das 
distâncias desde A dividida pelo número de clientes:
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Fig. 1: Distribuição dos clientes da padaria

média = 6
7
34

7
514164210

==
++++++

A	distância	média	resulta	no	ponto	E	(distanciado	6km	de	A). Sem 
embargo, uma análise mais cuidadosa demonstrará que esta resposta é 
incorreta. A resposta correta é que a padaria deverá localizar-se em D 
que é o ponto mediano. Isso pode ser demonstrado, da seguinte maneira:

Cliente
Distância desde

E D
A 6 4

B 5 3

C 4 2

D 2 -

E - 2

F 8 10

G 9 11

Distância Total 34 32

 Resulta evidente que as distâncias totais são minimizadas no 
ponto D. A demonstração matemática é a seguinte:

1)		 A	localização	de	uma	firma	é	expressa	pelo	ponto	Xk desde o 
qual se minimizarão as distâncias a todos os clientes.

2)  As distâncias desde Xk até os clientes situados na sua esquerda 
são: Xk — X1, Xk X2 ..., Xk — Xk1

3)  As distâncias do ponto Xk	até	os	clientes	situados	à	direita	são	
medidos desde o último ponto, ou seja, Xn e podem expressar-se 
Xn — Xk, Xn-l — Xk.
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4) Resumindo
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Xk  – X2    Xn-1 – Xk
...  ...    ...
Xk   Xk1   Xk+1 – Xk

k.Xk — ∑
n

iX
1

   ∑
+

n

k
ix

1
	(n	—	k).xk

Será necessário minimizar:

∑∑∑∑∑∑
+++

−−−+−−=−−+−
k

i

n

k

k

i

n

k
ikk

n

x
i

n

ik XXXXXKnKXknXXXK
11

1
11

)
11

) ).()].([).((.(

é sempre constante e

(K + K — n)Xk = 0;

se 2K — n = 0, K = 
2
m

que	significa	que	o	ponto	de	minimização	é	a	mediana.
Neste	estado	de	análise	é	possível	responder	à	seguinte	pergunta:	
 y uma	firma	vende:	200	unidades	na	cidade	A
 y 300 unidades na cidade B
 y 550 unidades na cidade C
 y onde	deverá	localizarse	a	firma?
Até	agora	temse	considerado	uma	só	firma.	A	partir	deste	estado	

se	pergunta	qual	será	o	efeito	da	competência	entre	firmas.
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 J Custos de transporte

Firma de um único mercado e uma só matéria-prima

Consideremos	uma	firma	com	as	seguintes	características:	
 y utiliza somente um insumo
 y vende um só produto
 y possui um só mercado

Por exemplo:
Pode-se considerar uma empresa que utiliza como insumo lâminas 

de aço provenientes de uma planta situada no ponto M; produz caixas 
de	aço	e	as	vende	no	mercado	C.	Aos	efeitos	de	simplificação	se	adotam	
as seguintes suposições:

1)  Os custos de produção não variam com a localização, razão 
pela	qual	a	firma	deverá	minimizar	só	os	custos	de	transporte.

2)  Os custos de transporte consistem em (ver Fig. 2):
a)  custos para a matéria-prima: custos de transporte do insumo 

desde	M	à	fábrica.
b)  custos para bens: custos de transporte das caixas desde a fábri-

ca ao mercado.

Fig.2.
Custos de transporte 
de	uma	firma	com	um	
mercado único e um 
só insumo; os custos 
de trans porte são pro-
porcionais	à	distância
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Sejam:
T =  distância de M a C
t	=		 distância	de	M	à	fábrica
(T — t) = distância da fábrica ao mercado 
C =  mercado
M =  fonte do insumo
Deve ter-se em conta que se está tratando aqui de um novo tipo 

de curva de custos que assinala a variação dos custos de produção 
segundo o espaço, enquanto a curva tradicional de custos se traça de 
acordo	com	o	nível	de	produção.	Isso	significa	que	na	curva	tradicional	
de custos se supõe que a localização está dada (ou seja, a localização se 
mantém	fixa),	enquanto	na	“curva	de	custos	espaciais”	se	mantém	fixa	
a produção e as variações são função da distância. 

Na	figura	no	2	o	custo	por	milha	de	transporte	da	quantidade	sufi-
ciente de aço para construir uma caixa se assinala por rm:

 y  Os “custos para a matéria-prima” desde M até a fábrica C  serão 
rmt.

 y Os “custos para bens”, supondo que a fábrica se acha em t0, 
serão rc (T — t).

 y Os	custos	totais	de	transferência	(K)	serão	(em	qualquer		ponto):	
K = rmt + rc (T — t).

A	firma	deverá	localizarse	num	total	que	minimize	K.	Na	figura	
2	 isso	se	representa	graficamente;	a	altura	da	 linha	custos	para	bens,	
por cima de M, representa o total para a distância T, como se a fábrica 
estivera localizada em M. A altura da linha custos para matéria-prima 
por	sobre	C	constituí	o	total	de	custos	de	transferência	de	insumos	para	
a distância T, se a fábrica estivera em C. A soma de ambos em qualquer 
ponto se acha representada pela curva superior, chamada “custos totais 
de transporte”. A altura desta curva por sobre qualquer ponto repre-
senta a soma dos custos de “montagem” involucrados no transporte 
dos insumos até esse ponto e os custos de “distribuição” involucrados 
no envio dos produtos ao mercado.

Segundo o exemplo apresentado na Fig. 2, a curva de custos totais 
de transporte indica que a fábrica deverá estar localizada em M, posto 
que os custos de distribuição totais dos produtos terminados são inferi-
ores	aos	custos	totais	dos	insumos.	A	fim	de	demonstrar	qual	é	a	razão	
disso, reconsideremos a equação:

K = (rm — rc) t + rct;
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Se rm = rc	se	minimizará	ao	equivaler	t	=	0,	o	que	significa	que	a	
fábrica deverá estar localizada em M. Sem embargo, se rs = rc, K se verá 
minimizada	ao	aumentar	t	na	maior	medida	possível,	ou	seja,	ao	achar
se a fábrica em C.

Com	base	na	exposição	precedente,	é	possível	observar	que	(dadas	
as funções lineares de custo):

1)  Se rc = rm, a fábrica se localizará onde está situada a fonte de 
insumos; se rm é maior, no mercado se re é maior, mas não se 
localizará entre os ditos pontos.

2)  Se rc = rm a fábrica pode ser localizada indiferentemente em 
qualquer	local,	já	que	a	localização	não	terá	nenhuma	incidên-
cia econômica (supondo que se trata de uma função de custos 
lineares).

Na exposição anterior tem-se ilustrado que:
1)		 Por	razões	econômicas,	a	produção	pode	efetuarse	junto	à	fonte	

de insumos. Neste caso se diz que está orientada para os  insumos.
2)  Por razões econômicas, a produção pode levar-se a cabo no 

mercado. Diz-se então que está orientada para o mercado ou a 
produção.

Cabe assinalar que se deverá tomar as devidas precauções ao tra-
tar de extrair conclusões reais a partir da Fig. 2, posto que isto implica 
numerosas	simplificações.	Portanto,	a	fim	de	poder	chegar	a	conclusões	
mais realistas apresenta-se a seguir uma exposição sobre a estrutura 
dos custos de transporte.

 J Estrutura dos Custos de Transporte

Apesar de os custos de transporte aumentarem com a distância, não 
é exato determinar, como se vem fazendo até agora, que eles aumentam 
em proporção direta. Em primeiro lugar, existem os custos terminais, 
ou seja, aqueles involucrados na carga e descarga de caminhões e trens, 
custos de embalagens e outros. Estes custos não variam geralmente com 
a	distância.	Portanto,	os	custos	de	transporte	ficariam	melhor	represen-
tados mediante uma expressão do tipo Sm + rmt, onde Sm representa os 
custos terminais, rm a tarifa por milha e t o número de milhas. Dessa 
 maneira, a expressão acima assinalada rmt	fica	 representada	por	uma	
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linha reta que passa pela origem. como a linha A, na Fig. 3. Para introdu-
zir os custos terminais se agregará Sm ao longo da linha A, obtendo-se 
a linha B. Naturalmente em t = 0 nada se tem movido e os custos serão 
nulos. Isso se tem indicado mediante os pontos na origem na Fig. 3.

Fig.3.
Custos de transporte: 
(A)	 Proporcionais	 à	
distância, não conside-
rando os custos termi-
nais; (B) Consideran-
do os custos terminais; 
(C) Considerando os 
custos marginais de-
crescentes.

Outro	refinamento	realista	consiste	em	considerar	que	a	tarifa	por	
unidade de distância é inferior para transportes de maiores distâncias. 
Isso é comum na indústria de transporte como igualmente na maioria 
dos demais ramos: os custos decrescem ao comprar em grosso, é mais 
barato	arrendar	por	mês	que	por	semana	etc.	Este	fato	se	põe	de	ma-
nifesto num aplanamento do declive da curva de custos de transporte 
ao	aumentar	a	distância.	Em	termos	práticos	isso	significa	que	é	mais	
barato efetuar um envio a 1.000 milhas que dois envios a 500 milhas. 
A curvatura da curva de custos de transPortes é diferente para os di-
versos meios de transporte: barcos, trens, caminhões, tubulações etc. 
Geral mente os custos terminais de caminhões são baixos e as tarifas 
por unidade de distância mais altas que os trens, ao igual que os trens 
com respeito aos barcos. Na Fig. 4 se apresenta a relação entre custos 
de transporte e distância, ao considerar meios de transporte alternati-
vos. O despachante selecionará o meio de transporte de menor custo 
para uma distância determinada, de maneira que sua curva efetiva de 
custos	de	transporte	fique	representada	pela	linha	grossa	da	Fig.	4,	cuja	
curvatura é maior que a de cada um dos diferentes meios de transporte.

Deve-se perguntar por que os custos totais de transporte aumentam 
quando as tarifas baixam. A resposta reside no fato de que tanto o custo 
da mão-de-obra como do capital utilizado no transporte se baseia em 
unidades de tempo; por conseguinte, o custo de trabalho e o de capital 
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será mais baixo se a viagem é mais rápida. A grande velocidade das ae-
ronaves é o que lhes permite transportar passageiros e cargas a custos 
por milha comparáveis com os de viagens terrestres: os custos de capital 
e mão-de-obra se repartem sobre uma maior distância.

Fig.4.
Custos
considerando 
transportes 
alternativos

O aspecto de tarifas de transporte tende a realçar as vantagens da 
localização	junto	às	fontes	de	insumos	e/ou	mercados	e	reduzir	a	pro-
babilidade de localizar estabelecimentos comerciais em pontos inter-
mediários.	Cada	local	junto	à	fonte	de	insumos	e	mercados	se	converte	
em realidade em uma localização “ótimo local”, no sentido que consti-
tui a melhor localização com respeito a qualquer outra, em áreas adja-
centes. A busca da localização mais rentável para um estabelecimento 
é	um	tanto	similar	à	busca	da	altitude	máxima	numa	área	de	encostas	
em que existem picos maiores e menores. Um programa destinado a 
determinar a localização de um estabelecimento econômico não poderá 
estar baseado somente na diminuição de custos de transporte ou pe-
sos ideais a não ser que em algum momento seja necessário incorporar 
uma	comparação	direta	de	localizações	específicas	de	fonte	e	mercado.

Este	princípio	se	ilustra	graficamente	na	Fig.	5.	Nela	se	podem	ob-
servar os custos de transporte por unidade de produção segundo se 
registraram em diversos pontos ao longo de uma rota com uma traje-
tória desde a fonte de insumo até o local do mercado. As duas linhas 
escuras assinalam a medida em que os custos de transporte do insumo 
e da produção por unidade de produção variam segundo a localização 
do estabelecimento. A linha pontilhada superior na Fig. 5 representa a 
soma dos custos totais de transporte por unidade de produção mais o 
montante de insumos requeridos para sua produção.
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Os custos terminais e a curvatura dos custos de transporte refor-
çam o atrativo das localizações nos extremos, como, por exemplo, M 
e C no exemplo da Fig. 2. Na Fig. 6 se reexamina o caso dos custos 
idênticos	 de	 transporte	 de	 aço	 e	 caixas	 de	 aço	 à	 luz	 desta	 estrutura	
mais realista de custos de transporte. Quando se considera o caso sem 
contemplar	os	custos	terminais	ou	a	economia	dos	transportes	à	larga	
distância,	chega	se	à	conclusão	de	que	quando	as	tarifas	para	a	matéria-
prima	e	para	os	bens	são	idênticas,	a	firma	poderia	localizarse	em	C	
ou em M em qualquer ponto intermediário. Sem embargo, a análise da 
Fig. 6 indica que a curvatura das curvas de custos para matéria-prima 
e	bens	conduzem	à	curvatura	de	custos	totais	de	transporte	em	que	o	
ponto médio representa a localização do mais elevado custo, em que 
pese aos custos de insumo e distribuição serem simétricos. A economia 
do	transporte	à	larga	distância	realça	a	conveniência	da	localização	em	
qualquer	dos	extremos,	dado	que	a	curva	contínua	de	custos	totais	al-
cança	seu	mínimo	no	valor	OY.	Sem	embargo,	ao	localizar	a	firma	em	
M	ou	em	C,	é	possível	economizar	os	custos	terminais	do	aço	ou	das	
caixas, pelo que os custos de transporte adquiriram só o valor OX. Sem 
considerar a curvatura, a eliminação de uma das séries de custos termi-
nais	conduziria	à	localização	na	fonte	de	matériaprima	ou	no	mercado.	
Embora esta conclusão mereça certas reservas, isso implica parcialmen-
te	a	concentração	espacial	em	contra	posição	à	dispersão	da	indústria.
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Fig.6.
Custos de trans-
porte	de	uma	firma	
com um mercado 
único e matéria-
-prima única, con-
siderando custos 
ter minais e custos 
marginais decres-
centes.

 J Pontos de Transbordo: A Importância dos Portos

William Alonso indica um caso especial que merece atenção dado 
que	explica,	em	grande	medida,	a	existência	de	várias	grandes	cidades	
do	mundo,	como,	por	exemplo,	New	York,	Londres	e	Buenos	Aires.	Este	
é o caso dos pontos de transbordo e os portos profundos constituem o 
primeiro exemplo. Nestes pontos as cargas por barco devem ser descar-
regadas e conduzidas em caminhões ou trens e vice-versa. Esta situação 
proporciona um excelente oportunidade para processar os materiais 
que	se	transbordam.	Por	exemplo,	a	American	Midwest	transporta	tri-
go	para	Buffalo	por	 via	marítima.	Ao	descarregar	 o	 trigo	dos	navios	
é transformado em farinha que, por sua vez, é despachada por meio 
de trens para os estabelecimentos comerciais dos mercados orientais. 
Igual	mente,	o	petróleo	é	transportado	em	barcos	para	New	York,	onde	
é	refinado	e	seus	subprodutos	são	enviados	a	outras	cidades.	Buenos	Ai-
res	recebe	gado	por	vias	férreas	procedente	do	interior;	ali	é	sacrificado,	
envasilhado ou congelado e enviado a mercados do exterior.

Na Fig. 7 se apresenta uma análise esquemática das vantagens dos 
pontos de transbordo, considerando, segundo o exemplo da manufatu-
ra de caixas de aço, um único mercado e um único insumo. Suponha-
mos que o aço é produzido em M, que se acha separado por mar de B, 
desde o qual existe uma ligação de vias férreas com o mercado em C.
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Fig.7.
Custos de trans-
porte ao existir um 
ponto de trans-bor-
do (13).

A curva de custos para matéria-prima que é determinada por 
a-b-c-d, onde a indica o custo de carga e descarga do aço do barco e 
b representa o custo de transporte do aço por mar desde M a B, c re-
presenta o custo de carga e descarga do trem, e d representa o custo 
do	transporte	desde	fi	a	C.	A	curva	de	custos	de	distribuição	é	efg-
-h, onde e representa os custos de, transporte das caixas desde M a B 
através do mar, f representa os custos de carga e descarga do barco, g 
representa os custos de transporte entre B e C, e h representa os custos 
de carga e descarga do trem. A curva superior indica os custos totais 
de transporte e constitui a soma das duas curvas anteriores. Devido 
aos	custos	terminais	e	de	transbordo	existem	três	pontos	de	baixo	custo	
M, B e C. Se a planta se localiza em M, os custos serão e + f + g + h; se 
se localiza em B, os custos ascenderam a a + b + g + h; caso se localize 
em	C,	os	custos	serão	a	+	b	+	c	+	d.	Na	Fig.	7	os	três	casos	se	apresen-
tam como se tivessem o mesmo custo total de transporte. Na realidade, 
o custo dependerá dos valores particulares dos componentes de cada 
caso. Os portos devem seu crescimento ao fato de que freqüentemente 
se convertem na localização ótima.

A	existência	de	um	ponto	de	transbordo	depende	evidentemente	
da tecnologia e do desenvolvimento do transporte. Por esta razão, há 
quem	 acredite	 que	 o	 desenvolvimento	 de	 St.	 Lawrence	 Seaway,	 que	
permite	o	despacho	direto	por	via	marítima	desde	o	meio	oeste	aos	mer-
cados mundiais, pode ir em detrimento de cidades tais como Buffalo 
e Montreal que constituem pontos de transbordo. Ocorreram casos de 
pontos	de	transbordo	artificiais	em	localizações	onde	convergiam	vias	
férreas de distinta vereda, ou onde duas redes ferroviárias que servem a 
uma mesma cidade intencionalmente não foram interconectadas. Ainda 
nestes casos pode gerar-se um impulso para o desenvolvimento local. 



264

Visualizando	o	futuro,	podese	especular	sobre	os	possíveis	efeitos	do	
desenvolvimento de uma aeronave que possa viajar com base no prin-
cípio	de	colchões	de	ar	e	que	possa	deslocarse	indiferentemente	sobre	
água	ou	terra.	No	caso	destas	aeronaves	resultarem	eficientes	desde	o	
ponto	de	vista	econômico,	isso	poderá	amenizar	seriamente	a	preferên-
cia tradicional dos portos.

Edgar M. Hoover argumenta que os textos geralmente assinalam o 
fato de que os pontos de transbordo, tais como portos, constituem loca-
lizações particularmente estratégicas posto que a localização de instala-
ções de processamento em tais pontos “elimina custos de transbordo”. 
Sem	embargo,	 tal	afirmação	é	enganosa.	Tomando	o	exemplo	de	um	
moinho farinheiro: Os grãos são recolhidos num ponto do interior que 
se acha conectado mediante vias férreas com um porto onde existem 
serviços	de	frete	para	mercados	de	farinha.	Devemse	selecionar	as	três	
possíveis	localizações	do	moinho:	no	ponto	de	recopilação	dos	grãos,	
no porto ou no mercado.

Assinalam-se, a seguir, os elementos por barril de farinha da se-
guinte maneira:

M =  custos de moeda
L =  custos de cada carga de grãos ou farinha
U = custos de cada descarga de grãos ou farinha
R =  custos de transporte de grãos ou farinha desde o ponto de 

recopilação até ao porto
W =  custos de transporte de grãos ou farinha do porto até ao mer-

cado.
Em todos os casos o custo total é o mesmo: M + R + W + 2 (L + U). 

A localização no ponto de transbordo é tão boa quanto as outras, e não 
apresenta nenhuma vantagem especial. Na realidade, poderá inclusive 
existir uma desvantagem. Em qualquer das outras localizações seria 
possível	transferir	os	grãos	e	a	farinha	do	trem	ao	barco	(operações	U	e	
L no porto) a um custo menor que o praticado nos transportes separa-
dos no porto (grãos do trem ao moinho, e farinha do moinho ao barco).
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Os	custos	para	cada	uma	das	três	localizações	do	moinho,	são	os	
seguintes:

Localização do moinho
Ponto de recopilação de

grãos Porto Mercado
M

















U
R
L

Farinha
















U
R
L

 

grão
















U
M
L

 grão

M

















U
W
L

 

Farinha
















U
W
L

 

Farinha
















U
R
L

 

grão

Os comentários de E. Hoover devem ser considerados seriamen-
te; sua argumentação pode estar certa se forem levadas em conta as 
instalações tradicionais. Caso, por exemplo, se disponha de instalações 
especiais numa mina para o transporte do mineral mediante correia de 
transmissão diretamente a um estabelecimento comercial adjacente, as 
operações de carga e descarga se anulam. A conclusão é de que ambos 
os argumentos podem estar certos.

Uma	vantagem	característica	dos	pontos	de	transbordo	reside	no	
fato de que eles geralmente se acham melhor equipados que outros 
pontos, com instalações especiais para o tratamento e armazenamento 
de bens.

Por último, o atrativo dos pontos de transbordo surge do fato de 
que muitos tipos de transporte servem unicamente a um número li-
mitado de pontos ao longo da rota. Na Fig. 8 se examina o caso de um 
trecho entre a fonte de insumo S e o mercado M — existe um serviço de 
carga aérea entre os aeroportos A1, A2 e A3 e o transporte de insumos e 
produtos entre a fonte, os aeroportos e o mercado se leva a cabo medi-
ante caminhões. Supõe-se que os custos de processamento e os custos 
de	 insumos	 locais	 são	 idênticos	em	 todas	as	 localidades,	de	maneira	
que a seleção da localização das instalações de processamento se reduz 
meramente a minimizar os custos totais de transporte.

De forma similar, as tarifas dos caminhões para o transporte dos 
bens seguem um declive como o de M’P. Tais declives se elevam em M 
.D. e E e indicam os custos de transporte dos bens por meio de cami-
nhões aos mercados A2 e A1, respectivamente.
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Fig.8.
Declives hipotéti-
cos de custos de 
dois meios de 
transporte (custos 
por unidade de 
produção).

As tarifas dos caminhões para o transporte de insumos de S a A1, 
somadas	às	tarifas	de	carga	aérea	desde	A	1,	estão	representadas	por	
A2B, se O transporte se efetua a A2 e A3C se se transporta a Az. As tari-
fas do transporte da produção de A3 a M, mais as tarifas da carga aérea 
a A3 são A2D desde A2 e AlE desde A1.

