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"O valor do trabalho do pesquisador traduz, portanto a combinacao 

de dots ingredientes: imaginacao e coragem para arriscar na busca do 

incerto. Ciencia e construida por aqueles que sao capazes de 

ultrapassar certos limites que hoje sao definidos pelo mundo 

universitdrio." (Celso Furtado) 



"CHICO BRITO" 

La vem o Chico Brito 

Descendo o morro nas maos do Pecanha 

£ mais um processo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r  

£ mais uma facanha 

Chico Brito, fez do baralho seu melhor esporte 

E valente no morro 

Dizem que fuma uma erva do Norte 

Quando menino esteve na escola 

Era aplicado, tinha religiao 

Quando jogava bola 

Era escolhido para capitao 

Mas a vida tem seus reveses 

Diz sempre, Chico, defendendo teses 

Se o homem nasceu bom e nao se conservou 

A culpa e da sociedade que o transformou 

(De autoria de Wilson Batista e Afonso Teixeira in o 

Talento de Paulinho da Viola. EMI: ODEON, 1985). 
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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho discute a teinatica da exclusao social na America Latina nos tempos 

recentes, a partir de tres dimens5es principals: a) do ponto de vista do mercado consumidor 

(renda); b) do ponto de vista do mercado de trabalho (relacoes sociais de trabalho) e, c) do 

ponto de vista da qualidade de vida (indicadores sociais). A grande amplitude do periodo 

analisado (1980-1998) justifica-se pela necessidade de estudar a origem e os 

desdobramentos das transformacoes do capitalismo atual e seus impactos no territorio 

latino-americano no periodo analisado. A analise prioriza os anos de 1990 a 1998, devido 

ao fato de que os processos de globalizacao e integracao regional ganhou uma maior 

projecao neste periodo, aprofundando os niveis de exclusao social na America Latina. 

Foram analisada a distribuicao de renda e dos niveis de pobreza para caracterizar a 

marginalizacao do consumo dos contigentes de populacao mais expostos ao fenomeno da 

exclusao social. Do ponto de vista da producao, a evolucao do emprego sera utilizada como 

variavel aproximativa dos niveis de exclusao social. Finalmente, os indicadores sociais 

informam sobre os niveis de exclusao social, sugerindo uma reducao nos niveis da 

qualidade de vida dos grupos mais vulneraveis. Em suma, as condicoes sociais atuais desta 

sociedade tern provocado o apro fundament o das diversas formas de exclusao social. As 

evidencias apontam riscos de uma desintegracao e degeneracao do tecido social. Alem 

disso, o Estado tern sido incapaz de elaborar e de implementar politicas compensatorias 

para amenizar os efeitos da exclusao social. Para fazer face ao quadro que esta posto e 

necessario uma interacao do Estado com outros atores sociais no sentido de dar uma 

resposta as diversas demandas da sociedade. 



RESUME zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ce travail discute le theme de l'exclusion sociale dans l'amerique latine dans la 

periode recente a partir de trois dimmensions principales : a) du point de vue du marche 

consommateur (revenu); b) du point de vue du marche de travail (rapports sociaux de 

travail); c) du point de vue de la qualite de vie (indicateurs sociaux). La large periode 

(1980-98) que l'etude couvre se doit a la necessite d'etudier - outre les impacts du 

capitalisme actuel sur le territoire de l'amerique latine - l'origine et les consequences de ses 

mutations. Pourtant, l'analyse met en avant les annees 1990-98. Cela est du au fait que les 

processus de mondialisation et d'integration regionale ont gagne une plus large diffusion 

dans cette periode et ont provoque une augmentation de l'exclusion sociale. On a analyse la 

distribution de revenu et des niveaux de pauvraute a fin de caracteriser la marginalisation 

de la consommation des contingents populationnels qui sont les plus exposes a l'exclusion 

sociale. Du point de la production, devolution de l'emploi a ete utilisee, encore que cela ne 

soit pas un indicateur precis, de ses niveaux. Ce que suggere une reduction des niveaux de 

qualite de vie des groupes populationnels les plus vulnerables de la societe. Finalement, les 

conditions sociales actuelles continuent a provoquer et a accentuer les differentes 

manifestations de l'exclusion sociale. En outre, il faut remarquer que l'Etat se montre 

incapable d'elaborer et de mettre en oeuvre des politiques compensatoires. A fin de faire 

face a ce panorama, il faut a l'Etat interagir avec d'autres acteurs sociaux dans le sens de 

donner une reponse aux diverses demandes de la societe. 
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INTRODUCAO 