Ao transportar os insumos se utilizará geralmente a combinação de 
menor custo de caminhões e aviões, pelo declive S’F GHIJ representa o 
custo do transporte dos insumos desde a fonte até qualquer localização 
dada. Igualmente, o declive KLNOPM’ representa o custo de transpor-
te da produção desde qualquer localização dada até o mercado.

Somando todos estes declives obtém-se o declive dos custos totais 
de	transporte,	QRSTUVWXY.	Neste	caso,	o	declive	possui	um	mínimo	
(MY)	no	mercado,	que	constitui,	portanto,	a	localização	mais	econômi-
ca	para	as	instalações.	Podemse	observar,	assim	mesmo,	dois	mínimos	
locais (A1R e A2U) em dois dos aeroportos, o que ilustra as vantagens 
estratégicas dos pontos de transbordo.

Até aqui se tem discutido o caso de sistemas onde existe um único 
mercado e um único insumo para a produção. A seguir são descritos 
casos de indústrias que consomem mais de um tipo de matéria-prima.
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 J Localização de Indústrias que Consomem Várias 
Matérias-Primas

Nas	 análises	 da	 localização	de	firmas	 com	um	mercado	único	 e	
matériaprima	única	têmse	utilizado	diagramas	(como	p.e.	a	Fig.	2)	de	
somente duas dimensões: a horizontal para representar as distâncias e 
a vertical para expressar os custos de transporte. Porém, ao considerar 
distâncias	entre	três	ou	mais	localizações,	uma	linha	reta	não	é	suficien-
te	e	se	necessita	de	um	mapa	que	utilize	as	dimensões	disponíveis	em	
uma folha de papel. Os custos de transportes requerem uma terceira 
dimensão.	Se	bem	que	um	tanto	difíciL	é	possível	trabalhar	com	mode-
los tridimensionais para analisar estes casos. Na parte superior da Fig. 
9, os custos de transporte desde um ponto A se demonstram da mesma 
maneira que na Fig. 6, excetuando o fato que no presente caso existe a 
possibilidade desde A para ambas direções. Na realidade, devemos ter 
em	mente	que	o	movimento	é	possível	em	qualquer	direção	desde	A,	
de	maneira	que	os	custos	de	transporte	ficariam	representados	por	um	
“guarda-chuva invertido”, segundo se ilustra no desenho adjacente ao 
diagrama, no qual o bastão representa os custos terminais e o guarda- 
chuva propriamente dito os custos de translado. A parte inferior da Fig. 
9	demonstra	os	custos	projetados.	O	nível	de	custos	de	transporte	de	$2	
constituirá	um	círculo	ao	redor	de	A,	o	nível	$1	um	círculo	concêntrico	
maior e assim sucessivamente. Os custos de transportes por unidade 
de	produto	desde	A	até	qualquer	ponto	do	circulo	são	idênticos.	Estes	
círculos	que	unem	pontos	de	iguais	custos	de	transportes	são	denomi-
nados isotimas. No ponto A, propriamente dito, os custos de transporte 
são naturalmente nulos.

Consideramos	agora,	como	exemplo,	a	 localização	de	uma	firma	
que utiliza duas matérias-primas, M1 e M2 e vende seus produtos na 
cidade C. É necessário estandardizar a quantidade por unidade de 
produto; suponhamos que por uma unidade de produto se requeiram 
duas toneladas de Ml e uma tonelada de M2. Tem-se achado que os cus-
tos terminais por tonelada são $1.00 para Ml e M2. Os custos de trans-
lado são $0.67 por cada 100 milhas para Ml e $ 1.00 para M2. Os custos 
de translado por unidade de produto serão pois, $1.34 para Ml e $1.00 
para M2. Os custos terminais para o produto são $ 3.00 e os custos de 
translado atingem $1.00 por cada 100 milhas.
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Desta	forma	é	possível	ampliar	as	análises,	segundo	o	presente	mé-
todo, para um maior número de mercados e de fontes de matéria prima.

 J Elementos da Teoria Espacial dos Projetos

Começaremos	 discutindo	 o	 equilíbrio	 espacial	 do	 preço	 e,	 pos-
teriormente, a formação de áreas de mercados, assinalando algumas 
complicações pertinentes.

O	preço	de	um	bem	homogêneo	não	deve	necessariamente	ser	uni-
forme sobre o espaço. Se os mercados se acham distanciados entre si e 
se num mercado as curvas locais de oferta e demanda se interrompem 
a	um	nível	de	preço	mais	elevado	que	no	resto.	Este	alto	preço	perdu-
rará enquanto não possa cobrir os produtos noutros mercados, os bens 
serão translados do mercado de preços baixos ao dos preços altos, até 
tanto	se	estabeleça	um	equilíbrio	espacial.

Consideramos um número de regiões em que se produz e conso-
me	em	cada	qual	um	bem	homogêneo.	Consideremos	as	seguintes	su
posições:

1)  Cada região constitui um único mercado competitivo, distinto
2)  Se não se realizar em operações comerciais entre as regiões, em 

cada	uma	delas	existe	um	equilíbrio	 intraregional	de	preços	
diferente (isto é: oferta = demanda).

Como	se	estabelecerá	o	equilíbrio	interregional?
Consideremos em primeiro lugar o caso de duas regiões:
Definamos	as	regiões	1	e	2,	separadas	entre	si.	Sejam:
T12 os custos de transporte por unidade, de R1 a R2

T21 os custos de transporte por unidade, de R2 a R1.
Os custos de transporte não devem ser necessariamente iguais em 

ambas	as	direções,	posto	que	as	funções	de	distâncias	geográficas	não	
devem	necessariamente	ser	lineais.	Aos	efeitos	de	simplificação	supo-
nhamos que a unidade de transporte é independente do volume de 
bens transportados (e portanto se evita a complicação dos descontos 
por fretes em grosso). Sejam Al e A2	os	níveis	de	preço	em	cada	região,	
de maneira que o consumo e a produção locais sejam iguais (isto é, sem 
comércio	interregional).	Quais	serão	os	preços	de	equilíbrio?
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Fig. 11.
Caso de dois 
regimes: an-
tes e depois 
do	equilíbrio	
interregio-
nal.

Se A2 — A1 T12 os bens serão transladados de R1 a R2 porém A2 A1 e 
A2 — A1 T12 se não haverá translado de bens.

Pelo contrário, se A1 A2 e AI1 — A2 > T21 os bens se transportarão de 
R2 a R1 porém se A1 — A2 < T21, não haverá nenhum movimento de bens.

Em	conseqüência,	se	os	preços	intraregionais	diferem	em	menos	
de uma unidade de custo de transporte, não existirá comércio inter-re-
gional.

Em	equilíbrio:	P1 é menor que P2, porém para a Região 2, P1 + T12 = 
P2. No processo se registra uma exportação E12 desde R1, e uma impor-
tação -E21 para R2, e naturalmente E12 = -E21, dado que ambos se deter-
minam mutuamente. Isso se assinala na Fig. 11 em que os dia gramas de 
oferta-demanda para cada região se igualam “espalda a espalda” (isto 
é, a Região 1 está invertida 180o).

Estas análises podem ser generalizadas em várias regiões que pro-
duzem um bem, supondo:
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1)		 E	=	0,	o	que	significa	que	as	exportações	 totais	equivalem	às	
importações totais, dado que as quantidades se anulam (mate-
maticamente) umas a outras.

2)  O preço em cada região importadora é igual ao preço em cada região 
que exporta para a mesma, mais uma unidade de custo de trans-
porte.

Até aqui se tem descrito o efeito que o espaço exerce, supondo 
dois pontos (dentro de cada uma das regiões 1 e 2) em que comprado-
res e vendedores determinam simultaneamente o preço. Este modelo 
não admite a dispersão espacial de compradores ou vendedores ou de 
 ambos.

A	dispersão	espacial	conduz	a	separações	da	teoria	da	competên-
cia	pura.	Uma	das	suposições	críticas	em	que	se	apóia	a	teoria	da	com-
petência	pura	é	que	a	demanda	é	muito	grande	em	relação	ao	nível	de	
produção	de	cada	firma	e	corresponde	ao	ponto	mínimo	da	curva	d(!	
custos	médios	a	longo	prazo,	da	firma	individual.	Não	obstante,	na	eco-
nomia	espacial	a	demanda	com	a	qual	se	encontra	uma	firma	individu-
al	se	vê	diminuída	mais	ou	menos	rapidamente	pela	distância.	A	exis-
tência	dos	custos	de	transporte	faz	deslocar	a	curva	de	demanda	para	
baixo, dando como resultado que — inclusive se se supõe que todos os 
consumidores	possuem	gastos	e	renda	idênticas	a	aglomeração	do	que	
de	outra	maneira	seriam	curvas	idênticas	de	demandas	diferentes	ao	se	
achar os consumidores dispersos numa área.

Podese	deduzir	que	o	nível	de	custos	de	transporte	afeta	a	área	
geográfica	servida	por	uma	firma	senão	também	o	volume	de	vendas	
dentro da área do mercado.

 J Áreas de Mercados

Aos efeitos de ilustrações, suponhamos agora o caso de dois ven-
dedores,	nos	mercados	X	e	Y.	Os	bens	podem	ser	intercambiados	(de	
acordo com a Fig. 15) se os preços diferirem nos custos de transporte. 
Agreguemos ao exemplo uma suposição adicional, a saber, que o es-
paço	entre	X	e	Y	se	tem	habitado	por	compradores,	isto	é,	os	mercados	
não constituem dois pontos no vazio. Suponhamos que não há discri-
minação de preços, isto é, os preços F.O.B. são os mesmos para todos 
os	compra	dores.	Trataremos	agora	de	determinar	as	dimensões	e	confi-
gurações da área do mercado para cada vendedor, assim como o limite 
entre o território de ambos os mercados. Suponhamos:
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 y Dois	mercados	fixos:	X,	Y
 y Pontos de consumo externo Zi (i = 1,2, ......., n)
 y Um	bem	homogêneo
 y As tarifas de frete são: (distância linear) x (tarifa de frete por 

unidade).
Determinemos assim mesmo:
Preços de mercado: Px, Py

Tarifas de frete: entre X e Z = Txz

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 entre	Y	e	Z	=	Tyz

As distâncias respectivas: dxz e dyz

Se um consumidor em Z compra: de X, pagará Px + Txz dxz	de	Y,
                                   pagará Py + Tyz dyz

ao ser (Px + Txzdxz) = (Py + Tyzdyz) o consumidor será indiferente ao 
mercado	do	qual	compra.	O	limite	entre	X	e	Y	ficará	determinado	por	
esta igualdade. Se reordenarmos a expressão, obteremos:

dxz = 
zx

xy

zx

zy

T
PP

zyd
T
T −

=

Tyz/Txz será sempre positivo enquanto [Py — Px]/Txz poderá ser 
negativo	ou	positivo.	Esta	equação	descreve	uma	família	de	curvas	de	
indiferença	às	quais	chamamos	hipercírculos.	A	característica	matemá-
tica	desta	família	reside	em	que	qualquer	curva	representa	o	lugar	geo-
métrico	de	todos	os	pontos	cujas	razões	das	distâncias	de	dois	círculos	
fixos	são	uma	constante.

1)  A razão do custo de transporte ao outro mercado 0
2)  A razão das diferenças do preço (Py — Pz) sobre os custos de 

transporte.
Em	base	às	análises	desenvolvidas	é	possível	formular	a	Lei	Geral	

de	Áreas	de	Mercados.	Considerando	as	simplificações	adaptadas,	os	
limites	da	área	de	mercados	de	bens	homogêneos	constituem	um	hiper
círculo	que	em	cada	ponto	da	diferença	entre	os	custos	de	frete	desde	os	
dos	mercados	é	exatamente	igual	à	diferença	entre	os	preços	dos	mer-
cados. Em ambos os lados da linha os preços e custos de transporte são 
diferentes. As razões [Tyz/Txz] e [Py — Px]/Txz determinam a localização 
da linha divisória.

Nos	gráficos	seguintes	se	ilustram	três	casos	simples.
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Caso 1 (Fig. 12)
Na	Fig.	12	se	consideram	duas	fontes	alternativas,	X	e	Y	de	um	úni-

co	insumo.	Na	parte	superior	da	figura	se	assinalam	os	custos	do	insu-
mo em cada uma das fontes. Os troncos das forquilhas representam os 
custos de produção do material mais os custos terminais, enquanto os 
gradientes representam os custos de mobilização do material no espa-
ço.	E	possível	observar	que,	à	esquerda	de	13,	X	pode	oferecer	material	
a	um	nível	de	preços	mais	baixo,	enquanto	à	direita	de	B,	tal	vantagem	
é	possuída	por	Y.	Na	parte	inferior	da	Figura,	a	análise	é	levada	a	cabo	
mediante	curvas	similares	às	isotimas,	salvo	no	caso	em	que	cada	ponto	
se consideram também os custos de produção assim como os de trans-
porte.	A	linha	BB	(a	bissetriz	perpendicular	à	linha	XY)	constitui	a	linha	
divisória	dos	mercados	correspondentes	a	X	e	Y.	Para	construir	o	mapa	
de	isodapanes	utilizamse	isotimas	concentradas	em	X	à	direita	de	BB.

Caso 2 (Fig. 13)
Na Fig. 13 se considera outro caso em que os gastos de produção 

são	maiores	em	Y	que	em	X,	sendo	iguais	as	tarifas	de	transporte.	O	
limite	de	mercados	obtidos	constitui	um	hipercírculo	aberto	BB	(similar	
a	uma	hipérbole),	segundo	se	assinala	na	figura.

Caso 3 (Fig. 14)
Na Fig. 14 se apresenta um caso no qual as tarifas de transporte 

são	maiores	para	Y	que	para	X.	A	área	de	mercado	para	Y	será	aquela	
que	fica	delimitada	por	hipercírculo	 cerrado	BB.	Esta	 situação	pode	
ocorrer, por exemplo ao se considerarem minas de carbono; no caso, o 
carbono	produzido	em	Y	será	de	qualidade	inferior,	pelo	que	se	reque-
riram quantidades maiores por unidade de produto.

Esta análise é válida também para a determinação dos mercados de 
firmas	de	localização	conhecida	se	a	sua	política	de	preços	é	de	tal	for-
ma que o cliente suporta os custos de transporte. Sem embargo, se estes 
produtores	cobram	os	mesmos	preços	de	lista	em	todos	os	sítios,	seus	
mercados não poderão ser determinados mediante esta via. Isto depen-
derá	da	política	adaptada	pelo	produtor	em	relação	à	medida	na	qual	
estará disposto a despachar seus produtos e absorver os custos de trans-
porte.	Mais	ainda,	em	alguns	casos	as	firmas	embarcarão	numa	guerra	
de preços para conquistar certos mercados, ou estarão em outras áreas 
em condições de vender a preços ainda maiores devido aos efeitos da 
publicidade.
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Algumas complicações que se podem produzir
Nas	 ilustrações	precedentes,	as	 isotimas	 têmse	assinalado	como	

círculos	 concêntricos	 espaçados	 uniformemente.	 As	 economias	 dos	
frentes	a	longa	distância,	que	ficarão	refletidas	na	curvatura	do	declive	
de	 transporte	 na	 Fig.	 3,	 se	 refletirão	no	 crescente	 espaçamento	 entre	
isotimas ao aumentar a distância desde a fonte.
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Podem assinalar-se (curvas num mapa que une pontos de iguais 
custos de transporte) outros aspectos que deverão ser considerados ao 
utilizar as isotimas. Durante toda esta exposição tem-se suposto que o 
transporte	é	igualmente	factível	em	todas	as	direções.	Mas	se	tomarmos	
em conta que existem carreteres e vias férreas em algumas direções, so-
mente	poderemos	apreciar	que,	em	vez	de	adaptar	a	forma	de	círculos	
perfeitos, as isotimas se assemelharão a estrelas do mar, cujos tentácu-
los se estendem ao longo das rotas de transporte, segundo se ilustra na 
Fig. 15, em A-A-A e B-B são estradas ou vias férreas e se mostra uma só 
isotima.	Em	forma	mais	similar	é	possível	considerar	os	efeitos	de	ma-
res	e	lagos,	montanhas	ou	barreiras	tarifáriasrotas	com	paradas	fixas	
que requerem uma junção para alcançar certos pontos.
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Outras	dificuldades	em	análises	se	crêem	a	raiz	do	fato	que	a	dis-
criminação de preços não é uma prerrogativa exclusiva dos produtores 
de bens, senão também das companhias transportadoras. Por esta ra-
zão as áreas de mercados devem ser estendidas a duas contas, devido 
à	discriminação	de	preços	dos	produtores	e	dos	transportadores	estão	
capacitadas para realizar tal discriminação dado que suas distâncias 
desde produtores alternativos lhes proporcionam mercados protegi-
dos ao redor de suas empresas. O poder monopolista diminui ainda 
mais para a localização de um vendedor, ao ter de competir com outros 
vendedores, isto é, a capacidade de exploração do poder monopolista 
alcança	um	mínimo.

Anexo N° 1: Classificação das indústrias manufatureiras se-
            gundo (C.I.I.U.A.E.)

20. Produtos alimentícios (exceto bebidas)
Matança de gado, preparação e conservação de carne.
Elaboração de produtos lácteos.
Envasilhamento e conserva de frutas e hortaliças.
Envasilhamento e conserva de pescados e outros produtos do mar.
Elaboração de produtos de moinhos.
Elaboração de produtos de padaria.
Engenhos	e	refinarias	de	açúcar.
Elaboração de cacau, chocolate e confeites.
Indústrias	alimentícias	diversas.

21.  Bebidas
Destilação e elaboração de bebidas alcoólicas.
Indústria	vinícola.
Cervejarias e elaboração de malte.
Elaboração de bebidas não-alcoólicas e água gasosa.

22. Fumo

23. Têxteis
Fiação,	tecidos	e	acabamento	de	têxteis.
Tecidos de ponto.
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Cordoalhas, cordas e barbantes.
Têxteis	nãoclassificados	em	outra	parte.

24. Calçados, peças de vestir e outros artigos têxteis
Fabricação de calçados.
Composição de calçado.
Fabricação de peças de vestir.
Artigos	confeccionados	de	materiais	têxteis.

25. Indústrias de madeira, exceto indústrias de móveis

26. Indústria de móveis e acessórios

27. Fabricação de papel e produtos de papel
Fábrica de polpa de madeira, papel e cartão
Fábrica	de	artículos	de	polpa	de	madeira,	papel	e	cartão.

28. Imprensas, editoriais e indústrias conexas
29. Indústrias de couro e produtos de couro excetuando calçado

Curtilhos e talhares de acabamento
 Indústria de artigos de couro, excetuando calçado e outras peças 

de vestir.

30. Fabricação de produtos de cautchu
31. Fabricação de substâncias de produtos químicos

Produtos	químicos	industriais	essenciais,	inclusive	fertilizantes
Azeites e gorduras vegetais e animais
Fabricação	de	produtos	químicos	diversos.

32. Fabricação de produtos derivados do petróleo e do carbono
Refinarias	de	petróleo
Fomos de coque
Fabricação de produtos diversos de petróleo e de carbono.
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33.  Fabricação de produtos minerais não-metálicos, excetuando deri-
vados de petróleo e de carbono
Fabricação de produtos de argila para construção
Vidros e produtos de vidro
Fabricação de cerâmica, louça de porcelana
Fabricação de outros produtos minerais não-metálicos.

34.  Indústrias metálicas básicas
Indústrias básicas de ferro e aço
Indústrias básicas de metais não-ferrosos.

35.  Fabricação de produtos metálicos, excetuando maquinarias e 
equipamentos de transporte

36.  Construção de maquinarias excetuando maquinaria elétrica
37.  Construção de maquinaria, acessórios e artigos elétricos
38.  Construção de material de transporte

Construções navais e reparação de barcos
Construção de equipamento ferroviário
Construção	de	veículos
Reparação	de	veículos	automóveis	e	bicicletas
Construção de aviões
Fabricação de outro material de transporte.

39.  Outras indústrias manufatureiras
	 Fabricação	de	equipamento	profissional	e	científico,	instrumentos	

de medida e de controle
Fabricação	de	aparatos	fotográficos	e	instrumentos	de	ótica
Fabricação de relógios
Compostura de relógios
Fabricação de jóias e artigos conexos
Fabricação de instrumentos musicais
Indústrias	manufatureiras	nãoclassificadas	em	outra	parte.
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A Participação Sociológica na 
Planificação do DRI

Dov Weintraub

Dov Weintraub foi professor de Sociologia da Universidade de Jerusalém 
e conselheiro acadêmico do Settlement Study Centre de Rehovot. Obteve 
o título de Ph.D. em 1963 na Universidade de Jerusalém e foi professor vi-
sitante da London Schoo/ of Economics, do Centro de Estudos Jnternncio-
nnis da Universidade Cornell, da Universidade de Wisconsin-Madison 
e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul-Brasil. Em 1970-71 foi 
diretor do Instituto de Estudos Regionais Urbano e Rural da Universi-
dade de Jerusalém e chefe do Departamento de Antropologia da mesma 
universidade. Tem cerca de 50 artigos e 20 livros publicados na área de 
sua especiali zação, inclusive analisando experiências internacionais de 
desenvolvimento regional no Egito, Filipinas e Etiópia. (Em memória.)

 J Introdução

A função da Sociologia no diagnóstico de uma região a ser motivo 
de	planejamento	para	o	desenvolvimento	rural	integrado	é:	identific<1f	
e	definir	a	natureza	do	desenvolvimento	da	região,	particularmente	em	
termos de baixos padrão e qualidade de vida, desigual distribuição da 
riqueza, do bem-estar e dos serviços, além da assimétrica estrutura do 
poder.