A partir do comeco dos anos 70, o mundo assiste ao surgimento de 

uma nova fase do desenvolvimento capitalista, em que a modificacao nas 

formas de acumulacao do capital exige um reordenamento na organizacao 

economica, politica, social e cultural das nacoes. A America Latina, nesse 

sentido, tern estado bastante exposta a estas modificacoes, que causam 

consequencias diversas, dentre elas o aumento da exclusao social1, das 

populacoes dos paises da "periferia capitalista" expostas a esse processo. 

Esse processo de rransformacoes na forma de acumulacao capitalista, 

que tem recebido a denominacao de globalizacao, avanca de forma 

implacavel e inexoravel sobre as principais economias do mundo, gerando 

irnia interdependencia generalizada entre os diferentes paises, e alterando 

substancialmente as relacoes economicas e sociais no ambito externo e 

interno. Um elemento emblematico desse periodo tem sido a evolucao e 

intensificacao no processo de concenrracao e centralizacao do capital, tanto 

na esfera produtiva quanto na financeira. 

Nesse contexto, as relacoes comerciais e produtivas entre os paises 

vem tambem sofrendo modificacoes significativas. Cresce o niimero de 

1 Excluir [Do lat. Excludere.]. V.t.d. 1. Ser incompativel com; 2. Afastar. desviar, eliminar; 3. Porde lado; 

abandonar, recusar. V.t.de.i. 4. Nao admitir; omitir; 5. Por fora; expulsar. 6. Privar, despojar. V.p. 7. Por-

se ou lancar-se fora; isentar-se, privar-se. Ferreira. Aurelio B. de Holanda. Dicionario Aurelio eletronico. 

V. 1.3. Rio, Nova Fronteira, 1994. 



paises que passam a se relacionar regionalrnente atraves dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forma9ao de 

blocos economicos ou inumeros acordos de aclministra9ao das r e d o e s 

comerciais. Temos, dessa maneira, uma rela9ao intemacional de comercio 

que obedece a uma serie de elementos juridicos que na pratica atendem aos 

interesses maiores da expansao do processo de valoriza9ao do capital das 

economias mais desenvolvidas, principalmente dos paises industrializados 

que estao na vanguarda tecnologica. 

Por outro lado, avan9a a economia fmanceira global, desde o 

rompimento do Acordo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bretton Woods1 em 1971, desde entao, observa-

se um clima de recorrente instabilidade nos mercados financeiros 

internacionais com crescente evolu9ao do aspecto financeiro da gera9ao da 

riqueza social.3 

Frente as mudan9as que vem ocorrendo na esfera economica global, 

renascem e modificam-se antigos paradigmas que se propoem a explicar a 

inexorabilidade da globaliza9ao, defendendo que, diante da inevitabilidade 

de tal processo, sob pena de sucumbirem, todos os paises necessitam 

adequarem-se as transforma96es que vem ocorrendo no limiar do terceiro 

milenio4. Isso e ainda mais propagado entre os paises subdesenvolvidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 Conferencia monetaria e fmanceira das Nacoes Unidas, realizada em julho de 1944, em Bretton Woods 

(New Hampshire, EUA) com representantes de 44 paises, para planejar a estabilizacao da economia 

intemacional e das moedas nacionais prejudicadas pela Segunda Guerra Mundial. O acordo assinado em 

Bretton Woods teve validade para todas as economias capitalistas, cuja lideranca era os EUA. Essa 

conferencia teve como resultado a criacao do (FMI) Fundo Monetario Intemacional e do Banco 