Outras responsabilidades da Sociologia é fazer um levantamento 
da	distribuição	social	ou	incidência	do	subdesenvolvimento	entre	dife-
rentes populações, apontando os problemas centrais que as caracteri-
zam, apresentando os aspectos mais importantes do desenvolvimento 
regional, como objetivos, grupos de interesse e participantes potenciais 
na tomada de decisão. São dois os principais eixos deste levantamen-
to, ao longo dos quais tais grupos quase sempre se cristalizam e que 
constituem de fato os mais importantes fatores do próprio subdesen-
volvimento:
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Classes econômicas moldadas pela posição diferenciada no sis-
tema	agrário,	 em	 termos	de	nível	de	 tecnologia,	 tamanho	do	estabe-
lecimento, posse da terra, natureza da unidade de produção (quanto 
a administração e trabalho), e natureza da participação na matriz de 
mercado (mercadorias, dinheiro e trabalho).

Classificação	dos	grupos	(em	termos	biológicos	e	sócioculturais)	
segundo	a	raça,	grupo	étnico,	religião,	língua,	tribo	e	casta	(e,	possivel-
mente, dentro de cada grupo em termos de sexo e idade).

Além disso, cabe à Sociologia na fase de diagnóstico:

a)		 Identificação	da	orientação	geral	explícita	destes	grupos	para	o	
desenvolvimento e mudança social — seus conceitos de trans-
formação social, objetivos do desenvolvimento e prioridades 
e as limitações e restrições que são colocadas no processo em 
termos do que eles querem preservar e o preço sócio-cultural 
que não estão dispostos a pagar.

b)		 A	análise	das	características	culturais	ou	sociais	subjacentes	ou	
implícitas	de	diferentes	grupos,	as	quais	podem	promover	ou	
impedir o desenvolvimento. Em termos do grau em que os va-
lores básicos existentes e a estrutura social estão, no presente, 
atrelados	à	mudança	social	e	a	capacidade	destes	grupos	para	
aceitar e absorver mudanças nos valores e na organização  social.

c)  O entendimento preliminar, na base do acima citado e em 
conjunção com o mapa de dispersão espacial, do caráter so-
cial básico da região como um todo — seu campo de variação, 
sua estrutura de poder e de interesse, sua integração, isto é, se 
conflitante,	atomizado	ou	frouxo,	ou	possuindo	um	senso	de	
identidade comum e de participação na construção do futuro.

d)  Levantamento dos fatores macrossociais no desenvolvimento 
regional e das forças ativas no cenário nacional — sua nature-
za, prioridades, recursos e restrições relativos ao desenvolvi-
mento da região.

Em particular:
Posição	da	sociedade	no	mercado	internacional	—	âmbito	e	signifi-

cância	do	desenvolvimento	de	vários	tipos	de	dependência	em	relação	
ao desenvolvimento rural.

O	sistema	social	global	—	seu	nível	de	desenvolvimento	e	recursos	
humanos para deslanchar o desenvolvimento rural integrado; sua or-
ganização social básica e tradições; sua integração social, estabilidade e 
potencial de mobilização; a posição relativa do setor rural no sistema.
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A	estrutura	e	políticas	do	“centro	nacional”.	Primeiro,	a	orientação	
em	termos	dos	objetivos	do	desenvolvimento;	a	ênfase	coletiva	versus 
a individual (isto é, produção contra consumo); a amplitude de sua in-
tervenção	e	responsabilidade	pelo	desenvolvimento;	as	preferências	de	
setores, regiões e grupos. E, segundo, sua real capacidade de desenvol-
vimento	na	 formulação	 e	 administração	de	políticas;	 na	mobilização	
de recursos e sistema de suporte; na manutenção de mecanismos de 
patrocínio,	suporte	e	correção	de	longo	prazo;	e,	em	controle	social,	a	
solução	de	crises	e	a	regulamentaçãodas	demandas	políticas.

Macrossocial — Potencial de desenvolvimento do setor rural como 
um	todo,	em	escala	política	e	econômica.	Isto	significa	capacidade	de	
organização de formas variadas no sentido de promover a mobilização 
e	utilização	dos	próprios	recursos	como	forma	de	influenciar	as	priori-
dades e alocações nacionais.

Levando tudo isso em conta, a participação sociológica na fase do 
diagnóstico	será	primariamente	na	identificação,	grosso	modo,	de	um	
lado, das principais questões e objetivos sociais e, de outro, os mais 
importantes fatores e condições sociais — ambos considerados parâme-
tros subjacentes de longo prazo. Em particular, deverá ser dada atenção 
no	delineamento	das	preferências	desenvolvimentistas	dentro	e	fora	da	
região; no entendimento das principais limitações e restrições; na ava-
liação da natureza da base regional para o desenvolvimento. Isto, em 
conseqüência,	habilitará	o	sociólogo	a	formar	uma	opinião	preliminar	
quanto	à	viabilidade	social	da	natureza,	âmbito,	velocidade	e	intensi-
dade	de	mudança,	auxiliando	a	delimitar	o	repertório	das	possíveis	op-
ções de estratégias de desenvolvimento.

Como mencionamos, trata-se de um programa abrangente ao má-
ximo.	A	dimensão	do	que	será	realmente	possível	implementar	e	o	grau	
de certeza em que a implementação ocorrerá — a qual, de qualquer 
modo se reduzirá — dependerá dos dados e das fontes de dados dispo-
níveis	e,	notadamente,	da	presença	de	informantes	locais,	especialistas	
locais	e	 literatura	específica.	 Isto	se	 tomará	ainda	mais	necessário	no	
que	toca	à	análise	dos	fatores	sócioculturais	subjacentes	ao	desenvolvi-
mento,	uma	área	muito	difícil	ou	pelo	menos	cheia	de	atalhos.

 J As Funções da Sociologia na Macroplanificação

Neste estágio do processo de planejamento trataremos das reco-
mendações sociológicas quanto ao seu escopo real e suas fronteiras nos 
planos de desenvolvimento; suas prioridades e a tradução dessas priori-
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dades	em	estratégias	definitivas	de	desenvolvimento;	a	natureza	do	po-
tencial regional de recursos e a alocação dos recursos dentro da estrutura 
geral.

De particular importância aqui será a avaliação sociológica da am-
plitude	social	mínima	da	variabilidade	do	planejamento	ou	do	plane-
jamento	diferencial	 com	o	fim	de	 atender	 os	problemas	 e	demandas	
de grupos mais importantes ou, noutras palavras, a avaliação de quais 
serão os reais grupos-metas dentro do plano agregado global. Para fa-
zer isto é necessário:

a)		 Identificar	as	orientações	básicas	dos	vários	grupos	para	espe-
cificar	estratégias	de	desenvolvimento.

b)  Avaliar como essas estratégias afetarão objetivamente os vá-
rios grupos.

c)  Selecionar aqueles com maiores necessidades de tratamento 
especial e sugerir um tipo de esforço indicado sociologicamen-
te — um projeto distinto ou aperfeiçoamentos dentro de outros 
projetos.

d)		 Identificar	o	conjunto	de	recursos	sociais	da	região	e	o	modo	
como	é	distribuído,	basicamente	em	termos	dos	prérequisitos	
funda mentais do desenvolvimento como poupanças, investi-
mento e capacidade empresarial; migração; desejo de aumen-
tar a carga de trabalho; mudança do lugar e do tipo de traba-
lho; habilidade para aceitar uma nova estrutura social e nova 
distribuição de funções sociais.

e)	 Identificar	os	recursos	organizacionais	mobilizáveis	existentes	
na	região,	nos	vários	níveis,	e	sua	distribuição.

f)		 Avaliar	a	natureza	e	significância	dos	maiores	estrangulamen-
tos sociais que possam impedir o desenvolvimento em geral e 
as	estratégias	selecionadas,	especificamente	—	aqueles	presen-
tes no momento e aqueles que possam emergir no processo de 
desenvolvimento.

g)		 Explorar	possíveis	soluções	e	mecanismos	para	superálos	ou,	
alternativamente, para driblá-los — levando em cota que os 
obstáculos atuais são, naturalmente, mais urgentes.

Novamente, isto é uma projeção máxima. Sua real implementação 
dependerá da complexidade da situação encontrada e do acesso a infor-
mações.
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 J Contribuição Sociológica Para o Planejamento 
Setorial

Neste estágio, o que se espera de nós será apresentar o conjunto 
de fatores sociais que são relevantes para o planejamento de diferentes 
setores	e	de	suas	múltiplas	interações,	através	da	identificação	de	áreas	
nas quais os vários grupos da região podem sustentar as estratégias 
projetadas, e áreas nas quais não se espera apoio. No sentido de conse-
guir	isto	temos,	antes	de	tudo,	de	identificar,	mais	precisamente	do	que	
antes, o que é socialmente justo e as disparidades existentes, estática 
e dinamicamente entre os padrões das estruturas de desenvolvimen-
to	e	as	características	da	população.	Aqui,	como	no	diagnóstico,	estu-
dos	prévios	põem	à	nossa	disposição	um	paradigma	generalizado	ou	
uma estrutura concentral sistemática que é relativamente simples e que 
pode ser aplicada a diferentes colocações — se bem que, naturalmente, 
teremos de preencher no local os valores das variáveis e delinear suas 
relações,	no	próprio	lugar.	Este	paradigma	é	baseado	na	definição	da	
situação de desenvolvimento em termos de um modelo econômico de 
insumo-produto ou de recursos e resultados. Esta “cesta” de recursos e 
resultados	pode	ser	identificada	em	5	áreas	sociais:

a)		 O	demográfico,	 relacionado	 aos	 requisitos	de	mãodeobra	 e	
renda ou consumo potencia 1, traduzido no número de consu-
midores	que	podem	ser	suportados	ao	nível	de	vida	planejado.

b)		 Na	área	de	qualificação	profissionalagricultura,	finanças,	co-
mércio, capacidade empresarial e gerencial e outros.

c)  Integração social, o aspecto da cooperação e do trabalho em  grupo.
d)		 Componente	políticoadministrativo,	quanto	ao	preenchimen-

to das funções de estabelecimento de objetivos, alocação de re-
cursos	e	controle	social	nos	vários	níveis.

e)  Motivação adequada, relevante para o suprimento adequado 
dos recursos necessários e para a aceitação dos resultados pro-
duzidos pelo sistema.

Nestes termos, a análise sociológica tratará de:

a)	 Definir	 todas	 as	 estruturas	 desenvolvimentistas	—	 no	 sistema	
agrário, como discriminadas acima, na comunidade, nos serviços 
e	em	outras	estruturas	de	atividades	nãoagrícolas,	além	de	vários	
outros sistemas regionais, em termos de seus requisitos sociais e 
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dos resultados que esperam produzir. Para dar um exemplo, tere-
mos as relações entre o sistema agrário e o ecos sistema, os ramos 
de	atividade	e	o	nível	da	tecnologia;	os	diferentes	tamanhos	dos	
estabelecimentos — o que é relevante para a extensão e resultados 
da	atividade	agrícola;	o	sistema	de	ocupação	da	terra	definindo	
a segurança do agricultor e a distribuição dos resultados entre 
ele	e	o	dono	da	terra,	a	natureza	do	estabelecimento	agrícola	em	
termos de administração e trabalho nos casos de estabelecimento 
familiar, estabelecimento coletivo, grandes fazendas comerciais e 
estatais; estrutura de acesso ao mercado nos casos de individual, 
cooperativa vertical, cooperativa local, cooperativa -regional ou 
combinadas.

E,	com	relação	a	tudo	isso,	será	necessário	definir	os	recursos	de-
mográficos,	 vocacionais,	 sociais,	 políticos	 e	 motivacionais	 que	 estão	
implicados	e	se	estes	recursos	estão	atrelados	para	produzir	benefícios	
sociais.

É importante notar que a análise deveria estar desenvolvida para 
cada	 dimensão,	 especificamente,	 assim	 como	 para	 o	 padrão	 agrário	
global,	como	já	apresentado	em	classificação	anterior.

b)		 Definir	os	vários	grupos	como	potenciais	supridores	de	recursos	
e	beneficiários	dos	resultados	dentro	de	cada	estrutura	de	desen-
volvimento, em termos de uma “cesta” generalizada — conhe-
cer	o	número	de	trabalhadores	e	de	consumidores,	a	qualificação	
e	a	capacidade	para	absorver	novas	qualificações;	a	natureza	das	
relações sociais e integração moldados pelo tipo de interação so-
cial que os caracterizam, assim como a real composição do gru-
po; seus padrões de autoridade e estrutura da administração pú-
blica; será orientação motivacional em relação a todos os vários 
aspectos de diferentes projetos de desenvolvimento. Isto quer 
dizer,	como	os	vários	grupos	definem	o	balanço	dos	“haveres”	e	
“débitos” das soluções desenvolvimentistas.

Note-se que estes padrões situacionais de suprimento e demanda 
não	são	aleatórios	e	sim	definidos	pela	natureza	do	grupo.	Assim,	é	im-
portante analisar os fatores sócio-culturais subjacentes para entender 
em que base eles estão cristalizados e avaliara possibilidade de mudan-
ça	e	manipulação	—	por	exemplo,	a	natureza	da	família	e	do	parentes-
co,	a	cultura	política,	o	sistema	de	valores	etc.

c) Na base do precedente, estabelecer a extensão e as áreas de con-
vergência	e	divergência	entre	mútuos	requisitos	e	expectativas	de	
estruturas institucionais de desenvolvimento e suas populações.

d)		 Finalmente,	com	referência	a	essas	áreas	de	convergência	e	diver-
gência,	avaliar	as	modificações	necessárias	socialmente	nas	estru-
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turas de desenvolvimento planejado, qual dimensão dos recursos 
e	recompensas	externas	têm	de	ser	(temporariamente)	introduzi
dos e a natureza da necessidade de programas socializatórios de 
longo prazo para a população. Aqueles que trabalham em análise 
sociológica deveriam ter, antes da viagem de campo, a possibili-
dade	de	verificar	prévios	exemplos	de	tais	análises	feitas	em	Israel	
para que a base conceitual e os procedimentos operacionais e de 
pesquisa se apresentem mais claros e familiares (aqueles interes-
sados no modelo e sua aplicação na totalidade podem encontrá-lo 
em D. Weintraub — “Imigration and Social Change” — Manches-
ter — Manchester University Press, 1971). Entretanto, deve-se ter 
em mente que não somente estes exemplos devem ser ajustados 
e atualizados. Também deve-se dar atenção a aspectos que não 
foram relevantes aqui mas que podem ter importância local em 
outras situações.

A posição da mulher em termos de suprimento e demanda — isto 
não	é	somente	no	que	tange	à	distribuição	entre	elas	dos	frutos	do	de-
senvolvimento e sua função de dona-de-casa cuidando da saúde, ali-
mentação,	educação	e	guarda	dos	filhos	mas	também	a	seu	importante	
papel	na	produção	agrícola	e	administração	do	estabelecimento.

O	suprimento	de	adequadas	qualificações	pela	população.	Neste	
aspecto	é	costumeiramente	relacionado	com	as	modernas	qualificações,	
especialmente a capacidade de dominar normas abstratas de quantida-
de, qualidade e tabelas de tempo.

Importante também é o suprimento de habilidades tradicionais, 
principalmente	 na	 agricultura,	 que	 se	 tem	 apresentado,	 às	 vezes,	 de	
extrema	relevância	e	valor	em	termos	de	ajustamento	à	ecologia	local	
e	às	culturas	do	lugar.	Por	exemplo:	pesquisa	em	andamento	na	África	
do Sul mostra que métodos tradicionais de arraçoamento e controle de 
pragas dão melhores resultados na produção de leite e carne do que os 
obtidos pela técnica moderna dos agricultores brancos. Infelizmente, 
no sentido de obter conhecimento mais profundo sobre o assunto e es-
tabelecer	quando,	como	e	onde	essas	qualificações	são	geradas,	é	neces-
sário estudos ditos “etno-ecológicos” e “etno-tecnológicos” os quais, a 
menos	que	disponíveis	na	região,	estão	além	dos	termos	de	referencia	
no	que	diz	respeito	a	tempo	e	profissionais	disponíveis.	Seja	como	for,	
entretanto, a verdadeira atenção do agrônomo para este ponto é de im-
portância para tentar conseguir uma relação mais balanceada entre o 
importado e o local — mesmo que a tecnologia moderna certamente 
goze de maiores “status” e autoridade.

Por tudo isso, este esboço é bastante abrangente e concebido para 
um esquema completo de planejamento e, na prática, terá de ser adap-
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tado	à	 situação	 local,	 tanto	mais	que	no	presente	 contexto	quando	o	
tempo que temos para essa complexa análise é especialmente curto 
com grande probabilidade de ser espremido junto com a macroanálise.

 J O Sociólogo e a Microplanificação

Tudo o que foi visto é ainda mais problemático no estágio do mi-
croplanejamento porque o referido estágio se encontra mais perto da 
real	implementação	(ou	pelo	menos	do	projeto	piloto)	não	incluído	no	
exercido. Nessa época, o grupo sociológico terá sido desfeito e porque 
estará	perto	da	apresentação	final.

De	fato,	dentro	do	pequeno	tempo	à	nossa	disposição,	foi	esse	o	
tópico	sacrificado.

Apesar disso e desde que esse esboço pretende apresentar um pro-
cesso	de	planejamento	adequado,	incluímos	as	características	e	requisi-
tos	sociológicos	desse	estágio	mesmo	que	apenas	para	referência	futura	
no planejamento real.

A função do sociólogo no microplanejamento é essencialmente 
uma	 extensão	 do	 estágio	 setorial	 para	 os	 níveis	mais	 detalhados	 do	
projeto que, em bases regulares de andamento, estende-se até a imple-
mentação. Para preencher esta função o sociólogo tem de:

a)		 Identificar	rigorosamente	e	em	detalhes	as	relações	específicas	
entre as demandas naturais e os requisitos das unidades que 
estão sendo estabelecidas e seus membros-participantes, isto 
é, analisar a natureza da confrontação inicial entre desenvolvi-
mentos	específicos	e	as	populações.

b)  Acompanhar rigorosamente o funcionamento dos vários me-
canismos estabelecidos para diminuir o hiato e facilitar o pro-
cesso de mudança.

c)		 Identificar	e	mobilizar	mecanismos	sociais	internos	tais	como	
liderança	orientada	para	mudança	a	fim	de	aclimatar	o	proces-
so e institucionalizá-lo de baixo para cima.

d)  Ajudar a abrandar a oposição interna ao desenvolvimento e aliviar 
as	dificuldades	sociais	—	tais	como	crises	de	motivação,	tensões	
intergrupais	e	intergeracionais,	conflitos	pessoais	e	a	falta	de	laços	
e comunicação com os escalões mais altos e através da região.
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e)  Avaliar o sucesso e a adequação do processo de mútuo ajusta-
mento	e	mudança	para	desenvolvêlo	e	integrálo	ao	processo	
de desenvolvimento em andamento.

 J Avaliação do Planejamento e Retroalimentação

Desnecessário dizer que o sociólogo membro da equipe deveria 
participar do processo de avaliação e retroalimentação que é parte inte-
grante do plano de desenvolvimento e de sua implementação. Dentro 
desta estrutura ele tem de lidar com o processo como um todo, com 
o funcionamento da equipe, com suas próprias ferramentas e contri-
buições	profissionais.	Parte	disto	ocorre	no	curso	da	apresentação	do	
projeto	e	também	sob	a	forma	de	revisão	crítica	junto	a	audiência.	Aqui,	
entretanto, deixa muito a desejar, porque então o sociólogo já se foi. Em 
contraste,	ele	participará	da	preparação	conjunta	do	relatório	final.
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A Planificação do Sistema de 
Suporte na Área Rural

Yehuda H. Landau

Yehuda H. Landau realizou seus estudos de formação universitária em 
Viena (Áustria), Holanda, Israel e Estados Unidos. A partir de 1960 tor-
nou-se professor dos Cursos de Desenvolvimento Rural Integrado do Mi-
nistério das Relações Internacionais de Israel e do Settlement Study Cen-
ter. Na condição de especialista em planejamento de sistemas de suporte, 
participou como professor de cursos na Áustria, Holanda, Laos, Tailândia, 
França e do CPEDI, no Nordeste do Brasil. Foi membro do Comitê de 
Assessores das Nações Unidas e da OECD, em Paris. Foi membro do Con-
selho Diretor do Settlement Study Center de Rehovot. Participou de mis-
sões na Turquia, Grécia, Iugoslávia, Espanha e Portugal. Foi Diretor de 
diversos órgãos do Departamento de Colonização da Agência Judaica e tem 
muitos trabalhos publicados na área de sua especialidade (em memória).

 J Introdução

Este trabalho foi preparado especialmente como guia para uma 
série	de	conferências	e	debates	sobre	“A	planificação	dos	sistemas	de	
suporte	nas	áreas	rurais”,	incluídos	no	programa	de	estudos	do	Curso	
Internacional	 Sobre	 Planificação	 do	 Desenvolvimento	 Regional	 Inte-
gral, que se realiza anualmente no Settlement Study Center de Rehovot, 
 Israel.

O	autor	se	propôs	a	apresentar	uma	síntese	de	fatos,	idéias	e	enfo-
ques tomados de várias fontes, e não pode pretender originalidade se-
não	pela	organização	e	classificação	sistemática	do	tema	e	por	algumas	
idéias, enfoques e implicações pertinentes ao desenvolvimento rural.

Para evitar duplicidade, não se incluem neste trabalho certos tó-
picos discutidos em outras partes do programa de estudos do curso, 
como seja: cooperativismo, reforma agrária, extensão, educação, análi-
ses	econômicas	e	financeiras	de	projetos	etc.
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Outro problema importante que não se trata aqui é o de como fazer 
que cada elemento particular do sistema de suporte seja mais efetivo 
em condições diferentes. O tempo consignado em nosso tema no curso 
não permite entrar em tais detalhes.

Finalmente, assinalemos que este trabalho deve-se considerar 
como	um	documento	preliminar,	e	deve	ser	melhorado	à	medida	que	
os cursos se aperfeiçoem ano após ano.

 J Definição do Termo

Segundo o destacado economista do desenvolvimento, Rosenstein-
Rodan, o termo “infra-estrutura” foi usado pela primeira vez durante a 
Segunda	Guerra	Mundial,	pelos	planificadores	militares	involucrados	
na invasão dos aliados ao continente europeu e o aplicaram a objetivos 
estratégicos do tipo dos oleodutos. Posteriormente o termo foi adotado 
por economistas e sociólogos, especialmente em relação ao estudo do 
crescimento e do desenvolvimento.

Infraestrutura	é	um	termo	bastante	 impreciso.	Sobre	sua	defini-
ção	nem	sempre	se	põe	de	acordo	quem	se	dedica	à	matéria.	Segundo	
vários escritores, a infra-estrutura abrange uma série de atividades eco-
nômicas,	sociais	e	políticas	que	têm	lugar	essencialmente	nos	marcos	
do setor público.

Philip	Taylor	define	a	infraestrutura	como	“O	capital	de	uma	eco-
nomia, em forma de estradas, ferrovias, abastecimento de água, faci-
lidades de educação, serviços sanitários etc., sem os quais a inversão, 
a maquinaria, as ferramentas etc. não podem ser plenamente produ-
tivos”.

Albert Hirschman distingue entre “atividades diretamente pro-
dutivas” e “capital geral social”, o segundo dos quais inclui “todos os 
serviços públicos, desde a lei, a ordem, a educação e a saúde pública, 
até o transporte, as comunicações, a eletricidade, o abastecimento de 
água,	e	também	atividades	agrícolas	como	os	sistemas	de	regadura	e	
drenagem”. Hirschman estabelece quatro condições para distinguir o 
“capital geral social”:

a)  Os serviços proporcionados facilitam ou são a base do desenvol-
vimento de uma grande variedade de atividades econômicas.

b)	 Os	serviços	são	proporcionados,	em	todos	os	países,	por	orga-
nismos públicos ou privados, porém sujeitos a certo controle pú-
blico, e são grátis ou a preços regulados por entidades públicas.
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c) Os serviços não podem ser importados
d) As inversões requeridas para prover estes serviços se caracte-

rizam por sua indivisibilidade técnica e pela elevada taxa de 
capital/pro duto (sempre que o produto seja mensurável).

Até	agora	só	três	autores	haviam	publicado	estudos	sobre	a	infra
estrutura	agrícola	como	um	todo:	C.	R.	Wharton,	A.	T.	Mosher	e	W.	
Klatt.	Wharton	define	 a	 infraestrutura	 agrícola	 como	“o	 capital	 físi-
co e as instituições e organizações, tanto públicas como privadas, que 
provêm	 serviços	 econômicos	 e	 que	 têm	 uma	 influência	 importante,	
direta ou indiretamente, sobre a propriedade individual, mas que são 
externos a cada propriedade individual separada”. Em resumo: “todas 
aquelas coisas externas ao marco da propriedade, que em alguma ma-
neira	são	necessárias	para	os	processos	econômicos	que	têm	lugar	den-
tro dos cercos da propriedade, ou afetam a operação desses processos.”

Mosher	se	refere	a	uma	“estrutura	rural	progressiva”,	a	qual	é	defi-
nida	“como	uma	organização	do	meio	rural	que	provê	os	canais	através	
dos quais as mercadorias e a informação podem trasladar-se em ambos 
sentidos	entre	cada	finca	e	a	sociedade	total	na	qual	está	ubicada”,

Nós preferimos o termo “sistema de suporte”, introduzido por 
Raanan Weitz, que tem um caráter mais global e inclui, além da infra-
estrutura	 física,	 todos	os	serviços,	 sistemas,	 instalações,	organizações	
e instituições que são essenciais para um desenvolvimento rural ace-
lerado.

 J O Conceito

Só	 na	 última	 década	 ficou	 entendida	 plenamente	 a	 importância	
que	 tem	o	 sistema	de	 suporte	para	o	 crescimento	agrícola	 e	o	desen-
volvimento rural. Este tema envolve problemas de variadas dimensões, 
cuja avaliação abarca muitas disciplinas. O tamanho reduzido das pro-
priedades	individuais	e	sua	enorme	dispersão	trazem	em	conseqüência	
dificuldades	especiais	à	solução	de	problemas	que	afetam	os	serviços	
públicos, a aquisição e o uso efetivo de insumos e fatores de produção 
modernos, ao estabelecimento de mecanismos que criam serviços, infra-
estruturas e sistemas institucionais necessários e fundamentais para o 
desenvolvimento tais como: serviços de educação e saúde, instituições 
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de mercado e crédito, meios de transporte e comunicação, abastecimen-
to de eletricidade e água.

O progresso da agricultura é um problema de recursos, tecnologia 
e	organização.	Estes	três	não	podem	ser	separados.	No	passado	deu	
se	mais	empenho	aos	recursos	e	à	 tecnologia	que	à	organização,	não	
se logrando o rápido desenvolvimento esperado. Sem entrar em con-
trovérsia	sobre	a	assistência	técnica	internacional,	podese	dizer	que	a	
responsabilidade	pelo	“seu	uso	eficiente”	temse	deixado	em	mãos	dos	
países	receptores.

Este	tema	não	tem	sido	suficientemente	analisado	como	para	che-
gar	a	enunciar	teorias.	É	necessário	uma	investigação	teórica	e	empírica	
muito	mais	ampla	sobre	os	temas	seguintes:	o	nível	mínimo	do	sistema	
de suporte, sem o qual se frustraram todos os esforços destinados a 
estimular	um	aumento	mais	 acelerado	da	produção	 agrícola;	 o	 grau	
de	 complementação	 ou	 interdependência	 dos	 diversos	 componentes	
do sistema de suporte; qual destes elementos é mais estratégico e em 
que	circunstâncias?	Os	benefícios	de	um	componente	determinado	não	
podem ser estabelecidos em uma análise isolada porque a maioria dos 
elementos está muito inter-relacionada. É por isso que noutro estudo 
deve basear-se nas análises de observações e conhecimentos práticos.

Os	métodos	de	 análise	 econômico	 e	financeiro	 (como	a	 taxa	 be-
nefício/custo	ou	a	taxa	de	retomo	interno),	assim	como	as	teorias	de	
localização baseadas nas distâncias ao mercado e os custos de trans-
porte podem guiar-nos a resultados satisfatórios em projetos determi-
nados,	especialmente	para	o	setor	privado	e	em	países	desenvolvidos	
nos quais já funciona a infra-estrutura nacional geral, que é essencial 
para	o	progresso	da	agricultura.	Mas,	nos	países	em	desenvolvimento,	
onde ainda se carece desta infra-estrutura e nos quais a economia é 
primordialmente	agrícola,	as	decisões	oficiais	concernentes	a	projetos	
específicos	devem	 ser	 tornadas	de	 acordo	 com	a	 contribuição	destes	
últimos	à	viabilidade	de	regiões	inteiras.

Todavia está em tela a elaboração de uma análise quantitativa para 
a evolução de prioridades em inversão e distribuição de recursos en-
tre “projetos de suporte” e “projetos de produção”. O mesmo se pode 
dizer	com	respeito	à	análise	integral	de	localização.	Os	numerosos	in-
tentos	que	se	têm	realizado	até	agora	para	calcular	os	benefícios	sociais	
dos projetos, como critério para sua seleção por parte do setor público, 
não provaram ser satisfatórios ainda.

Estes problemas devem ser solucionados por parte de governantes 
e	planificadores,	 com	base	 a	 estudos	 sócioeconômicos	 encaminhados	
para uma integração global de todos os aspectos, nos marcos de um pla-
no	de	desenvolvimento	 integral,	 tendo	em	conta	 requerimentos	míni
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mos de acordo com a limitação de recursos. A maioria destas decisões 
devem	ser	tomadas	ao	nível	local	e	regional,	já	que	as	necessidades	locais	
e as oportunidades de um melhoramento do sistema de suporte freqüen-
temente	podem	ser	apreciadas	somente	nestes	níveis.	Est:.s	decis(‘Jes	de-
vem coincidir com o marco nacional de objetivos e obrigações.

 J A Lista do Sistema 
 de Suporte no Desenvolvimento Rural

O desenvolvimento rural requer que se produza a transformação 
de	uma	agricultura	de	subsistência	para	a	produção	em	escala	comer-
cial, gerando um ingresso efetivo que eleve a comunidade rural acima 
do	nível	de	vida	marginal.	Isto	exige	não	somente	a	expansão	da	pro-
dução	agrícola,	mas	 também	maior	produtividade	que	não	pode	 ser	
obtido	só	por	meio	de	inversões	ao	nível	do	imóvel.	Para	efetuar	um	
câmbio global que compreenda os aspectos econômicos, sociais e cul-
turais	concernentes	à	população	rural,	é	 imprescindível	 realizar	uma	
reorganização dos sistemas institucionais das zonas rurais. Devem-se 
criar	as	condições	que	proporcionem	ao	elemento	humano	a	suficiente	
motivação para produzir mais; e que convençam aos granjeiros de que 
maiores esforços lhes proporcionarão maiores rendas.

A	ciência	e	a	 tecnologia	agrícolas	estão	obtendo	 lucros	cada	vez	
maiores.	Já	sabemos	como	produzir	suficiente	quantidade	de	alimen-
tos	e	matériaprima	agrícola	para	suprir	as	necessidades	da	humani-
dade; mas ainda não sabemos com toda certeza como fazer para que 
os milhões de agricultores de todo o mundo ponham em prática este 
conhecimento	técnico	que	está	à	nossa	disposição.	O	caráter	e	o	ritmo	
do câmbio na agricultura dependem do meio social e econômico cir-
cundante	e	estão	 intimamente	 ligados	às	mudanças	sociais,	políticas,	
legais,	econômicas,	físicas,	organizacionais	e	institucionais,	assim	como	
a mudanças tecnológicas.

Existe	o	grande	perigo	de	que	a	 “Revolução	verde”	beneficie	 as	
grandes	empresas	agrícolas	e	os	agricultores	adiantados,	deixando	pa-
rada	a	grande	massa	da	população	 rural.	Em	muitos	países,	 só	uma	
classe superior privilegiada da sociedade rural tem atualmente acesso 
a	serviços	eficientes	de	extensão,	crédito	e	mercado,	podendo	obter	os	
recursos	financeiros	para	aplicar	fertilizantes,	sementes	melhoradas	e	
maquinaria	moderna.	Para	 lograr	o	progresso	agrícola	em	escala	na-
cional se requer um novo enfoque do desenvolvimento do sistema de 
suporte.
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O mecanismo do mercado, o abastecimento e o crédito existentes 
nas sociedades tradicionais produzem um retardamento do desenvol-
vimento	agrícola,	em	lugar	de	apoiálo.	Em	muitos	países	em	desen-
volvimento ainda é freqüente encontrar comerciantes monopolistas, 
latifundiários que arrendam a terra em troca da metade ou mais da 
produção, prestamistas que exigem mais de 100% de juros etc. Em uma 
convenção	de	 economistas	 agrícolas	 realizada	 em	Londres,	 em	1963,	
referiuse	Unghu	A.	Aziz,	da	Universidade	de	Malaysia,	à	economia	
agrícola	dos	países	em	desenvolvimento,	dizendo	que	“está	encader-
nada a uma infra-estrutura encaminhada para a exploração”. É por isto 
que o estabelecimento de uma nova estrutura institucional que forneça 
os serviços dedicados ao desenvolvimento é uma condição “sine qua 
non” para lograr o progresso.

Em	muitos	países	em	desenvolvimento,	a	reforma	agrária	é	uma	
condição prévia para o desenvolvimento rural. Mas a reforma agrária, 
se	é	instituída	como	um	programa	para	conseguir	objetivos	políticos	a	
curto	prazo	e	limitada	à	redistribuição	da	terra	e	à	reforma	na	tenência,	
pode	facilmente	chegar	à	frustração.	Para	ter	êxito,	a	reforma	agrária	
deve incluir o desenvolvimento de novos ordenamentos institucionais 
que forneçam um sistema de suporte adequado. Este se aplica tanto ao 
nível	da	comunidade	como	ao	nível	regional.

A	planificação	do	desenvolvimento	agrícola	implica	a	planificação	
para o fator humano, pois a capacidade, habilidade e disposição do 
campesino em mudar são fatores decisivos no processo de desenvol-
vimento.	O	homem	do	campo	deve	ser	o	centro	de	toda	planificação	
institucional.	O	planificador	deve	contemplar	o	campesino	no	contexto	
global	de	suas	relações	econômicas	e	sociais.	A	planificação	institucio-
nal deve levar em conta a conciliação da posição do campesino com 
estas relações econômicas e sociais, para prover o fator humano das 
condições	mais	favoráveis	de	produção	agrícola	dentro	das	condições	
e limitações existentes. Esta tarefa se inter-relaciona com o estabeleci-
mento de uma maquinaria administrativa e institucional dedicada ao 
fortalecimento	da	posição	do	campesino	e	à	promoção	das	organiza-
ções do campo, para assegurar uma participação mais ativa no proces-
so de desenvolvimento.

O sistema de suporte deve ser concebido como um instrumento 
para o desenvolvimento e não como um objetivo. Não se trata de um 
assunto de bem-estar social, mas de um requisito para o desenvolvi-
mento. Para recalcar este aspecto, seus diversos componentes não de-
vem ser tratados de forma separada, mas devem ser parte integrante 
para conseguir o resultado ótimo com recursos limitados, uma vez que 
todo elemento tem impacto sobre os demais.
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 J Classificação dos Diversos Elementos 
 do Sistema de Suporte

Wharton	divide	a	infraestrutura	agrícola	em	duas	classes	princi-
pais: as infra-estruturas de capital intensivo e as de capital extensivo.

As infra-estruturas de capital intensivo são aquelas que implicam a 
inversão de grandes somas de capital reproduzidas para a provisão dos 
serviços, tais como estradas, pontes, depósitos ou açudes. Esta catego-
ria	é	similar	à	noção	de	capital	geral	social.	Também	se	incluem	aqui	as	
organizações	e	instituições	que	mantêm	e	operam	estas	infraestrutu-
ras,	como	as	empresas	de	mercado	para	o	transporte	dos	produtos	agrí-
colas, ou as cooperativas para seu armazenamento e processamento.

As infra-estruturas de serviço ou de capital extensivo, segundo 
Wharton, são aquelas nas quais o capital é um componente negligen-
ciável, tais como a extensão, a educação, os planos de conservação de 
solos,	 as	agências	de	 sanidades	animal	 e	vegetal,	 as	organizações	de	
controle de enfermidades e pragas. Estas infra-estruturas não requerem 
grandes inversões de capital, mas podem exigir importantes fundos de 
operação, especialmente para salários.

Wharton admite que esta distinção entre dois tipos é bastante arbi-
trária, já que as proporções de custo de capital por unidade de serviço 
podem variar dentro de uma gama bastante ampla.

Mosher menciona cinco elementos que “considerados conjunta-
mente compreendem uma só atividade ou componente em um pro-
grama	de	promoção	do	crescimento	agrícola	e	criação	de	uma	agricul-
tura moderna”.

a)  Cidades-mercados nas quais os granjeiros podem comprar os 
in sumos e equipes para a produção e onde se encontram os 
mercados para a venda de seus produtos.

b)		 Caminhos	rurais	que	facilitem	e	reduzam	os	custos	do	fluxo	de	
mercadorias, da informação e de todo tipo de serviços rurais.

c)		 Ensaios	de	verificação	local	que	determinem	as	melhores	práti-
cas	agrícolas	permissíveis	nas	condições	locais.

d)  Um serviço de extensão, por meio do qual os granjeiros podem 
aprender como utilizar a nova tecnologia.

e)		 Facilidades	de	crédito	para	financiar	o	uso	dos	insumos	de	pro-
dução.

Os diversos componentes do sistema de suporte podem ser dividi-
dos,	em	termos	gerais,	em	três	categorias	principais,	de	acordo	com	suas	
funções:
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a)  O aspecto social (serviços públicos e pessoais).
b)		 O	aspecto	econômico	(serviços	à	granja	e	funções	posteriores	à	

colheita).
c)		 O	aspecto	político	(condições	de	posse	de	terra,	administração	

local e organizações de granjeiros).
Serviços públicos e pessoais: O incremento na produtividade do 

trabalho	e	a	modernização	da	agricultura	requerem	a	existência	de	uma	
população com saúde, educada, informada e motivada. O fomento de 
serviços	públicos	e	pessoais	a	um	nível	adequado	e	a	custo	razoável	
tem	uma	grande	 influência	na	 estabilidade	da	população	 rural.	Para	
evitar que o elemento humano capacitado emigre das áreas rurais 
(referimo	nos	àqueles	que	têm	adquirido	educação	e	conhecimentos	e	
que constituem o elemento mais necessário para o desenvolvimento 
rural),	 é	 imprescindível	 reduzir	a	grande	diferença	entre	o	nível	dos	
serviços nas cidades e no campo.

Os	principais	serviços	incluídos	neste	grupo	são:
1.  Educação: Primária e secundária ou vocacional. Educação de 

adultos.
2.  Serviços médicos: Consultório, Pericultura, farmácia, laborató-

rio,	salas	de	espera,	médico	clínico,	especialistas,	hospital.
3.  Serviços culturais: Salão comunitário, cine, clube cultural, bi-

blioteca, centro juvenil, cursos e atividades em grupos, sala de 
jogos.

4.  Desportos: Campos desportivos, piscina de natação etc.
5.  Serviços religiosos.
6.  Serviços municipais: Conservação de estradas, iluminação de 

avenidas, bombeiros, segurança etc.
7.  Administração pública: Eletricidade e força motriz, sistema de 

água potável, gás etc.
8.		 Serviços	pessoais	variados:	Oficina	de	trabalhos	manuais,	arte-

sanato,	mecânicos,	oficinas	de	reposição,	centro	comercial	etc.
Serviços à granja: Do desenvolvimento de um sistema de serviços 

de suporte depende se os campesinos podem incrementar sua produ-
ção	e	avançar	de	uma	agricultura	de	subsistência	a	uma	do	tipo	comer-
cial. Este sistema deve estar bem organizado para que chegue a cada 
granja no momento oportuno.

1.	Serviços	de	crédito	e	instituições	financeiras	(ver	item	V).
2.  Distribuição de insumos modernos: Sementes, fertilizantes, inse-

ticidas, maquinaria e ferramentas, inclusive as facilidades para 
seu mantimento e reparação, plantas de abastecimento (por 
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exemplo: fábricas de alimento balanceado que são um requisito 
para uma produção rentável de alguns produtos animais, como 
leite, aves e ovos).

3.  Investigação, ensaios locais, extensão e sanidade vegetal e ani-
mal	que	constituem	a	união	crucial	entre	as	práticas	agrícolas	e	
a	tecnologia	científica.

4.  Irrigação, combinada com a drenagem e o controle de inunda-
ções, formam uma parte vital de todo programa destinado a 
melhorar	a	produção	agrícola.

5.  Atividades associadas de produção: Aquisição e operação de 
maquinaria pesada, que não pode ser comprada e operada pe-
los granjeiros em forma individual, por causa da grande inver-
são que exigem e o conhecimento que requerem, assim como 
pela economia de escala; por exemplo: colheita do algodão, 
aplicação	 do	 adubo	 orgânico	 e	 dos	 fertilizantes	 líquidos	 de	
batatas e cenouras, arada profunda etc. Naturalmente, muitas 
destas atividades são aplicáveis somente em economias avan-
çadas, quando a mão-de-obra é escassa e cara.

Funções de pós-colheita: Este grupo inclui os serviços, instalações 
e	empresas,	desde	a	classificação,	empacotamento,	armazenamento	e	
processamento, até o transporte, as comunicações, os procedimentos de 
distribuição e as instituições de mercados.

1.		 Classificação	e	empacotamento:	À	medida	que	se	desenvolve	a	
economia	de	um	país	e	aumenta	a	renda	disponível,	se	refinam	
as	exigências	do	consumidor	quanto	à	qualidade	e	preço.	Um	
bom manejo neste sentido pode evitar muitas perdas na comer-
cialização e na obtenção de melhores preços.

2.  Armazenamento (inclusive câmaras refrigeradoras): As perdas 
nos cultivos, causadas pela falta de facilidades de armazena-
mento,	são	sumamente	graves.	Não	é	suficiente	produzir	ali
mentos na propriedade; o produto deve ser transportado ao 
mercado	e	ao	consumidor	com	um	mínimo	de	perdas	e	prejuí-
zos e em tempo oportuno. O armazenamento e conservação do 
produto são especialmente importantes quando é produzido 
em uma estação, mas é consumido ao longo de todo o ano.

3.  Processamento: (ver item VII).
4.  Transporte e comunicações: Um requisito essencial para o 

melhoramento	da	produção	nos	países	em	desenvolvimento	
é o fomento de um sistema de transporte adequado. Qualquer 
aumento da produção acima das necessidades familiares do 
granjeiro requer o transporte do excedente para os consumi-
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dores	que	vivem	mais	distantes	da	granja.	A	existência	de	faci-
lidades	de	transporte	torna	os	mercados	mais	acessíveis	evitando	
que	a	produção	não	se	restrinja	às	necessidades	do	mercado	local	
mais	próximo.	Os	altos	custos	de	comercialização	 têm	tomado	
impossível	a	produção	para	mercados		distantes.

Um adequado sistema de transporte, inclusive com refrigeração, é 
uma condição prévia para o aumento dos produtos animais e vegetais 
perecíveis,	destinados	aos	mercados	mais	longes.	São	bastante	conheci
das	 as	 situações	 de	 alguns	 países	 em	 desenvolvimento,	 nos	 quais	 a	
população da capital consome hortaliças, frutas e produtos animais 
importados porque falta um sistema organizado de aldeias, pelo atra-
so dos transportes e da comunicação entre a área metropolitana e as 
regiões rurais.