Intemacional para Reconstrucao e Desenvolvimento (BIRD). 
3 O processo de fmanceirizaqao global "... foi acelerado por um conjunto de politicas deliberadas dos 

EUA. que, a partir da forte reversao da liquidez intemacional em sua direcao, iniciada em fins de 1979 

como resultado da diplomacia do dolar, obrigaram o restante do mundo capitalista a liberalizar os fluxos 

internacionais de capital (a chamada desregulacao fmanceira) e a financiar as crescentes dividas publica e 

externa dos EUA". (TAVARES,1997:10) E importante destacar que os desdobramentos do avanco nas 

relacoes comerciais, produtivas e financeiras entre as nacoes sao sentidas tambem no ambito institucional 

e na autonomia de aplicacao de instrumentos de politica economica. 

4 Estas questoes sao discutidas com muita pertinencia e propriedade por (P. HIRST, 1998). 
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Esse tipo de orientacao enquadra-se dentro dos parametros 

propugnados pelo liberalismo economico, a partir dos centros hegemonicos 

da economia mundial, sob um controle intenso do Fundo Monetario 

Intemacional (FMI) e o Banco Mundial. Estes organismos internacionais 

defendem com vigor os principios da economia classica ortodoxa, como, 

por exemplo, os postulados da teoria classica das vantagens comparativas 

em defesa do livre comercio entre aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA na96es. 

Na realidade, o atual avan9o das for9as produtivas coloca a frente na 

corrida da acumula9ao de capital aqueles paises ditos desenvolvidos ou 

centrais5, como e o caso dos EUA, Japao, e a Uniao Europeia (UE). A 

posi9ao privilegiada, assumida pelas economias centrais, aumenta ainda 

mais o fosso entre os "paises centrais" e a "periferia" capitalista. Neste 

contexto, as "desigualdades socio-economicas" tendem a acentuar-se a 

medida que se intensificam as r e d o e s economicas internacionais com os 

paises perifericos assumindo posi96es desvantajosas nessa nova 

configura9ao da divisao intemacional do trabalho. 

Nessa nova conflgura9ao, ocorrem um aumento simultaneo do 

volume e da velocidade de circula9ao dos recursos e a intera9ao entre esses 

dois movimentos na economia mundial6. No setor produtivo, nota-se uma 

convergencia entre os processos produtivos nas diversas economias, 

traduzindo-se em semelhampas entre os tipos de tecnicas, estrategias 

administrativas, metodos de organiza9ao do processo produtivo, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 Esses paises sao aqueles detentores do conhecimento cientifico e tecnologico no "mundo globalizado". 

6 Para um aprofundamento da discussao ver Tavares & Melin. M. da C. e L. E. 1997. 
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Os paises ditos desenvolvidos como e o caso principalmente dos 

Estados Unidos, do Japao e dos paises que participam da Comunidade 

Europeia, conrraditoriamente, vem relutando em assumir compromissos 

mais efetivos de liberalizacao economica, uma vez que mantem atualmente 

amplos programas goveraamentais de subsidios e de restricoes 

alfandegarias aos setores internos mais vulneraveis de suas economias, o 

que lhes garante uma insercao mais ativa no comercio intemacional. A 

concorrencia externa sao expostos apenas aqueles setores que apresentam 

um elevado grau de competitividade, resultando no crescimento dilacerado 

do desemprego e da precarizacao das relacoes de trabalho, alem do 

aprofundamento doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la90s de dependencia externa, principalmente dos 

paises latino-americanos. 

No caso especifico dos Estados Unidos, percebe-se uma clara 

tendencia a aversao aos acordos multilaterais que eram propostos pelo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GATT (Acordo Geral de Comercio e Tarifas) . A politica externa deste pais 

esta orientada para a cria9ao ou manuten9ao de acordos unilaterais e 

bilaterais com os outros paises, como vem demonsrrando as negocia9oes 

para a cria9ao de uma Area de Livre Comercio entre as Americas (ALCA). 