Em	alguns	países	 em	desenvolvimento,	 a	mobilidade	geográfica	
dos campesinos tem avançado mais que a das mercadorias que eles 
produzem. Em muitos casos, a urbanização tem criado um progresso 
mais rápido que o do fornecimento de alimentos necessários ao cres-
cimento da população urbana, o que produz o aumento dos preços na 
cidade,		sem	nenhum	benefício	para	o	desenvolvimento	rural.

5.Instituições de mercados: (ver item VI).
O aspecto político: O desenvolvimento rural requer um ambiente
político	que	alimente	a	evolução	das	capacidades	administrativas	

dos	campesinos,	de	suas	responsabilidades	cívicas,	das	oportunidades	
de melhoria de sua participação nos assuntos públicos, na qualidade de 
cidadãos com plenos direitos e deveres. Isto exige:

1.		 Condições	de	tenência	da	terra	que	proporcionem	aos	campesi-
nos	libertados	de	administração,	e	a	segurança	de	que	os	benefí-
cios (que resultam de um aumento de produção e das inversões 
provenientes de suas economias) cheguem a suas mãos.

2.		 Uma	eficiente	administração	local	e	regional.
3.		 Associações	de	campesinos	e	partidos	políticos	genuínos	que	

podem ser utilizadas por eles mesmos e de cujas atividades po-
dam participar plenamente.

 J Serviços de Crédito e Instituições Financeiras

Como	a	difusão	de	práticas	agrícolas	modernas	produz	um	aumento	
dos	requerimentos	de	capital	dos	granjeiros,	a	existência	de	 instituições	
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eficientes	que	concedem	crédito	constitue	um	fatorchave	na	transação	de	
uma	agricultura	de	subsistência	a	uma	produção	em	escala	comercial.

Em	muitos	países	 em	desenvolvimento,	 os	 campesinos	dispõem	
de crédito só através de prestamistas privados que imprimem um in-
teresse elevado na oferta desses serviços, endividando-os seriamente e 
com poucas perspectivas de se devolverem.

A tarefa de subministrar crédito em termos razoáveis não pode ser 
cumprida por bancos comerciais correntes. É mais atraente fazer negó-
cios com a indústria e o comércio, em vez de ocupar-se de numerosos 
prestatários disseminados em vastas áreas rurais.

Os	bancos	agrícolas,	geralmente	criados	e	patrocinados	pelos	go-
vernos,	os	quais	provêm	toda	ou	a	maior	parte	do	capital,	operam	em	
sua maioria de forma semelhante aos bancos comerciais urbanos geral-
mente não chegam aos campesinos. Para estes o crédito é de importân-
cia	primordial	para	aumentar	sua	produção.	Os	bancos	agrícolas	não	
possuem	suficientes	agências	nas	áreas	rurais.	É	necessário,	assim,	cer-
to	tipo	de	associação	de	crédito	ao	nível	local.	Este	é	o	caso	específico	
nas	etapas	iniciais	do	desenvolvimento	agrícola.

Os recursos, as condições e os requisitos de garantia para a conces-
são de crédito podem diferir de acordo com os diversos tipos de uso 
do capital.

Os empréstimos a longo prazo — especialmente relacionados a 
projetos de colonização para aquisição do imóvel (terra, vivenda, insta-
lações rurais) geralmente são pagos num prazo de 20-30 anos, em cotas 
anuais,	recomendandose	iniciar	a	cobrança	depois	de	um	período	de	
carência.	A	garantia	destes	empréstimos	é,	pelo	geral,	a	hipoteca	sobre	
os	imóveis.	O	capital	para	os	referidos	empréstimos	pode	ser	posto	à	
disposição	de	instituições	como	o	Banco	de	Desenvolvimento	Agrícola,	
instituições hipotecárias, organismos de desenvolvimento, por longos 
períodos	e	em	condições	favoráveis	de	juros.

Os empréstimos a médio prazo (5-7 anos) podem ser concedidos 
para	financiar	a	compra	de	maquinaria,	animais	de	tração,	inventário	
vivo,	plantações	frutícolas	etc.

A criação de instituições locais de crédito é de primordial impor-
tância,	especialmente	na	etapa	inicial	do	desenvolvimento	agrícola,	para	
a operação do crédito a curto prazo, compra de fertilizantes, sementes, 
pesticidas, alimento para a cria animal, ferramentas de trabalho etc. Os 
fundos para este tipo de crédito podem perpetuar-se por si mesmos e 
os empréstimos podem ser recuperados das vendas dos produtos, por 
intermédio das instituições de mercado. Existe sempre o risco de que 
os granjeiros se vejam tentados a vender os produtos não cumprindo o 
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contrato de venda com a organização pertinente, nem realizando o pa-
gamento de seus débitos.

Aumenta-se a segurança de recuperação do crédito no quadro de 
um sistema de estabilização de preços, segundo o qual o granjeiro deve 
vender seus produtos através da organização de mercado, para ter di-
reito	a	verse	beneficiado	por	preços	garantidos	ou	subsidiados.	Para	
certos cultivos existe um controle monopolizado dos sistemas de pro-
cessamento e mercado. Este é o caso particular que se apresenta quan-
do cultivos comerciais de alto valor devem passar por uma desmonta-
dora de algodão, um moinho de arroz, uma fábrica de borracha etc., 
ou qualquer outro processo indispensável sobre o qual tem controle a 
organização que concede o crédito.

Sempre	 que	 isso	 seja	 possível,	 o	 crédito	 deve	 ser	 concedido	 em	
mercadorias para evitar seu mal uso, se bem que alguns insumos po-
dem	ser	vendidos	por	troca	de	dinheiro	em	espécie.	É	preferível	que	os	
empréstimos sejam adiantados especialmente para propósitos produ-
tivos.	Sem	embargo,	se	o	crédito	para	consumo	é	obtenível	só	através	
de prestamistas privados, os campesinos seguiriam dependendo de-
les,	com	todas	as	desastrosas	conseqüências	que	isso	implica.	Nos	pro
gramas de novos assentamentos é recomendável, portanto, conceder 
empréstimos	de	subsistência	para	facilitar	ao	granjeiro	e	à	sua	família	
o	período	inicial.

Fazse	necessária	uma	coordenação	entre	os	três	tipos	de	emprés-
timos. Cada um deles é efetivo, só quando se outorgam os outros dois, 
de acordo com os objetivos estabelecidos em um plano global de desen-
volvimento.	Requerse,	então,	uma	participação	recíproca	dos	membros	
nas juntas diretivas das diversas instituições que outorgam o crédito.

Devemos distinguir entre as seguintes cinco formas organizacio-
nais das instituições de crédito:

a)  Crédito “ordinário” (bancos, prestamistas privados).
b)  Sociedades cooperativas de crédito.
c)  Crédito supervisionado.
d)		 Crédito	“dirigido”,	para	projetos	específicos	de	produção.
e)  Crédito “controlado”.
Sociedades cooperativas de crédito: Existem muitos exemplos alen-

tadores de sociedades rurais cooperativas de crédito. Porém, isto exige 
que	os	granjeiros	compreendam	perfeitamente	os	princípios	e	funções	
das cooperativas e estejam capacitados para medirem seus complicados 
problemas de administração. É bastante perigoso organizar prematura-
mente e “sem maiores cuidados” cooperativas de crédito, quando os 
granjeiros	tenham	muito	pouca	experiência	comercial	e	quando	o	país 
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está na fase inicial de desenvolvimento. Nesta etapa, os serviços credi-
tícios	devem	ser	iniciados	pelo	instituto	de	desenvolvimento	agrícola	
ou outro organismo parecido, o que deve pôr em funciona mento um 
programa global para o fornecimento dos insumos e para o crédito de 
produção até que os granjeiros aprendam a manejar-se por si mesmos.

Para este organismo deve-se conseguir pessoal que se distinga por 
sua capacidade técnica e administrativa e por sua integridade moral. 
Grande parte dos gastos gerais deste organismo deve ser coberta por 
cotas anuais provenientes do pressuposto nacional, assim como se sub-
vencionam a investigação, a educação e a extensão. Ademais, deve-se 
prover um fundo rotativo para as atividades de crédito.

Crédito supervisionado: Este crédito combina a garantia do crédito 
de produção com o trabalho de extensão. O empréstimo se baseia num 
plano detalhado de produção estacional, preparado pelo granjeiro com 
a	 ajuda	de	 um	 assessor	 agrícola,	 o	 qual	 visita	 o	 granjeiro	 periodica-
mente,	aconselhandoo	no	uso	eficiente	dos	insumos	e	equipamentos	
financiados	pelo	empréstimo.	Desta	maneira,	o	agricultor	 entra	num	
pro grama intensivo de adestramento, cujo objetivo é melhorar suas 
práticas	agrícolas.

O empréstimo é garantido pelo valor estimado da colheita. O reem-
bolso	do	empréstimo	se	determina	de	acordo	com	os	períodos	em	que	o	
granjeiro	recebe	sua	renda	pela	venda	e	não	em	datas	fixadas	arbitraria
mente.

O crédito supervisionado deve ser considerado como um passo 
preliminar para o estabelecimento do crédito cooperativo.

O	crédito	“dirigido”	para	projetos	específicos	de	produção	se	ope-
ra numa forma similar ao crédito supervisionado, só que se põe em 
prática para a promoção de um cultivo determinado.

Crédito “controlado”. Este tipo de crédito foi introduzido em Isra-
el para comunidades cooperativas e coletivas de múltiplos propósitos. 
Segundo	este	sistema,	um	só	banco	financia	todas	as	inversões	de	ex-
ploração necessárias para a produção. Com o assessoramento de um 
técnico	de	administração	rural	preparase	um	plano	financeiro	anual	
que inclui as operações de caixa mensais programadas. O informe men-
sal do realizado e os balanços mensais do caixa formam a base dos em-
préstimos e dos ajustes que se fazem ao plano em execução. Como este 
sistema requer uma contabilidade sumamente atualizada, dispõe-se de 
uma informação constante que ajuda a tomar toda decisão adminis-
trativa.
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 J Instituições de Mercado

A	 administração	 e	 a	 organização	 eficiente	 do	 mercado	 são	 im-
prescindíveis	para	o	progresso	agrícola.	Os	agricultores	não	poderão	
aproveitar	as	vantagens	de	um	crédito	eficiente	e	de	um	mecanismo	de	
abastecimento	senão	tiverem	confiança	no	sistema	de	mercado	e	caso	
não possam esperar que recebam os preços razoáveis e estáveis pelo 
produto que vendem.

O	volume	da	produção	de	um	solo	granjeiro	não	é,	em	geral,	sufi-
cientemente grande para permitir-lhe levar a cabo, por si mesmo e de 
forma	eficiente,	as	operações	necessárias	depois	da	colheita,	para	uma	
venda	com	êxito	(classificação,	empacotamento,	armazenamento,	pro-
cessamento, transporte), e, ademais, não tem conhecimento e as facilida-
des	para	lográla.	Agreguese	a	isto	a	existência	da	tarefa	de	administrar	
as	operações	de	comercialização	e	financiamento	de	todo	o	processo,	até	
que	o	produto	final	seja	vendido.	Sem	um	sistema	eficiente	de	mercado	
que	salvaguarde	os	interesses	do	campesino,	este	se	vê	obrigado	a	ven-
der o produto em sua granja, ao tempo de colheita, quando há saturação 
no	mercado,	 e	 sua	parte	no	preço	final	do	produto	 se	minimiza	pela	
existência	de	vários	intermediários	na	cadeia	de	mercado.

Seja	qual	 for	a	operação	no	sistema	de	mercado	de	um	país	 (co-
merciantes	 privados,	 agências	 governamentais,	 juntas	 de	 mercado,	
sociedades cooperativas, ou alguma combinação das anteriores), é ne-
cessário cumprir certas junções públicas para controlar e melhorar o 
mecanismo	da	comercialização	e	dos	produtos	agrícolas.	Os	governos	
podem subministrar um serviço de informação de mercados sobre as 
condições atuais e os prognósticos, com o objetivo de assistir os granjei-
ros	na	planificação	de	sua	produção	e	melhorar	o	poder	de	negociação.	
Os serviços de assessoria e capacitação para o pessoal envolvido em 
todas as operações, assim como o controle dos padrões de qualidade 
para a venda requerem que as instituições públicas de mercado elabo-
rem um programa detalhado, de acordo com as condições locais e as 
fases de desenvolvimento.

A organização e estruturação dos meios de mercado devem ser 
realizados por meio da ajuda pública. Porém, as somas para a inversão 
na	construção	de	meios	físicos	de	mercado	devem	basearse	em	estudos	
econômicos	e	financeiros,	assim	como	em	uma	análise	das	necessida-
des de operação e organização, inclusive na disponibilidade de pessoal 
capacitado necessário.

É fundamental prover certa defesa contra preços indevidamente 
baixos, o que se pode realizar por meio de algum programa de estabi-
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lização	de	preços.	Na	maioria	dos	países	em	desenvolvimento	não	é	
possível	realizar	grandes	transferências	de	outros	setores	da	economia	
para	 a	 agricultura	 (coisa	 comum	 nos	 países	 adiantados),	 e	 isto	 pelo	
reduzido	dos	setores	nãoagrícolas	e	o	baixo	nível	geral	de	ingressos.	
Alguns	países,	por	exemplo,	criam	instituições	de	compra	e	armazena
mento	patrocinadas	pelo	governo,	que	garantiram	um	preço	mínimo	
e	 tiveram	como	função	retirar	produtos	do	mercado	em	períodos	de	
preço baixo, vendendo-os mais tarde, quando os preços sobem. Este 
esquema	pode	ser	aplicado	em	relação	às	juntas	de	mercado,	as	quais	
podem,	ademais,	ser	muito	eficientes	como	um	meio	de	promover	eco-
nomia	no	setor	agrícola,	que	se	dedicará	a	financiar	o	desenvolvimento.

No	período	inicial	dos	novos	assentamentos,	pode	ser	necessário	
estabelecer	 planos	 especiais	 para	 a	 compra	dos	produtos	 agrícolas	 a	
preços assegurados, o que se realiza por certa organização de mercado, 
supervisionada (e se é preciso, subsidiada) pelo organismo de desen-
volvimento.

 J Indústria de Processamento e Suporte Agrícola

À	medida	que	a	produção	agrícola	aumenta	e	as	cidades	crescem,	
desenvolve-se um mercado efetivo para os alimentos processados. As 
possibilidades de processamento ampliam o mercado dos produtos 
agrícolas	e	minimizam	o	desperdício	dos	cultivos	colheitados,	graças	
ao aproveitamento econômico dos subprodutos. Muitos dos produtos 
agrícolas	não	podem	ser	utilizados	sem	um	processamento	posterior.

Por outro lado, a agricultura moderna exige uma ampla gama de 
indústrias de suporte que a abasteça dos insumos e da maquinaria ne-
cessários.

O caráter complementar e interdependente das duas etapas, a do 
cultivo e a do processamento, demanda que estas duas atividades es-
tejam	tão	integradas	quanto	possível.	O	grande	número	de	pequenos	
granjeiros involucrados na produção cria grandes problemas concer-
nentes	à	continuidade	de	abastecimento	ao	tempo	especificado	e	uni-
formidade e qualidade do produto requerido para o processamento. 
Seja qual for a forma de propriedade e operação da planta processa-
dora (empresários locais ou estrangeiros, cooperativas de agricultores 
ou o mesmo Estado), devem estabelecer-se certos acordos, segundo os 
quais os produtores e os processados se comprometem a cumprir certas 
condições, requisitos técnicos e preços preestabelecidos.
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A localização das empresas deve ser determinada com base em 
considerações de economia de escala e custos de transporte. Porém, há 
muitos argumentos a favor da sua localização nas áreas rurais:

a)		 Facilita	a	diversificação	do	emprego	nas	zonas	rurais,	através	
da integração da agricultura, a indústria e os serviços, redu-
zindo	assim	o	êxodo	rural,	ainda	que	exista	o	êxodo	agrícola,	
resultante do progresso técnico (mobilidade ocupacional sem 
mobilidade	geográfica)	.

b)		 Eleva	a	renda	nas	zonas	rurais,	ao	ficar	nestas	uma	maior	parte	
do valor agregado pela agroindústria.

c)		 A	oportunidade	de	suplementar	a	renda	da	família	rural	com	
salários obtidos na indústria facilita a economia individual e 
sua inversão na agricultura, além de adaptar a comunidade ru-
ral aos requerimentos de uma maior industrialização posterior.

d)		As	 inversões	na	 infraestrutura	 física,	necessárias	 à	operação	
dessas	empresas,	podem	servir	no	futuro	à	indústria	nãoagrí-
cola e orientar as decisões de sua localização nesse sentido.

e)  As oportunidades de emprego nestas empresas cria uma maior 
demanda	local	de	produtos	alimentícios.

f)  A localização destas empresas nas zonas rurais diminui o volu-
me do material que deve ser transportado a grandes distâncias.

g)		 As	 indústrias	que	processam	produtos	perecíveis,	ou	 	aquelas	
que requerem muito espaço e grande consumo de água e ener-
gia elétrica podem encontrar muitas vantagens em zonas  rurais.

Por tudo isto, os governos devem ajudar os granjeiros a desenvol-
ver empresas de processamento e suporte ao agroindustrial, por meio 
da criação de um quadro institucional que proveja serviços adequados 
de	capacitação	e	assessoria	em	tudo	o	que	respeita	à	tecnologia,	à	ad-
ministração,	à	organização	e	ao	mercado.	Também	é	necessário	o	apoio	
público para a prestação de outros incentivos a baixo custo.

 J A Distribuição Espacial do Sistema de Suporte

É	bastante	problemático	enunciar	princípios	gerais	referentes	à	dis-
tribuição do sistema de suporte, pois este está em função de condições e 
etapas de desenvolvimento comercial (diferentes tipos de assentamen-
tos e as conseqüentes diferenças no tamanho das aldeias; diferentes ti-
pos	de	exploração	agrícola;	redes	de	comunicação	e	meios	de	transpor-
te,	níveis	de	renda	etc.)	Os	planificadores	se	encontram	com	um	sério	
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desafio	quando	devem	levar	em	conta	a	adaptabilidade	das	estruturas	
às	mudanças	que	ocorrem	no	meio	físico	e	sócioeconômico,	posto	que	
as	dimensões	ótimas	vão	mudando	à	medida	que	se	produz	o	processo	
de desenvolvimento, e, portanto, que é preciso um permanente ajuste.

Na etapa primária da comercialização da agricultura se requer em 
geral o funcionamento de muitos pequenos centros de serviços para 
promover	 o	 desenvolvimento	 agrícola.	 À	medida	 que	 o	 desenvolvi-
mento	avança,	o	tamanho	eficiente	dos	centros	de	serviço	se	faz	maior;	
a importância dos pequenos centros pode declinar, enquanto outros, 
maiores e mais distantes, vão crescendo e criando cada vez mais servi-
ços. Por esta causa, A. T.Mosher sugere que “seria conveniente que a 
provisão inicial de todos os elementos não se haja em uma forma dema-
siado permanente ou custosa, ... seria melhor improvisar”.

O	principal	conflito	concernente	à	localização	dos	serviços	é	o	pro-
blema da concentração “versus” dispersão, sendo que a economia de 
escala e os efeitos da aglomeração abalam a primeira, na mesma pro-
porção que os problemas de acesso favorecem a segunda.

A	acessibilidade	é,	por	suposto,	uma	condição	necessária	à	pres-
tação	de	serviços,	tanto	no	sentido	físico	como	no	psicológico.	Certos	
serviços devem ser localizados entre o imóvel e a moradia do granjeiro. 
A importância das distâncias, para o granjeiro, é uma função dos meios 
e	custos	do	transporte	e	da	freqüência	com	que	recorre	aos	serviços.

A	distância	e	a	escala	 influem	também	na	interação	humana.	Os	
granjeiros devem ser encaminhados a compreender a operação, a or-
ganização e os objetivos dos diversos serviços; devem aprender como 
apresentarse	a	eles,	como	utilizálos,	e,	ademais,	devem	ter	confiança	
na	gente	que	os	opera.	Os	serviços	devem	ajustarse	às	possibilidades	
dos	granjeiros	e	devese	desenvolver	a	sensação	de	domínio	e	de	mú-
tua responsabilidade. Tudo isto, por suposto, estabelece certos limites 
a desejar concentração dos serviços.

Por	outra	parte,	a	economia	de	escala	influi	na	eficiência,	no	que	
se refere ao custo e qualidade dos serviços. Os efeitos da aglomeração 
(quando existe um nexo entre os serviços e quando se trata de uma 
concentração de serviços que funcionam em uma escala similar e em 
um	mesmo	sítio)	 se	manifestam:	ao	 facilitar	 a	viagem	dos	granjeiros	
com	fins	múltiplos;	ao	aproveitar	a	concentração	de	pessoal	capacitado	
e a criação de um meio ambiente apropriado para o mesmo; ao dar 
emprego estável em várias empresas de caráter estaciona 1; e o uso 
mais	eficiente	de	inversões	custosas	nas	infraestruturas	físicas,	as	que	
podem servir a um número maior de instalações e empresas.

Como o estabelecimento dos serviços e empresas depende, em ge-
ral, de vários organismos, é preciso que haja certa coordenação entre os 
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departamentos governamentais e as diversas organizações e institui-
ções,	 com	o	 objetivo	 de	 planificar	 conjuntamente	 onde	 situálos	 da	
melhor forma.

 J A Lista dos Governos no Desenvolvimento do 
Sistema de Suporte

A	 infraestrutura	e	os	 serviços	básicos	dos	países	adiantados	 fo-
ram criados, em sua maior parte, durante a revolução industrial, por 
comunidades e grupos locais de caráter privado, enquanto os governos 
tratavam de acompanhar essas iniciativas ou, no melhor dos casos, fa-
ziam algum esforço para controlar o desenvolvimento. Estas custosas 
inversões não se realizaram em um curto prazo, mas que tiveram lugar 
ao espaço de um século, durante o qual a formação do capital teve uma 
desditosa relação com a miséria e o despojamento de certas partes da 
humanidade.