Nesse momento ficou explicito o interesse dos EUA em fortalecer suas 

r e d o e s bilaterais entre os paises latino-americanos em derrimento do 

multilateralismo regional . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O GATT foi criado em 1948 na tentativa de coordenar as relagoes comerciais entre os paises. Com o 

documento final da Rodada Uruguai do GATT em 1994 foi criada a Organizacao Mundial do Comercio 

(OMC), que atualmente cumpre o papel anterior do GATT embora este continue existindo. Com a OMC, 

tal "papel" foi ampliado e aprofundado, pois a OMC dispoe de mais forca que o GATT. 
8 Embora o MERCOSUL e o Pacto Andino tenliam sido criados originariamente com o intuito de 

fortalecer os acordos bilaterais. observa-se um aumento no multilateralismo entre seus paises membros. A 

intencao dos EUA em criar a ALCA ocorre em virtude da crescente importancia que aqueles acordos tem 

adquirido na regiao, muitas vezes conflitando com seus interesses comerciais. Com a criacao de um 

l 
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Influenciados pela avalanche da "nova ordem intemacional", grande 

parte dos paises subdesenvolvidos esta promovendo uma abertura comercial 

unilateral de seus mercados, o que aliado a falta de uma orientacao 

governamental mais efetiva, como aquela praticada pelas economias 

desenvolvidas, tem contribuido para azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA destrui9ao daqueles setores internos 

menos competitivos, sem correspondentes contrapartidas que justifiquem a 

reducao do nivel de emprego. 

O processo de insercao no cenario intemacional nao tem ocorrido de 

forma homogenea, uma vez que tende a reproduzir ou, ate mesmo, agravar 

os problemas esrruturais extemos e intemos de alguns paises. Assim, dadas 

as distorcoes existentes, o processo de abertura comercial pode penalizar 

certos paises e, dentro destes, aqueles setores que apresentam uma maior 

vulnerabilidade economica, onde tais distor96es do processo de integra9ao 

sao mais incisivas, gerando fortes tensoes frente ao fenomeno da exclusao 

social. 

Partindo do quadro geral exposto acima, o presente trabalho tem por 

objetivo analisar parte dos impactos das transforma9oes do capitalismo 

contemporaneo no processo de exclusao social na America Latina. Ele 

procura tambem analisar os processos de integra9ao regional e ajuste 

estrutural, sobrenrdo no come90 da decada de 1990, admitindo-se como 

hipotese a intensifica9ao da exclusao social, neste mesmo periodo. 

O periodo escolhido para analise (1980-1998) foi definido 

considerando-se que os diversos autores consultados parecem convergir no 

acordo mais abrangente, os EUA teriam maiores possibilidades de manter o dominio sobre as relacoes 

comerciais bilaterais entre ele e os paises da America Latina. 
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sentido de que o processo de liberalizacao comercial na America Latina 

tenha iniciado de maneira expressiva a partir de 1990, em conjunto com as 

politicas de ajuste macroeconomica, impulsionando o processo de exclusao 

social no territorio latino-americano. 

A grande amplitude do periodo analisado justifica-se pela 

necessidade de estudar a origem e os desdobramentos das tjansformacoes 

do capitalismo contemporaneo na America Latina no final do Seculo XX. 

No arnbito deste trabalho, a exclusao social sera analisada em tres 

niveis: exclusao do consumo, exclusao da produ9ao e exclusao do nivel de 

qualidade de vida aceitavel por organismos internacionais (OIT, ONU). 

A pesquisa que ora se apresenta foi sobre o periodo de 1980 a 1998. 

Porem, a analise sera priorizada entre os anos de 1990 a 1998, em virtude 

do processo de integra9ao (Mercosul)9 ter ganhado uma maior proje9ao no 

contexto da globaliza9ao, influenciado pela abertura comercial iniciada em 

1989 no governo Collor e pelos programas de estabiliza9ao e ajuste 

macroeconomico subseqiientes. Entende-se que estes processos 

contribuiram em grande medida para o aprofundamento da exclusao social, 

como hipotese de trabalho passivel de corrobora9ao. 