Atualmente,	ainda	nos	países	desenvolvidos,	o	setor	público	insti-
tucionalizado está intervindo cada vez mais e exercendo suas decisões 
e controles na maioria dos aspectos do desenvolvimento. Na maioria 
dos	países	 em	desenvolvimento,	 a	grande	parte	da	 comunidade	não	
tem o poder ou a capacidade de gerar por si mesma o crescimento do 
sistema de suporte a um ritmo adequado, e isto em uma era em que a 
humanidade não pode tolerar as perspectivas de várias décadas mais 
de estancamento e atraso.

É	por	 isto	 que	 os	 governos	 dos	 países	 em	desenvolvimento	 de-
vem ser considerados como o agente ativo primordial no processo de 
câmbio e desenvolvimento. Os diversos componentes do sistema de 
suporte devem ser promovidos e patrocinados pelo setor público ou 
por agentes paraestatais. Ainda quando determinadas atividades são 
realizadas	pelo	setor	privado,	se	requer	uma	regulação	pública	a	fim	
de evitar a exploração dos campesinos por parte de controles de caráter 
monopolista ou monopsônico.

Uma	das	 tarefas	do	governo	é	a	de	ditar	uma	política	e	uma	 le-
gislação	que	fortaleçam	a	posição	dos	campesinos	em	frente	às	forças	
superiores que os haviam oprimido. Os serviços públicos (educação e 
saúde), certos serviços técnicos (extensão e regulação de inundações), 
assim	como	a	maior	parte	da	infraestrutura	física	(construção	de	estra-
das	e	abastecimento	de	água	potável)	esteio	na	maioria	dos	países	em	
desenvolvimento, sob a responsabilidade do setor público formalizado 
ou das autoridades de desenvolvimento regionais. Além das custosas 
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inversões que implica o desenvolvimento destes serviços, a ajuda do 
governo	também	deve	tomar	a	forma	de	uma	assistência	financeira	às	
organizações de agricultores (por meio da prestação de garantias, do-
nativos e incentivos especiais), especialmente nas etapas iniciais. Em 
uma etapa posterior, a formação de capital proveniente das economias 
pode	diminuir	a	dependência	da	ajuda	estatal.

Os governos devem tomar a responsabilidade pela promoção e 
capacitação de lideres e técnicos locais, para permitir-lhes cumprir as 
funções necessárias. Devem também criar marcos apropriados para as-
sessorar os granjeiros e suas organizações em assuntos técnicos e su-
pervisionar suas atividades.

Nas	 condições	 existentes	 na	maioria	 dos	 países	 em	 desenvolvi-
mento, não se pode esperar que a formação de organizações de campe-
sinos e de cooperativas surjam de um esforço espontâneo da gente, mas 
que a ação deve ser iniciada desde cima. Deve existir um departamento 
governamental com pessoal treinado que trabalhe para que estas pos-
sam operar, com a legislação especial etc.

Sem embargo, deve reduzir-se a tempo a graduação de supervisão, 
a	interferência	e	a	participação	dos	funcionários	oficiais	nas	atividades	
das cooperativas. Deve-se evitar a perpetuação do paternalismo e da 
dependência	do	governo.	O	objetivo	deve	ser	o	fomento	de	uma	auto
administração	e	autosuficiência	local.	Todas	as	funções	locais	devem	
ser	entregues,	finalmente,	nas	mãos	dos	líderes	locais	que	foram	espe-
cialmente treinados para essas tarefas.

 J A Lista das Organizações de Granjeiros no 
Desenvolvimento do Sistema de Suporte(*)

As instituições e organizações de granjeiros são muito importantes 
para	o	desenvolvimento	do	sistema	de	suporte,	posto	que	o	êxito	na	
operação deste último precisa da participação, cooperação e apoio dos 
campesinos.

Segundo Barraclough, uma organização de granjeiros implica um 
grupo de pessoas dependentes diretamente da agricultura, que atua 
conjuntamente	para	conseguir	objetivos	comuns	(implícitos	ou	explíci-
tos),	e	a	existência	de	certa	hierarquia	burocrática	para	facilitar	o	lucro	
dos mesmos objetivos.

A	seleção	do	marco	institucional	referente	à	operação	destas	organi-
zações	é	influenciada	pela	escala	de	valores	sócioculturais	da	sociedade 
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em desenvolvimento. Em grande parte isto está determinado pelos focos 
de pressão da sociedade e está intimamente relacionado com a forma de 
posse da terra.

As organizações de granjeiros podem tomar diversas formas, des-
de as empresas corporadas e as associações de latifúndios, até os sindi-
catos	de	peões	agrícolas,	sociedades	de	crédito,	cooperativas,	associa-
ções	de	campesinos	ou	movimentos	e	partidos	políticos.	Se	há	proposto	
muitas tipologias segundo variados critérios, como ser a ideologia (ca-
tólica, socialista etc.), a clientela (campesinos, proprietários, produtores 
de açúcar ou algodão etc.), os objetivos e funções (crédito, mercado, 
ação	 política,	 produção	 etc.),	 e	 formas	 legais	 (cooperativas,	 corpora-
ções, sindicatos etc.)

Funções das organizações de granjeiros

Em termos gerais, Barraclough agrupa as organizações de gran-
jeiros em: a) defesa de interesses; b) mobilização social; c) produção e 
inter câmbio. Este agrupamento se efetua segundo a contribuição dos 
granjeiros:	na	planificação,	por	sua	influência	no	processo	político	e	nas	
decisões; na execução dos planos de desenvolvimento, mobilizando os 
campesinos para trabalhar por objetivos comuns; e na criação de novas 
instituições necessárias ao desenvolvimento.

Defesa de interesses

As organizações de agricultores funcionam freqüentemente como 
grupos	de	pressão.	Contudo,	na	maioria	dos	países	em	desenvolvimen-
to as organizações dos proprietários endinheirados e dos grandes em-
presários	 exercem	uma	grande	 influência	política	 (especialmente	 em	
países	com	estruturas	agrárias	tradicionais,	nas	quais	os	grandes	pro-
prietários	têm	um	monopólio	virtual	sobre	os	poderes	políticos	locais,	
vez	que	gozam	de	grande	prestígio	e	um	“status”	social	elevado,	e	de	
cujas	famílias	se	escolhe	o	pessoal	da	burocracia	administrativa).	Nes-
ses casos não é tão fácil para as organizações de campesinos cumprirem 
um	papel	político	independente,	posto	que	a	maioria	deles	é	de	status	
“inferior”, pequenos produtores, subordinados aos grandes proprietá-
rios e aos grupos urbanos e, freqüentemente, analfabetos e carentes do 
direito a votar.
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Mobilização social

O desenvolvimento rural implica a mobilização dos campesinos 
para	o	 lucro	de	objetivos	 comuns	 a	 todos	 eles.	Karl	Deutsch	definiu	
a mobilização social como “o processo no qual se gastam e destroem 
as principais agrupações de antiquados compromissos sociais, econô-
micos e psicológicos e a gente se faça mais aberta a novos moldes de 
socialização e conduta”.

A população rural deve ser orientada e organizada em novos mol-
des	institucionais,	não	somente	para	influir	na	planificação	do	desen-
volvimento, mas para tomar parte decisiva na execução desses planos. 
Isto exige, antes de tudo, a organização das comunidades rurais de tal 
forma	que	subministrem	aos	campesinos	os	serviços	apropriados	à	sua	
etapa de desenvolvimento.

Produção e Intercâmbio
A	finalidade	principal	das	organizações	de	granjeiros	deverá	ser	

o	 desenvolvimento	 dos	 serviços	 e	 empresas	 agrícolas.	De	 outra	ma-
neira de ver, as estruturas organizacionais mais convenientes para o 
desenvolvimento rural são as instituições econômicas de propriedade 
dos	granjeiros,	baseadas	em	princípios	cooperativos	e	que	 têm	como	
objetivos, além da rentabilidade econômica, uma mais ampla distribui-
ção da renda e uma participação democrática. Tal cooperação não é tão 
simples ou fácil de lograr, especialmente com campesinos de socieda-
des	tradicionais,	porém	existem	muitas	evidências	de	que	os	problemas	
operativos se podem solucionar.

Um	ambiente	político	favorável	é	um	requisito	para	o	desenvolvi-
mento	exitoso	das	cooperativas.	Dificilmente	ele	possa	lograrse	quan-
do	imperem	a	indiferença	e	a	negligência	e	está	predestinado	ao	fracas-
so	em	um	meio	hostil.	Em	contra	partida	tem	boas	perspectivas	de	êxito	
quando gozam de uma orientação e um apoio adequado.

Uma estrutura cooperativa não pode ser simplesmente imposta 
sem que simultaneamente não se leve a cabo um trabalho educativo. O 
processo	de	adaptação	dos	campesinos	à	estrutura	cooperativa	moderna	
(quando	se	tem	em	conta	que	possuem	um	baixo	nível	de	instrução,	que	
seu	nível	de	vida	é	de	uma	escassa	subsistência	e	que	sua	disposição	à	
confiança	mútua	é	insuficiente),	pode	requerer	a	introdução	de	sistemas	
institucionais transitórios até que os campesinos, graças a um programa 
intensivo de educação, cheguem a uma melhor compreensão da organi-
zação	cooperativa	e	até	que	se	desenvolva	suficientemente	a	chefia	local.	
Estes sistemas transitórios podem tomar a forma de pré-cooperativas, 
cooperativismo guiado, grandes granjas administradas, ou, inclusive, 
coletivas.



318

 J A Planificação do Sistema de Suportes nas 
Diversas Etapas do Desenvolvimento

o desenvolvimento do sistema de suporte só pode ser efetuado em 
etapas não somente pelas grandes inversões que requer e pela capaci-
dade e conhecimento que se exigem dos involucrados no processo, mas 
também	pelo	 fato	de	que	as	condições	variáveis	modificam	a	 impor-
tância	relativa	de	seus	diversos	componentes.	Os	planificadores	devem	
identificar	os	problemas	mais	críticos	em	cada	situação	e	calcular	a	me-
lhor	seqüência	e	combinação	dos	passos	a	dar.	A	importância	de	cada	
sistema de fatores varia com o correr do tempo e de acordo com o lugar. 
Todo programa exitoso de câmbio planejado também alterará o estado 
original	do	problema.	Portanto,	se	precisa	de	uma	contínua	valorização	
e análises dos planos durante sua execução, para poder realizar os ajus-
tes necessários ao programa.

Como	de	costume,	o	começo	é	mais	difícil.	Na	primeira	etapa,	é	
maior	a	hostilidade	dos	interesses	criados,	a	eficiência	econômica	é	pro-
blemática por causa do baixo volume da produção, a falta de conhe-
cimentos	do	campesino	é	crítica,	a	infraestrutura	física	e	os	meios	de	
transporte são primitivos e o pessoal capacitado para operar o sistema 
é muito escasso.

Para	alguns	serviços	(assistência	médica,	extensão	etc.,	e	especial
mente para lugares afastados e isolados), talvez uma solução provisó-
ria apropriada seja a instalação de serviços móveis, que são usados ao 
granjeiro, sem perder as vantagens da economia de escala, e que são 
rentáveis levando em conta o problema de pessoal.

Em	outro	parecer,	o	enfoque	mais	eficaz	para	o	desenvolvimento	
do sistema de suporte nas fases iniciais do desenvolvimento consiste na 
criação de cooperativas locais “guiadas” de propósitos múltiplos. Cha-
mamos assim aquelas que estão guiadas e supervisionadas por um orga-
nismo	oficial	especial,	ou	pela	autoridade	de	desenvolvimento	regional,	
ou pelas organizações de granjeiros e que abastece, principal mente, os 
insumos	e	os	serviços	de	crédito	e	mercado,	mas	que,	às	vezes,	também	
opera os serviços sociais, como a educação, saúde, expansão etc.

“Todo	plano	deve	ser	fisicamente	realizável,	economicamente	efi-
ciente e cultura mente aceitável.(1) Porém, estes critérios não são estáti-
cos, mas mudam com o tempo e de uma região a outra. Para estabelecer 
as prioridades no desenvolvimento do sistema de suporte em determi-
nadas	condições	econômicas,	sociais,	culturais,	físicas	e	institucionais,	
devemos	planificar	de	baixo	para	cima.	A	maioria	dos	componentes	são	
determinados	no	plano	local;	não	podem	ser	planificados	no	escritório	
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central. Os lineamentos corretos nacionais devem ser levados em con-
ta;	mas,	para	que	esta	política	seja	efetiva	ao	nível	local,	as	medidas	de	
execução	específicas	devem	variar	de	acordo	com	as	peculiaridades	de	
cada região. Para que estas últimas sejam bem claras, devemos realizar 
estudos	 regionais	bem	detalhados,	 referentes	às	características	ecoló-
gicas,	à	estrutura	social	 rural,	às	condições	de	posse	e	aos	serviços	e	
instalações existentes na região. Com base nestes feitos e sua evolução 
global,	devese	guarnecer	o	diálogo	 e	o	 feedback	 entre	os	planifica-
dores	nacionais,	os	planificadores	regionais	e	as	pessoas	encarregadas	
da	 execução	 e	 administração	ao	nível	 regional	 e	 local.	O	 lucro	desta	
interação	e	a	coordenação	entre	os	diversos	níveis	de	planificação,	entre	
os	diversos	setores	econômicos,	entre	planificação	e	execução	e	entre	
as	autoridades	e	os	campesinos	requerem	a	existência	de	uma	sólida	e	
forte estrutura organizacional das instituições regionais que se ocupam 
das atividades de desenvolvimento.

Uma	organização	eficiente	da	comunidade	que	forneça	aos	gran-
jeiros o sistema de suporte necessário é também muito importante na 
agricultura adiantada. A granja familiar, em forma especial, só pode ser 
competitiva se dispõe dos sistemas apropriados que permitem ao gran-
jeiro assimilar as inovações tecnológicas necessárias em um processo 
de produção moderno. À medida que a agricultura se desenvolve mui-
tos dos insumos que originalmente se aplicavam em forma individual, 
podem converter-se em serviços organizados (pelo controle de pragas, 
armazenamento, maquinaria pesada etc.) As granjas individuais po-
dem adaptar suas operações de produção com o objetivo de incorporar 
as mudanças tecnológicas e as inovações biológicas (variedades me-
lhoradas, novas práticas no cultivo, maior aplicação de fertilizantes, 
melhoras na alimentação e reprodução animal etc.), sempre que as ins-
tituições adequadas complementem essas operações e abasteçam a ma-
quinaria e as instalações, cuja aquisição e mantimento excedem a capa-
cidade	do	granjeiro	individual.	Os	granjeiros	também	devem	uni	ficar	
seus	recursos	para	conseguir	pessoal	qualificado,	técnicos	capacitados	
e	experientes,	necessários	à	operação	dos	serviços	de	crédito	e	mercado	
para as empresas de armazenamento, abastecimento e processamento 
e para facilitar a aquisição e aplicação adequada dos conhecimentos.
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 J Introdução

Este	capítulo	contém	uma	proposta	para	a	criação	de	um	sistema	de	
informação	a	fim	de	acelerar	e	facilitar	a	adoção,	o	treinamento	e	a	

apresentação do Método Rehovot de planejar o desenvolvimento rural 
integrado. O sistema proposto foi concebido para substituir a técnica 
atual de interação não-computadorizada; constituirá, pois, um avan-
çado passo no sentido de dar forma aerodinâmica aos procedimen -
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tos de planejamento do Centro de Estudos de Colonização, situado 
em Rehovot, Israel.

O autor supõe que o leitor deste documento esteja familiarizado 
com o conceito de Desenvolvimento Rural Integrado (DRI), segundo o 
enfoque de Rehovot.

O sistema proposto visa a objetivos tanto de curto como de longo 
prazo. Uma vez implantado, terá quatro utilidades ou aplicações ime-
diatas:

1.  Avaliar os projetos de desenvolvimento rural elaborados para 
regiões ou zonas de tamanhos de funções tais como as descritas 
no Método Rehovot (MR) ou para menores extensões territo-
riais.

2.  Ajudar as equipes de planejamento na formulação, relativa-
mente rápida, dos planos de desenvolvimento regional.

3.  Assessorar o treinamento das equipes de planejamento.
4.  Apresentar o essencial do MR aplicado a qualquer região, de 

modo	simples,	por	meio	de	auxílios	visuais	tais	como	diagra-
mas,	mapas	e	gráficos,	de	maneira	que	as	proposições	e	alter-
nativas possam facilmente compreendidas pelas autoridades 
admin	istrativas	e	políticas,	que	participam	do	processo	de	to-
mada de decisões.

A longo prazo, o escopo e a adoção do sistema proposto se tornará 
bem mais abrangente. Se o sistema de computação regional for comple-
mentado por um sistema de âmbito nacional, os planos que englobam 
todas as regiões podem ser compatibilizados e concatenados com os 
programas de desenvolvimento nacionais. A coordenação global deste 
tipo	será	muito	eficiente	e	de	grande	utilidade,	nos	países	do	Terceiro	
Mundo,	 para	 o	 estabelecimento	 de	 políticas	 estratégicas	 de	 desen
volvimento.

 J Estrutura Global do Sistema Proposto

O diagrama ao lado mostra a estrutura e os principais componen-
tes do sistema proposto.
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O lado esquerdo do diagrama descreve a situação atual de uma 
região e indica os dados pormenorizados necessários para elaborar o 
plano	de	desenvolvimento.	Do	lado	direito,	figuram	os	parâmetros	que	
se pretendem atingir com o plano.

Como já foi dito, o sistema, nesta etapa, tratará da região como 
uma entidade independente. A coordenação nacional necessária será 
intro duzida no sistema como um conjunto de objetivos e limitações. Os 
parâmetros regionais serão concatenados com o plano nacional e suas 
condições	peculiares,	particularmente	no	que	tange	à	destinação	de	re-
cursos	financeiros,	situação	de	mercado	e	movimentos	de	população.

O	sistema	proposto	incluirá,	forçosamente,	três	grupos	de	fatores	
não	quantificáveis,	ligados	à	secção	de	análises	que	manuseia	todos	os	
parâmetros	quantificáveis.	Os	 três	 grupos	 referidos	 (inseridos	da	 es-
querda para a direita) são: 1) o tamanho da região e sua organização es-
pacial; 2) a natureza e atitude da população; 3) as condições ecológicas.

O	mais	importante	e	o	mais	difícil	de	tratar	como	“entrada”	num	
sistema	de	computadores	é,	naturalmente,	a	influência	do	grupo	de	fa-
tores ligados aos problemas humanos e sociais. O modo de vida tradi-
cional,	mais	especificamente,	o	atual	“sistema	de	apoio”	opressivo	em	
muitas zonas rurais (isto é, a rede de comercialização, os agiotas, os 
comissários, os intermediários de vários tipos e interesses etc.) são os 
maiores empecilhos a serem eliminados caso se queira transformar o 
quadro rural. Por isto, os fatores sociais devem ser claramente aponta-
dos	e	introduzidos	no	sistema,	bem	como	sua	influência	e	ligações	com	
outros componentes, de qualquer plano de desenvolvimento proposto, 
devem ser determinadas de modo convincente.

Outro	grupo	quantificável	é	constituído	pelas	condições	ecológi-
cas. As condições ecológicas continentais são, de fato, extremamente 
diver	sas	e	sua	classificação	segundo	tipos	definidos,	com	que	se	possa	
trabal	har,	pareceria	impossível.	Contudo,	não	é	assim.	Basta	determi-
nar	os	fatores	que	têm	influência	significante	no	uso	da	terra,	dispersão	
espacial	dos	serviços,	tipos	de	habitação	e	desenvolvimento	agrícola.

O	último	grupo	de	fatores	nãoquantificáveis	compreende	o	tama-
nho	da	região	e	sua	organização	espacial	que	influenciam	não	somente	
os	aspectos	físicos	do	sistema	de	apóio	e	a	exeqüibilidade	de	certos	em-
preendimentos industriais, mas também a estrutura dos órgãos gover-
namentais	necessários	à	execução	do	plano,	bem	como	a	das	entidades	
constituídas	pelos	produtores	rurais	e	operários.	O	sistema	será	conce-
bido	para	tratar	de	regiões	e	zonas	similares,	em	tamanho,	às	estruturas	
administrativas existentes.
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 J Descrição dos Atuais Procedimentos de 
Planejamento

Ao longo dos anos, as equipes de planejamento do Centro de 
Estudos de Colonização de Rehovot desenvolveram um procedimen-
to	de	planejamento	bem	definido	já	aplicado	e	testado	em	mais	de	20	
projetos	em	países	em	desenvolvimento	da	Ásia,	África	e,	sobretudo,	
América Latina. O Método Rehovot de planejamento do desenvolvi-
mento rural pode ser brevemente descrito como segue:

A	metodologia	de	planejamento	é	baseada	em	alguns	princípios	
básicos:

Primeiro:

O crescimento da agricultura é pré-requisito para o desenvolvi-
mento	rural	nos	países	em	desenvolvimento.	O	modelo	é	aplicável	aos	
países	de	Terceiro	Mundo,	onde	os	fatores	decisivos	para	o	desenvol-
vimento	de	um	país	residem	na	agricultura	e	onde	grande	parte	dela	
encontrase	ainda	no	estágio	primitivo	da	subsistência.

O crescimento da agricultura é gradual. Os avanços do desenvol-
vimento	agrícola	se	dão	segundo	certos	estágios	bem	definidos,	desde	
a	economia	de	subsistência	até	a	de	mercado.	Geralmente	evolui	em	
três	fases	distintas,	a	saber:	diversificação,	especialização	e	automação.