Incorporamos o periodo de 1980 a 1989 com o intuito de observar as 

tentativas de integra9ao regional neste periodo e sua rela9ao com a exclusao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 O Mercado Comum do Cone Sul (Mercosul) teve como origem os acordos bilaterais de comercio 

estabelecido entre o Brasil e Argentina a partir de 1990. Foi criado oficialmente em 29-11-1991 com a 

assinatura do Tratado de Assuncao (Paraguai), congregando o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. 

Sua meta e criar uma comunidade economica entre os quatro paises para facilitar e incrementar o 

comercio entre eles. processo que foi consolidado em 31/12/1994 com a eliminacao das tarifas aduaneiras 

entre Brasil e Argentina (um ano a mais para os outros dois paises) e uma tarifa comum contra os demais 

paises. 
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social. Dessa forma, poderemos observar dois cenarios diferentes e indicar 

tendencias de cenarios futures. 

A pesquisa foi dividida em dois niveis de analise: o primeiro nivel foi 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA observa9ao teorica, para isso, faz-se um levantamento bibliografico 

seguido de leituras em diversos autores que versam sobre o tema. 

No segundo nivel, os dados foram obtidos principalmente atraves de 

pesquisas bibliograficas, utilizando-se trabalhos de reconhecido valor 

cientifico. Este nivel esta relacionado basicamente ao tratamento e 

interpreta9ao dos dados e resultados. 

O nivel de atividade economica e suas varia96es foram analisados 

apoiado em variaveis convencionais: PIB (Produto Interno Bruto), PNB 

(Produto Nacional Bruto), investimentos diretos e outras. 

Foram analisadas as evolu9oes da distribui9ao de renda e dos niveis 

de pobreza, para caracterizar a marginaliza9ao do consumo dos contigentes 

de popula9ao mais expostos ao fenomeno da exclusao social. A evolu9ao do 

emprego foi usada como variavel aproximativa dos niveis de exclusao 

social do ponto de vista da produ9ao. Finalmente, os indicadores sociais 

informaram sobre os niveis de exclusao social. 

O primeiro capinilo discute a America Latina do Antigo Sistema 

Colonial ao desenvolvimentismo, tomando como marco inicial a heran9a 

colonial marcada na historia da America Latina. Este tipo de analise 

permitira observar em qual contexto historico e em que fase do 

desenvolvimento capitalista a exclusao social manifestou-se de forma mais 

expressiva no continente. 

i 



8 

No capitulo seguinte, faz-se uma reflexao e uma digressao na historia 

da America Latina, analisando o comportamento da exclusao social, do 

rompimento do modelo primario exportador ao neoliberalismo, destacando 

a influencia dos processos de ajuste e reestratoacao economica. 

O terceiro capitulo discute as r e d o e s entre os temas globaliza9ao, 

precariza9ao das r e d o e s de trabalho e exclusao social. Nao se pretende 

esgotar tais questoes; objetiva-se tao somente consrruir apoios analiticos 

para facilitar as possiveis conclusoes. Ainda neste capitulo, e demarcado o 

conceito de exclusao social, mostrando as suas diferentes faces e admitindo 

a sua complexidade enquanto categoria analitica. 

Nesse sentido, no ambito do nosso trabalho vamos adotar o conceito 

de Dupas (1999)/ para ele a defim^ao de exclusao social assume uma 

perspectiva economica apesar de levar em considera9ao na sua defini9ao as 

questoes subjetivas e sociologicas que balizam este conceito. Assim, os 

excluidos sao aqueles que estao alijados do consumo. 
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CAPITULO I 

America Latina: do Antigo Modelo Colonial ao Desenvolvimentismo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1- Antecedentes Historicos: A Heranga Colonial 

Nao se constimi objetivo deste capitulo, nem tampouco deste U"abalho 

descrever detalhadamente o processo de formacao socio-economica da 

America Latina. Pretende-se apenas situar alguns pontos de apoio para 

entender a naPireza e o desdobramento do processo de exclusao social na 

America Latina e, tambem no Brasil nos quadros do Antigo Sistema 

Colonial. 