Segundo:

A	empresa	agrícola	familiar	é	a	unidade	básica	da	organização	e	
está voltada para o crescimento agropecuário. É incorreto admitir que 
a estrutura fundiária seja determinada apenas por razões econômicas. 
Há bastante provas de que os produtores querem explorar a terra que 
lhes seja própria; deste modo, conservar a posse das propriedades fa-
miliares promove intensa motivação entre os seus titulares no sentido 
de se agregarem ao esforço em prol do desenvolvimento.2
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Terceiro:

A	 organização	 dos	 produtores	 agrícolas,	 quer	 sejam	 lavradores	
(peasantes) quer sejam fazendeiros (farmers), é outra pré-condição do 
desenvolvimento.	A	transição	da	exploração	de	subsistência	para	a	co-
mercial	diversificação	requer	a	organização	de	estrutura	adequada,	que	
compreende entidades tais como cooperativas para fazer a ligação dos 
produtores individuais com o sistema de apoio.

Quarto:

A agricultura não pode expandir-se isoladamente: carece de um 
adequado sistema de apoio que contemple os aspectos econômicos, so-
ciais	e	físicos.

Devem ser desenvolvidos em paralelo com a agricultura, em cará-
ter prioritário e indispensável, os seguintes elementos:

Infraestrutura	física	e	instalações.
Estrutura	institucional	adaptada	às	condições	locais.
Mão-de-obra habilitada, motivada e instalada adequadamente.

Quinto:

A introdução de atividades industriais, no processo de desenvolvi-
mento rural, serve a um duplo propósito:

 y Criar	um	mercado	para	os	produtos	agrícolas.
 y Oferecer oportunidades de emprego.
 y As	indústrias	rurais	se	agrupam	em	três	categorias:3

 y Processamento	de	produtos	agrícolas	—	p.	ex.	refino	de	açúcar.
Sincronizadas	 com	o	 trabalho	 agrícola	—	 isto	 é,	 com	 atividades	

ajustadas	ao	calendário	de	atividades	agrícolas,	para	permitir	que	as	
famílias	aufiram	renda	adicional.

Neutras ou Sem Peias (foot-loose) — isto é, indústrias sem conexão 
direta com a agricultura do local, mas aptas para absorver o excedente 
de mão-de-obra.
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Sexto:

A urbanização pode promover o desenvolvimento rural. Para 
acel erar o processo de desenvolvimento é preciso: um sistema de urbes 
(cujos	raios	de	 influência	abarquem	o	perímetro	a	desenvolver	—	no	
original:	“system	of	regional	towns”	e	uma	cadeira	de	centros	rurais,	
baseada numa hierarquia de funções.

A urbanização dessa maneira traz as seguintes contribuições ao  
desenvolvimento rural já que propicia:

 y Uma	base	para	ativar	o	sistema	de	apoio	à	agricultura.
 y Local para indústrias que promovem o”desenvolvimento do 

espaço rural.
 y Cultura mais aprimorada aceleradora do processo de moderni-

zação do quadro rural.
Baseada	nestes	princípios	fundamentais,	a	Escola	de	Rehovot	ela-

borou	 procedimentos	 específicos	 de	 planejamento,	 de	 acordo	 com	 o	
conceito de “função cruzada” (cross-function)5.

O Desenvolvimento Rural Integrado (DRI) considera os procedi-
mentos de planejar como uma função cruzada, que compreende a fusão 
de dois vetores de ação — o vertical e o horizontal — no plano regional.

O planejamento regional vertical compreende a coordenação do 
microplanejamento com o planejamento regional e deste com o macro-
planejamento.	Implícito	neste	processo	dual	encontrase	a	coordenação	
dos planejamentos macro e micro.6

O macroplanejamento, de cima para baixo, serve para planejar glo-
balmente o desenvolvimento nacional. Está baseado na teoria econômi-
ca clássica e ignora tanto o comportamento humano, como os fatores 
do	meio	 social,	 à	medida	que	estes	 tendem	a	 ter	 caráter	 e	 influência	
locais, sem alcançar dimensão nacional7.

O microplanejamento, de baixo para cima, coloca a aldeia (vila ou 
povoado) no foco do desenvolvimento, pois está intimamente ligado ao 
comportamento	social	e	às	necessidades	individuais.

Sempre	 há	 incongruências	 entre	 os	 objetivos	 e	 projeções	 nestes	
dois vetares, pelo que é preciso haver concatenação no plano interme-
diário, ou seja, no regional.9
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O planejamento horizontal concatenal:

Setores econômicos. Há estreita relação entre agricultura, indústria 
e	serviços;	por	isto,	os	planos	de	incremento	da	produção	agrícola	afe-
tam as empresas industriais e as prestadoras de serviços. Os planos 
de desenvolvimento de cada um dos setores econômicos devem ser 
concatenados com os outros dois, para que possam ser efetivamente 
execu tados.10

Princípios de desenvolvimento e planos físicos. O plano geral deve ser 
concebido de acordo com as condições locais; por exemplo, uma cer-
ta	cultura	pode	ficar	em	local	de	condições	climáticas	impróprias,	ou,	
noutra hipótese, sendo adequada para determinado local, pode deixar 
de ser aceita, em virtude de uma superstição dos agricultores.11

Planos e projetos de desenvolvimento para execução. Por causa de con-
dições	 físicas	existentes,	podem	surgir	 incoerências	entre	planos,	 tais	
como	figuram	no	papel	e	a	realidade,	no	momento	da	execução.12

O conceito de “função cruzada”, que as equipes do Centro de 
Rehovot aplicaram em muitas regiões em desenvolvimento (objeto de 
projetos de desenvolvimento rural integrado. N. do T.), tem-se transfor-
mado lentamente em uma metodologia prática de planejamento.

A primeira frase14 consiste em adquirir conhecimento sobre a região 
(local, zona, território etc. N. do T.) e delinear as divisões mediante a 
coleta	de	dados	e	completos	levantamentos	de	natureza	física,	ecológi-
ca, social, econômica e organizacional. Os dados devem ser sistemati-
camente	 classificados	 para	 ulterior	 elaboração	 ao	 se	 proceder	 ao	
plane jamento.

A condução de uma pesquisa de campo poderia parecer um pro-
cedimento	 de	 rotina,	mas	 é	 aí,	 nesta	 fase	 inicial,	 que	muitos	 planos	
ficam	parados.	Os	planejadores	tendem	a	acumular	uma	massa	de	da-
dos na crença de que a mera quantidade assegura o planejamento mais 
acurado e a seleção mais segura das melhores alternativas. Tal prática 
pode	 não	 apenas	 prejudicar,	mas	 também	distorcer	 os	 resultados	 fi-
nais. A análise destes dados requer muito tempo e esforço. O plane-
jador toma-se muitas vezes incapaz de distinguir entre o relevante e 
o irrelevante. Por esta razão, foram traça das instruções estritamente 
práticas e precisas, de modo que a equipe de planejamento tenha todas 
as ferramentas ne cessárias para alcançar o objetivo principal que é o de 
planejar o desen volvimento da região estudada.

A segunda fase15 consiste no traçado do plano preliminar da região, 
arcabouço dentro do qual os objetivos e empecilhos da região como 
unidade	funcional	podem	ser	quantificados.	O	plano	macro	deve	har
monizar-se com o plano nacional (global) ou pelo menos estar con-
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catenado com os objetivos e limitações do plano nacional. Esta fase é 
conhecida como a de “planejar de cima”.

Um problema importante e muito debatido precisa ser destacado 
a esta altura. Sabe-se muito bem que o desenvolvimento regional não 
pode ser estudado isoladamente e que, considerar os objetivos e empe-
cilhos nacionais como fatores exógenos, é um tratamento inadequado e 
irrealista das forças dinâmicas atuantes no mundo.

O conceito de “função cruzada”, entretanto, é a base de nosso 
método, com a função vertical de coordenação exercida entre os pla-
nos nacional, regional e local, constituindo um dos principais pilares 
do “approach”. Infelizmente, hoje, o “estado da arte” de nosso méto-
do não permite que cuidemos integralmente do quadro panorâmico 
de	uma	perspectiva	nacional.	A	metodologia	para	traçar	uma	política	
de âmbito nacional com interação entre os programas e projetos regio-
nais de escopo e importância nacionais ainda não evoluiu plenamente. 
Desde	que	possamos	tratar	mais	eficaz	e	rapidamente	do	planejamento	
re gional, o cenário estará montado para subdividir o espaço nacional 
em	regiões	e	a	concatenação	de	todos	os	planos	regionais	com	a	política	
interregional	e	com	a	programação	global	do	país.

A terceira fase16 consiste no	microplanejamento	dos	setoresagrícula,	
industrial	e	de	serviços,	em	consonância	com	as	condições	específicas	
da	região.	O	planejamento	do	desenvolvimento	agrícola	baseiase	na	
me todologia pr6pria das explorações agropecuárias (farm-type me-
thodology); o da indústria deriva do microplanejamento das empresas 
indus	triais	acompanhando	os	perfis	de	indústrias	possíveis	e	necessá-
rias; e o setor de serviços é planejado de acordo com a escala e a acessi-
bilidade dos fatores da região. O setor de serviços demanda particular 
atenção, porque somente mediante tratamento adequado deste setor 
podese	ajustar	o	papel	do	sistema	de	apoio	às	realidades	do	quadro	
rural. Cada setor econômico é planejado tanto a partir de baixo como 
no plano macro. As verdadeiras células produtivas — fazendas e fá-
bricas, bem como as várias instituições componentes do setor serviços 
-- são minuciosamente examinadas, ao passo que o setor como um todo 
é tratado como unidade funcional única da região. Os resultados agre-
gados	dos	indicadores	dos	três	setores,	a	partir	de	baixo,	devem	coin-
cidir quantitativamente com os parâmetros regionais, estimados pelo 
maecro planejamento. Na prática, entretanto, isto raramente ocorre. 
Para chegar aos mesmos resultados, tanto a partir de cima como de 
baixo, foi desen volvida uma técnica interativa que reca1cula e ajusta o 
plano global com o setorial e com os microplanos de modo a conseguir 
um denominador comum.
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O	resultado	final,	o	plano	econômico	“integrado”	da	região,	é	o	re-
sultado de duas interações simultâneas: a que se dá entre as condições 
locais do microplano e as condições regionais dos planos macros; e a 
interação	entre	os	três	setores	econômicos,	determinada	pela	natureza	
e número das células produtivas.17

O plano econômico para a região deveria ser, idealmente, o resul-
tado	não	de	duas,	mas	de	três	interações:	duas	dentro	da	região	e	uma	
terceira	 entre	 os	 planos	 regionais	 e	 nacional.	 Isto	 pode	 ser	 possível	
quando um novo modelo de computação substituir a atual técnica de 
interação.

Cumpre	acentuar	que	as	condições	ecológicas	específicas	de	cada	
região	e,	mais	específica	e	enfaticamente,	as	próprias	condições	sociais	
e humanas (tipos de sociedade, padrões de comportamento, sistemas 
de	motivação,	entidades	existentes,	agências	e	 instituições)	são	todos	
le vados em conta e são fundamentais para a tomada de decisões a res-
peito dos pormenores dos microplanos. O plano econômico integrado 
para a região, portanto, não é somente resultado dos métodos de aná-
lise econômica e de projeções, mas também uma construção feita sobre 
entendimento, compreensão, programação e planejamento sociais e 
institucionais.

A quarta fase18 é a translação do programa econômico e social para 
os	planos	físicos	e	de	distribuição	espacial	feitos	para	a	região,	suas	zo-
nas e comunidades. Faz-se um modelo elaborado e detalhado no qual 
figure	a	 locação	e	a	hierarquia	das	várias	 funções	e	suas	 ligações,	de	
acordo com as condições locais. O modelo leva em conta, naturalmente, 
as	relações	e	conexões	entre	a	região	e	o	país,	através	da	rede	nacional.

A	maior	dificuldade	de	qualquer	plano	de	desenvolvimento	nesta	
fase	é	que	os	elementos	 físicos	são	duráveis	e	 formam	um	arcabouço	
rígido.	Contudo,	eles	têm	de	servir	a	um	processo	que,	por	sua	própria	
natureza,	deve	ser	flexível	e	adaptável	a	mudanças	contínuas,	porque	
cada	fase	do	crescimento	econômico	requer	um	diagrama	(layout)	fí-
sico diferente, que seja ótimo para atender aos requisitos de cada es-
tágio	em	particular.	Um	diagrama	físico	flexível,	que	possa	ajustarse	
aos suces sivos estágios do crescimento econômico sem perdas inde-
vidas dos investimentos anteriores em componentes materiais, é um 
prérequisito	para	 integrar	o	planejamento	econômico	com	o	físico.	A	
carência	de	flexibilidade	é	particularmente	aguda	no	primeiro	estágio,	
quando	a	economia	de	subsistência	e	os	estilos	de	vida	tradicionais	são	
alterados e passa a haver uma economia comercial.19 O planejamento do 
desen volvimento integrado devia, portanto, responder conceitualmente 
a dois requisitos básicos: primeiro — compreensão e desenho do diagra-
ma	físico	ótimo	para	cada	estágio	de	crescimento	econômico;	segundo	— 
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traçado	de	um	diagrama	que	possa	adaptarse	às	transições	pelas	quais	
terá de passar.

O	diagrama	físico	de	um	espaço	rural	qualquer	tem	por	centro	a	
exploração	 agrícola.	 Isto	 inclui	 os	 campos,	 aldeias,	 centros	 de	 servi-
ços	 interaldeias	e	centros	urbanos	 (urbes).	Na	maioria	dos	países	em	
desen volvimento o crescimento das urbes regionais é tolhido por um 
contínuo	êxodo	de	mãodeobra,	educada	e	habilitada,	para	os	centros	
metropoli tanos. Um diagrama bem planejado pode se tomar a chave 
de	uma	promoção	descentralizada	do	desenvolvimento,	à	medida	que	
exprimir, em termos práticos e concretos, um programa econômico e 
social que tenha por objetivo reter todos os setores da população local 
dentro da região.20

A quinta fase21 trata da elaboração de projetos concretos para ex-
ecução,	bem	como	da	montagem	da	ffic1quinfl	administrativa	e	insti
tucional necessária para planejar detalhadamente os vários projetos. 
Assim,	o	plano	da	região	fica	pronto.

A construção deste sistema de computadores, ora proposto, exi-
ge uma considerável soma de informações, bem como pessoas com 
habili	dades	 muito	 específicas	 e	 especiais	 para	 lidar	 com	 os	 fatores	
nãoquan	tificáveis,	 partes	 integrantes	 do	 Método.	 Os	 critérios	 pro-
postos para medir resultc,dos ou para fazer comparações com planos 
alternativos são “unidades de emprego”, conforme determinado pela 
“densidade de emprego” e pelos “custos de cada emprego”. Estes cri-
térios são simples e fáceis de usar, aplicáveis a diferentes condições 
humanas, econômicas e eco16gicas, bem como relevantes em todos os 
estágios do crescimento econômico. Foram apresentados pela primeira 
vez no modelo de simu lação elaborado para o Projeto de Pesquisa da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) que assessorou e avaliou 
novos projetos de assen tamento.22

 J Da Operação Manual Para o Sistema de 
Computadores

A tecnologia desenvolvida pelo Método Rehovot para planejar 
o desenvolvimento rural integrado requer um grupo interdisciplinar 
que	opere	com	espírito	de	equipe,	residente	na	própria	região	objeto	do	
trabalho. Da equipe geralmente faz parte um planejador de desenvol-
vimento,	um	economista,	um	sociólogo	e	um	planejador	físico,	todos	
treinados	em	suas	especialidades	e	capazes	de	trabalhar	em	uníssono.	
Todos os cálculos, interações e estimativas de metas e empecilhos, em 
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cada fase acima descrita, são feitos manualmente ou — no melhor dos 
casos — com a ajuda de calculadoras eletrônicas.

O	sistema	manual	tem	deficiências	intrínsecas	que	limitam	seria
mente	seu	uso	generalizado.	Tais	deficiências	são	as	seguintes:

1)		 As	interações	contínuas	necessárias	entre	os	cálculos	pertinen-
tes	à	região	como	um	todo	(macro),	para	cada	um	dos	três	se-
tores	econômicos	e	os	pertinentes	às	várias	unidades	de	produ-
ção	(macro)	tomam	muito	tempo	e	carecem	de	um	alto	nível	de	
perícia	e	experiência.

2)		 As	relações	entre	os	parâmetros	quantificáveis	e	inquantificá-
veis são deliberadas pela equipe em debates multidisciplinares. 
Cada	membro	da	equipe	apela	para	sua	memória	e	experiên-
cia;	por	tanto,	os	resultados	ficam	a	depender	da	boa	memória	
e habili dades de cada equipe em particular.

3)  Embora as equipes examinem diversas alternativas antes de 
decidir o que é ótimo, só a escolhida é retida e elaborada. Ne-
nhuma análise completa de nenhuma alternativa, a não ser a 
selecionada pela equipe, pode ser levada aos avaliadores, auto-
ridades	ou	líderes	locais.

4)  O treinamento de equipes de planejamento interdisciplinar do 
desenvolvimento é prolongado e bem caro — o que limita a 
adoção generalizada deste método de planejamento, aqui pro-
posto,	no	quadro	rural	dos	países	em	desenvolvimento.

S)  O plano de desenvolvimento é geralmente apresentado sob 
a forma de um grosso volume, com mapas, tabelas e longas 
análises. Tal volume não é facilmente digerido, nem pelas 
auto ridades leigas, por um lado, nem pelos representantes da 
popu lação, por outro.

O sistema computadorizado, que nos propomos desenvolver e 
con	struir,	não	 teria	nenhuma	dessas	deficiências.	As	 interações,	para	
aux iliar o planejador na tomada de suas decisões, poderiam ser cal-
culadas rapidamente se um banco de dados pertinente fosse formado 
na memória do computador. O sistema cibernético apresentaria o pro-
grama proposto, concisa e simplesmente, em coloridos diagramas, ma-
pas	 e	gráficos.	Um	programa	aparentemente	 complicado	 seria	 assim	
apresentado	a	autoridades	leigas	e	à	população,	de	modo	claro,	visual	
e direto.

Acima	e	além	destas,	há	três	outras	áreas	nas	quais	o	sistema	de	
computadores tem uma vantagem considerável sobre o atual método 
manual de operações.

O seguinte diagrama ilustra a arquitetura global do sistema que 
nos propomos desenvolver.
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DIAGRAMA DO SISTEMA DE INFORMÁTICA PROPOSTO
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 J Primeiros Fatores Qualitativos: A Ecologia

O desenvolvimento do sistema computadorizado proposto requer 
uma	série	de	definições,	apropriadas	e	precisas,	dos	fatores	nãoquanti
fícáveis	 (isto	 é,	 qualitativos).	 Apresentamos	 um	 exemplo	 ilustrativo,	
ressaltando que os modelos servem apenas a um propósito explanató-
rio, pois não se pretende que sejam soluções de fato.

Os	fatores	ecológicos,	por	exemplo,	 influenciam	decisivamente	o	
conteúdo,	caráter	e	exeqüibilidade	do	desenvolvimento	agrícola.	Tais	
fatos	 compreendem	solo,	 clima	e	 topografia	e	variam	não	apenas	de	
região para região, mas até mesmo nos seus limites. Nós as caracteriza-
mos de acordo com os parâmetros que descrevem normativamente as 
regiões ecológicas.

Os modelos de regiões ecológicas são usados sobretudo para aju-
dar	a	planejar	o	setor	agrícola.	Outros	setores	e	divisões	são,	entretanto,	
também	influenciados	por	fatores	ecológicos.	Até	determinado	ponto,	
tais efeitos são diretos mas afetam principalmente o programa global 
da	agricultura	e	a	composição	de	suas	ramificações.	A	classificação	das	
regiões ecológicas, para o modelo, foi conseguida mediante a adapta-
ção	das	regiões	a	vários	ramos	de	exploração	agrícola,	baseada	em	re-
quisitos	de	irrigação.	Delineamos	três	principais	tipos	de	região,	cada	
um dos quais se subdivide em sub-regiões, de acordo com sua adapta-
bilidade a diferentes culturas.

Os três principais tipos de regiões são os seguintes:

a)  Regiões tropicais e subtropicais com chuvas ao longo do ano 
e	sem	estação	seca,	onde	é	possível	obter	duas	safras	por	ano,	
sem	irri	gação.	Este	tipo	tem	três	subregiões,	descritas	abaixo.

b)  Regiões (primordialmente) desérticas, com escassa precipita-
ção, onde é necessária a irrigação ao longo do ano. Este tipo 
tem duas sub-regiões.

c)		 Regiões	com	apenas	uma	estação	chuvosa,	onde	é	possível	o	
cultivo com pouca ou nenhuma irrigação. Com irrigação apro-
priada pode-se obter uma segunda safra durante a estação 
seca. Tais áreas compreendem regiões tropicais e subtropicais, 
com estações secas e regiões temperadas com estações secas ou 
escassa precipitação. Este tipo é subdividido em quatro sub- 
regiões.

Assim, há nove regiões ecológicas, a saber:
A. Regiões com precipitações ao longo do ano
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A.I
 y Descrição: Regiões tropicais de altitude até 600m, onde ocor-

rem altas temperaturas e precipitações em todos os meses do 
ano.

 y Culturas: Arroz, palmeiras, oleaginosas, cana-de-açúcar (se 
houver	 curtos	 períodos	 secos),	 cacau,	 citros,	manga,	 banana	
etc.

 y Exemplos: O Caribe, Amazônia, Guiné Equatorial, Costa do 
Equador.

A.2
 y Descrição: Regiões na faixa tropical e subtropical, em altitudes 

de 600 a 1.800m, com chuvas o ano todo.
 y Culturas: Café, leguminosas, verduras, frutas de clima sub-

tropical (manga, abacate, citros e bananas).
 y Exemplos: A parte norte e central dos Andes, parte montan-

hosa do Brasil Central e todas as partes do Caribe e América 
Central, nesta faixa de altitude.

A.3
 y Descrição: Regiões com chuvas o ano inteiro em altitudes de 
l.800m	para	cima,	até	onde	é	possível	o	cultivo.

 y Culturas: Batatas, milho, verduras e em certos casos, trigo e 
fruteiras de ciclo curto.

 y Exemplos: Os Andes (nesta faixa de altitude), Sul da Patagônia 
e as ilhas Malvinas.

	 Ao	considerar	estes	três	grupos	é	preciso	levar	em	conta	a	ex
ploração	comercial	e	a	absorção	de	florestas	pela	indústria	madeireira.

 B. Regiões predominantemente áridas

B.1
 y Descrição: Regiões desérticas, sem possibilidade de geadas.
 y Culturas: A maior parte das culturas geralmente irrigadas, in-

clusive verduras, algodão, cana-de-açúcar, citros e várias fru-
tas subtropicais. A seleção será feita considerando sobre tudo 
os aspectos econômicos e a qualidade do solo.
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 y Exemplos: Nordeste do Brasil, Guatemala e todas as zonas se-
cas na zona equatorial.

B.2
 y Descrição: Desertos mais frios, com geadas e temperaturas 

abaixo de 0oC.	 Tais	 áreas	 apresentam	 flutuações	 climáticas,	
tanto	dentro	de	períodos	de	24	horas	(do	dia	para	a	noite)	como	
de estação para estação.

 y Culturas: Nenhuma que requeira altas temperaturas.
 y Exemplos: A costa do Peru e Norte do Chile, Oeste e Sul da 
Argentina,	Sudoeste	da	Bolívia	e	outras	áreas	temperadas,	de-
pendendo da altitude.

C. Regiões carentes de irrigação

C.1
 y Descrição: Regiões tropicais em altitudes de até 600m, com es-

tação seca.
 y Culturas: A maioria das culturas tropicais enumeradas na Sec-

ção A.I (dependente de irrigação).
 y Exemplos: A costa do Brasil, de Santos até o limite norte de 
Pernambuco,	bem	como	a	costa	do	Pacífico	da	América	Cen
tral.

C.2
 y Descrição: Regiões tropicais em altitudes de até 600m, com es-

tação seca.
 y Culturas: Verduras, frutas subtropicais, leguminosas e café 

(como em A.2).
 y Exemplos: As costas da Colômbia e Venezuela, Maracaibo.

C.3
 y Descrição: Regiões subtropicais em altitudes de até 600m, sem  
período	de	geada.

 y Culturas: A maioria das usualmente irrigadas, tais como al-
godão, verduras, milho, arroz, citros e frutas subtropicais.

 y Exemplos:	Chile,	Campos,	Chaco	e	Savana	Bolívar.
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C.4
 y Descrição:	Regiões	tem	peradas,	com	ou	sem	período	de	geada.
 y Culturas: Cereais, beterraba açucareira, verduras e frutas de 

ciclo curto.
 y Exemplos: Uruguai, Sul do Brasil, certas partes dos Pampas.

Estas descrições simples demonstram que, mesmo dentro da 
América Latina, conhecida por sua variedade e por suas rápidas al-
terações	em	solo,	clima	e	topografia	ao	longo	de	distâncias	relativamen-
te curtas, um reduzido número de parâmetros pode ser empregado 
para descrever os fatores ecológicos que afetam o planejamento rural 
das várias regiões.

Dimensão Social(23)

Um aspecto importante do processo de desenvolvimento é o de-
safio	da	mudança	política	e	sóciocultural.	Crescimento	e	desenvolvi-
mento em áreas rurais menos desenvolvidas dependem não apenas de 
levantar	o	nível	da	 tecnologia	adotada	e	assim	por	diante,	mas	 tam-
bém	—	e	 isto	de	modo	algum	é	menos	significante	—	da	velocidade	
e	 eficiência	 com	 que	 dadas	 altitudes	 e	 instituições	 podem	 ser	 e	 são,	
de	 fato,	mudadas	 e	modificadas.	 O	 crescimento	 econômico	 regional	
permanente depende também de fatores não-econômicos e não pode, 
simplesmente, ser re duzido a parâmetros tecnológicos, econômicos ou 
gerenciais. Desen volvimento não é meramente a introdução de conhe-
cimento técnico ou de capital envolve também normas, hábitos, idéias 
e tradições popu lares.

Os fatores sociais e culturais são considerados como fundações da 
sofisticação	dos	aspectos	tecnológicos	e	institucionais	do	plano	de	de
senvolvimento. O sistema que propomos não somente mapeia os fato-
res sócio-culturais na região-alvo, para conhecer os limites e barreiras 
da capacidade social de aprender da região, como procede também no 
sentido de promover o engajamento num processo de intervenção se-
letiva,	ativa	e	modificadora	em	alguns	desses	fatores.	A	população	de	
uma determinada área não é apenas a meta do plano, mas também o 
fator-chave, cujo envolvimento ativo determinará e conformará o pla-
no. A arte de planejar o desenvolvimento consiste em descobrir, para 
cada	região,	o	complexo	ótimo	de	mudanças	sociais	que,	com	um	míni-
mo de custo social, possa melhor ajudar uma sociedade rural a aceitar 
as novas tarefas e a elas adaptar-se.
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Ao fazer o planejamento social não se está preocupado apenas com 
o suprimento alimentar, vestuário, habitação, móveis e utilidades do-
mésticas, sanidade; abastecimento de água, transporte de massas bara-
to, educação primária, serviços de extensão; serviços de saúde, ou seja, 
o que se chama em geral de necessidades básicas da população. O pla-
nejamento social tem por propósito contribuir para o desen volvimento, 
ao focalizar a atenção nos fatores sócio-culturais e insti tucionais. O de-
senvolvimento não é apenas maximização do somatório de bem-estar 
individual e minimização do sofrimento; é também mudança estrutu-
ral e, sobretudo, a institucionalização da própria mudança. Planejar 
significa	escolher,	adotar	e	coordenar	políticas,	a	fim	de	conseguir	ou	
acelerar o desenvolvimento bem como a execução, controle e avaliação 
dessas	políticas.	O	desenvolvimento	regional	im	plica	que	todo	o	siste-
ma social da sociedade rural tome impulso no sentido ascendente e o 
mantenha continuadamente. Este movimento ascendente não consiste 
apenas em incrementar a produção econômica, mas também em trans-
formar a sociedade rural mediante a implantação e a institucionaliza-
ção de vigamentos modernos no campo social, cul tural e psicológico.

O Método Rehovot rejeita a pressuposição de que o incremento de 
produção de uma região, mediante investimento, induza mudanças fa-
voráveis ao desenvolvimento em todas as demais esferas do sistema so-
cial rural da região. Tenta também combater o menosprezo dos fatores 
não-econômicos, tal como na situação muito comum em que a dimensão 
humana, ao se planejar o desenvolvimento; é cabalmente reconhecida 
sem que haja, contudo, um tratamento uniforme. Os estudos sociais não 
têm	influência	prática	sobre	os	planos;	 tudo	que	conseguem	é	indicar	
uma percepção da perspectiva mais ampla, sem nenhuma translação 
do	teórico	para	o	prático.	O	significado	de	planejar	o	desenvolvimento,	
com	características	de	integração,	é	o	pleno	reconhecimento	teórico	dos	
fatores não-econômicos, bem como a transformação dos parâmetros so-
ciais,	culturais	e	políticos	em	variáveis	com	que	se	possa	planejar.

Além disto; rejeitamos a suposição de que as condições não-
econômicas de uma região não possam ser alteradas, a não ser como 
conseqüência,	a	longo	prazo,	do	crescimento	econômico.	Sem	minimi-
zar	 as	 dificuldades	 de	 fomentar	 a	mudança	 social,	 a	 experiência	 em	
planejar o desenvolvimento mostra que, em todas as sociedades, algum 
misto de mudanças sociais pode ser encontrado e se mostrar útil no 
sentido	de	ampliar	significantes	melhorias	no	bemestar	geral	e	desen-
cadear um processo de desenvolvimento ininterrupto.

É verdade que cuidar de todo o sistema de uma só vez — toman-
do como pontos de partida não apenas os aspectos macro e micro da 
agricultura, indústria e serviços, condições edológicas, organização 
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espacial e seu tamanho, objetivos e limitações do programa nacional, 
mas	 também	dados	sociológicos	—	agrega	muito	à	dificuldade	 inte-
lectual de lidar com o modelo de planejamento. Mas o método glo-
bal integrado é a única maneira de garantir uma possibilidade real de 
as	sociedades	dos	países	menos	desenvolvidos	se	desenvolverem.	As	
lições oriundas do trabalho de planejar o desenvolvimento regional 
mostra também que muitas vezes é mais fácil promover uma impor-
tante	alteração	num	curto	período	do	que	fazer	pequenas	mudanças	
graduais, engendradas para ter efeito a muito longo prazo.

Do mesmo modo que o modelo tem dimensões ecológicas ou eco-
nômicas, tem também uma dimensão social. Esta dimensão é subdi-
vidida em duas: a sócio-cultural e a institucional. 

Os fatores s6cio-culturais englobam: parentesco, educação, cultu-
ra, liderança(24) e capacidade empresarial. Os fatores institucionais são: 
associações rurais (grass-roots organizations) com e sem orientação 
econômica;	as	características	das	entidades	e	autoridades	locais	e	o	pa-
pel exercido pelo governo do lugar.(25)

O parentesco refere-se ao complexo conjunto de regras e normas 
que	governam	a	descendência,	a	sucessão,	a	herança,	o	casamento	e	o	
status	dos	indivíduos	e	grupos,	no	que	tange	aos	laços	de	casamento	e	
con sangüinidade.

Isto é encarado pelo planejador, tomando como variável a dicoto-
mia	entre	a	parentela	e	a	família	nuclear.	O	conceito	de	parentela	ou	clã	
(extended or joint family) abrange situações muito diversas, desde a 
família	tradicional	do	Sudeste	de	Papua,	até	as	famílias	matriarcais	do	
Caribe.	A	descrição	do	tipo	de	família	é	menos	relevante	para	planejar	
o desenvolvimento do que as estruturas sociais de pequenas comuni-
dades em que a renda pode estar sujeita a reivindicações comunais, 
sob a forma de atividades mantenedoras de status, festas, empréstimos 
forçados	e	assim	por	diante.	Isto	reduz	a	poupança	disponível	para	in-
vestimento	e	prejudica	o	progresso	econômico	dos	que	têm	capaci	dade	
empresarial. Os dados usados pelo modelo descrevem esta classe de 
obstáculo	ao	desenvolvimento,	fenômeno	que	pode	estar	ligado	à	situ-
ação	decorrente	da	prevalência	do	clã	ou	de	outras	instituições	sociais.	
Em	todos,	ou	quase	todos	os	países	da	América	Latina,	por	exemplo,	a	
proporção	de	famílias	nucleares	é	mais	de	90	por	cento	do	total,	mas	o	
compadrago da América espanhola ou o compadrio do Brasil (ambos 
derivados da compaternidade batismal da Igreja Católica, que dilata 
até	os	 amigos	do	peito	 e	os	vínculos	 sociais	 e	 emocionais	 existentes	
entre	 os	membros	 da	 família)	 apresentam	 problemas	 para	 o	 desen-
volvimento,	similares	aos	das	 famílias	ampliadas	 (joint	 families)	das	
sociedades afro-asiáticas. Um dos critérios para classificar uma 
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região	do	ponto	de	vista	do	parentesco,	portanto,	é	a	existência	de	es-
truturas dominantes impedidoras do progresso e da inovação. Há, na-
turalmente,	ocasiões	em	que	a	família	ampliada	(o	clã)	é	dominante,	
mas positiva em relação ao desenvolvimento, se seu entrelaçamento 
deixa a sociedade empreender novas tarefas em mutirão, sem ter pri-
meiro de resolver as complicações de assalariar mão-de-obra e man ter 
escrita contábil.

Um	outro	 aspecto	do	parentesco	 a	 verificar	 é	 a	 questão	das	 leis	
da	 herança	 que	 levam	 à	 fragmentação	 das	 propriedades	 rurais.	 A	
fragmen	tação	pode	 ter	diferentes	 conseqüências	 sociais,	pelo	que	 re-
quer difer entes estratégias de planejamento, de acordo com os tipos de 
exploração	agrícola	 existentes	na	 região.	Caso	 se	 trate	de	 exploração	
extensiva, primordialmente voltada para o mercado e baseada sobretu-
do em mão- de-obra contratada, resultará em proletarização dos produ-
tores.	Se	a	exploração	for	intensiva	e	principalmente	para	subsistência,	
resultará em migração para fora da região, a não ser que seja contida 
pela indus trialização rural ou por outras medidas. As leis da herança 
que aumen tam a fragmentação negativa da terra em lotes improdu-
tivos	—	 situação	 talvez	 impossível	 de	mudar	durante	O	período	do	
planejamento	—	de	veriam,	portanto,	ser	classificadas	de	acordo	com	as	
condições do con texto da produção tais como visto acima.

Quando se tratar de agricultura e especialmente da feita por uni-
dades familiares, a habilidade gerencial de cada produtor constitui o 
seu “estado de arte”, ou seja, a sua tecnologia. A educação, portanto, é 
ferramenta importante para o desenvolvimento rural, não apenas por-
que a alfabetização lhes possibilita a leitura de manuais de instrução e 
notícias	sobre	inovações	da	técnica	agrícola,	mas	porque	tem	um	efeito	
positivo	sobre	a	capacidade	de	iniciativa	e	de	gerência.	A	educação	é	
propiciada por meio de instituições formais (escolas) e de programas 
vocacionais,	 extensão	 rural,	 grupos	 educacionais	 de	 autoconfiança,	
pro gramas de alfabetização de adultos, cursos de planejamento do-
méstico e de cooperativas e assim por diante. As atividades comerciais 
fora da propriedade também requerem habilidades gerenciais, conhe-
cimento técnico dos bens e serviços, bem como controle de qualidade. 
O pessoal que presta serviços gerais ao quadro rural também precisa, 
em	diferen	tes	níveis	de	sofisticação	e	especialização,	habilidades	diver-
sificadas	para	poder	exercer	ações	de	gerência	perante	a	comunidade.

O	 modelo	 apresenta	 os	 requisitos	 educacionais	 mínimos	 para	
difer entes estágios em cada setor de planejamento — isto é, para pla-
nejar	o	desenvolvimento	dos	setores	agrícola,	industrial	e	de	serviços.

Toda sociedade tem certos costumes, valores e instituições sociais 
que encorajam o seu desenvolvimento, bem como outros que o inibem. 
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Os planejadores do desenvolvimento precisam de orientação quanto 
aos limites impostos pelas culturas regionais ou locais sobre as mudan-
ças tecnológicas e de organização, e a respeito das quais são necessárias 
mudanças	culturais	e	institucionais	a	fim	de	melhorar	a	situação	regio-
nal	e	alcançar	um	desenvolvimento	econômico	firme	de	longo	prazo.

O modelo leva em conta os valores e atitudes que impedem ou 
facilitam	o	influxo,	aceitação	e	integração	das	entidades	no	que	tange	
às	inovações	tecnológicas	e	institucionais	nos	campos	econômico	e	so-
cial.	A	este	respeito,	a	tarefa	do	planejador	social	é	identificar	os	fatores	
culturais da região que limitam a programação econômica (por exem-
plo: atitude negativa contra as mulheres trabalharem nas indústrias); 
iden	tificar	aqueles	que	precisam	mudar	(p.	ex.	aumentar	a	disposição	
no sentido de aceitar a orientação dada por uma opinião pública bem 
informada, ou habilidade de esperar pelas remunerações dos investi-
mentos	feitos);	e	finalmente	identificar	as	oportunidades	merecedoras	
de	maximização	(p.	ex.	ênfase	em	valores	tradicionais	de	cooperação).

O modelo incorpora o “substrato cultural” da população da região 
alvo,	mediante	a	classificação	de	suas	atitudes	em	relação	ao	trabalho	
autônomo, trabalho assalariado, trabalho feminino, cooperativas, as-
sunção	de	riscos,	disciplina,	pontualidade	e	prestígio	profissional,	em	
relação a cada setor a planejar. Estes indicadores não são ferramentas 
próprias	para	classificar	os	tipos	de	subcultura	da	região;	simplesmente	
levam em conta os traços culturais relevantes para o planejar do desen-
volvimento.

O quarto fator sócio-cultural é o âmbito e o grau da capacidade 
empresarial e da liderança existentes na região. A liderança diz da 
qualidade	do	 comportamento	dos	 indivíduos	quando	 se	 trata	de	di-
rigir pessoas ou suas atividades em esforço organizado. A capacidade 
empre	sarial	é	a	habilidade	de	um	indivíduo	desempenhar	as	funções	
de	planejador,	inovador	e	finalmente	a	de	tomador	de	decisões,	quanto	
a	mudanças	na	produção	de	bens.	O	empreendedor	é	definido	como	
aquele que assume riscos para os quais não há apólices de seguro e 
combina os fatores de produção em ações voltadas para o futuro.

A	 experiência	 mostra	 que	 o	 comportamento	 do	 empreendedor	
se manifesta e é rapidamente percebido sob favoráveis circunstâncias 
econômicas e respondem aos incentivos tanto na agricultura como na 
indústria. Entretanto, para elaborar modelos de desenvolvimento eco-
nômico não importa se os incentivos (para o crescimento) são a causa 
da capacidade de empreender ou se esta é a causa do crescimento eco-
nômico. O que cumpre fazer é mapear a situação presente da área a 
planejar,	identificar	os	fatores	limitantes	e	estabelecer	as	linhas	mestras	
quando	e	como,	onde	e	em	que	nível	o	fluxo	de	dados	do	plano	deve	ser 
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orientado. A variável é estudada em cada setor a planejar e seus indi-
cadores são a capacidade de formular metas e de executá-las. No caso 
do setor industrial, sua difusão ecológica é também levada em conta.

A segunda parte da dimensão social do modelo de planejamento é 
o	fator	institucional.	Um	arcabouço	institucional,	atrelado	às	metas	do	
desenvolvimento, objetiva incrementar a habilidade de tomar decisões 
por parte da população em questões importantes pertinentes ao cre-
scimento	econômico	de	sua	região,	tanto	em	extensão	como	em	eficiên
cia.

Este modelo é composto de quatro variáveis: o desempenho das 
associações	rurais,	com	ou	sem	fins	lucrativos;	das	entidades	locais	do	
governo central e das municipalidades. O caráter deste arcabouço insti-
tucional da região será determinado pelo vigor das organizações de 
nível	mais	baixo	e	pela	habilidade	do	governo	em	satisfazer	as	necessi
dades da população e incentivar sua participação nos programas de 
desenvolvimento,	assim	como	pelo	grau	de	controle	e	influência	sobre	
os recursos da região. Uma das lições aprendidas a partir das centenas 
de planos de desenvolvimento elaborados durante as últimas décadas 
é que os de verdadeiro impacto envolveram na fase do planejamento 
não	apenas	as	figuras	politicamente	poderosas,	mas	também	todos	que	
iam executá-las.

 J Nota Final

O sistema proposto não é uma panacéia. Representa, em vez disto, 
outro	passo	no	esforço	contínuo	de	resolver	alguns	dos	mais	angustian
tes problemas de nossa geração. O sistema servirá como uma adição 
tecnológica ao Método Rehovot que evoluiu tendo como base tanto a 
experiência	de	campo	como	a	análise	teórica.

A teoria da “função cruzada”, que é a base do Método Rehovot, leva 
em conta o fato de que a concatenação vertical entre os planos  locais, 
regionais e nacional é vital para se planejar o desenvolvimento e execu-
tar o plano resultante. Infelizmente, o planejamento regional segundo 
este Método não pode ser completamente integrado no cenário nacional 
porque não existe metodologia de concatenação regional no âmbito na-
cional.	Sem	dúvida,	logo	que	possamos	lidar	eficaz	e	rapidamente	e	de	
modo abrangente com O plano regional, será a vez de enveredar pela 
fase seguinte — a saber, a concatenação dos planos regionais com a po-
lítica	nacional	 interregional.	Entrementes,	propomos	 tratar	as	 regiões	
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 isoladamente e considerar as razões nacionais como parâmetros 
exógenos.

Esta falha põe em destaque a força e a novidade da nossa pro-
posta.	Os	modelos	 atualmente	disponíveis	 atuam	no	nível	nacional,	
adotando análises baseadas em dados obtidos no campo. O resultado 
é um plano de desenvolvimento de âmbito nacional. Os modelos de 
influxos	 	e	 fluxos	 empregados	no	México	 e	 na	Colômbia,	 bem	 como	
outros seto riais adotados noutras partes, podem servir de exemplo. 
As esferas locais e intermediárias, onde a maior parte das atividades 
desen volvimentistas são levadas a cabo, aparecem apenas como pon-
tos de coleta de informações. 

No nosso Método, o espaço intermediário -a região -assume fun-
ção	e	significado	inteiramente	diferentes.	Não	figura	apenas	como	uma	
mera estação intermediária, para onde convergem informações oriun-
das	de	uma	miríade	de	unidades	de	produção,	a	seguir	processadas,	
alteradas e passadas adiante para a cúpula do planejamento. Em lugar 
disto, a região assume papel efetivamente ativo.

No âmbito regional, a interação entre as unidades de produção 
dos	três	setores	pode	ser	cabalmente	entendida,	ava1iada	e	levada	em	
conta na prática do planejamento. É na região que o efeito multipli-
cador da geração de empregos pode ser calculado e posto em ação. 
Aqui,	a	interdependência	dos	quatro	aspectos	básicos	do	processo	de	
desen	volvimento	—	o	 econômico,	 o	 social,	 o	 físico	 e	 o	 institucional	
manifesta- se mais fortemente. Em nosso sistema, portanto, diligencia-
mos para que a capacidade de planejar, que age simultaneamente em 
três	esferas:	a	local	onde	a	maior	parte	da	ação	é	exercida;	a	regional,	
onde as relações intersetoriais podem ser melhor ava1iadas e ajustadas 
segundo o traçado de programas concretos; e a nacional, onde a corre-
lação entre as duas anteriores pode ser feita. Isto, portanto, é a singu-
laridade do sistema proposto, que o distingue de qualquer outra coisa 
que tenha sido tentada antes.
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