A historia da America Latina foi marcada pelo processo de 

colonizacao europeu, sendo que a maioria destes povos foram colonizados 

por Portugal e Espanha, principalmente. Ao longo de tres seculos de 

colonizacao, o modelo economico implantado na economia da regiao foi de 

carater primario-exportador. Ou seja, as colonias exerciam o papel de 

exportadora de materias-primas e importadora de produtos manufanirados. 

A estrutura social dos paises da America Latina tem sua origem nos 

desdobramentos das formas que tomaram as conquistas espanhola e 

portuguesa e nas institui9oes que esses povos implantaram no sentido de 

criar uma base economica com capacidade de incorpora9ao de novas terras 

a economia das metropoles. 

A coloniza9ao das Americas ocorreu atraves de duas formas de 

coloniza9ao: povoamento e explora9ao. Portugal e Espanha assumiram a 

dianteira da coloniza9ao. O tipo de coloniza9ao desenvolvida por Portugal 

caracterizava-se marcadamente pela explora9ao, assentada na triade-

latiffindio, monocultura e trabalho escravo. 

i 
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Neste contexto, a politica espanhola estava orientada para transformar 

a colonia em sistemas economicos, o quanto possivel, auto-suficientes e 

produtores de urn excedente liquido no caso metais preciosos, que se 

transferia periodicamente para a merropole. 

Ao tratar da estmtura colonial Novais (1996) enfatiza que, nem toda 

colonizacao se processa no quadro do sistema colonial. Ao conrrario, 

segundo este autor, a colonizacao e um fenomeno mais geral que se espraia 

por toda parte da esfera terresrre, atraves da ocupacao, povoamento e 

valorizacao de ourras regioes. A colonizacao se da nas mais diversas 

situacoes historicas. 

No periodo moderno, sobrePido, o processo de colonizacao assume 

um carater especifico de r e d o e s , assiimindo assim a forma mercantilista de 

coloniza9ao. Noutras palavras, e o sistema colonial do mercantilismo que da 

sentido a coloniza9ao europeia e nela sao conquistadas, povoadas e 

"colonizadas" economicamente as terras das Americas. 

E interessante observar, que o processo de coloniza9ao do chamado 

novo mundo, tinha como sustentaculo, a politica mercantilista. De acordo 

com essa politica, a riqueza gerava-se na esfera da circula9ao das 

mercadorias, adotava a politica mercantilista como pressuposto para o seu 

funcionamento uma balan9a comercial favoravel. Ou ainda, como 

acrescenta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O mercantilismo nao e, efetivamente, uma politica economica 

que vise ao bem-estar social, como se diria hoje; visa ao 

desenvolvimento nacional a todo custo. Toda forma de estimulos 

e legitimada, a intervencao do Estado deve char todas as 

condiqoes de lucratividade para as empresas poderem exportar 

excedentes ao mdximo. Dai se propugnar uma politica de 

fomento demogrdfwo, meio de ampliar a forga de trabalho 
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national, e impedir a elevagao dos saldrios por exemplo". 

(Novais: 1995:61) 

Nao podemos esquecer que as relacoes comerciais e produtivas entre 

os paises colonizadores possuem origem secular, crescendo, principalmente, 

a partir da expansao do capitalismo mercantil intra-europeu. Podemos dizer 

ainda, que quase todas essas relacoes sempre foram orientadas e voltadas 

para os interesses dos paises hegemonicos. 

O povoamento e a colonizacao desenvolveram-se inicialmente 

apoiado no trabalho indigena10. Mas, as dificuldades de exrracao de 

excedente fizeram com que as classes dirigentes metropolitanas buscassem 

outras formas de producao, baseadas no trabalho escravo e depois no 

assalariamento. 

Neste contexto, a principal preocupacao da classe dirigente era 

integrar a producao num circuito comercial capitalista, portanto, nao tem 

sentido referir-se a ela como sendo de carater feudal, uma vez que as 

relacoes sociais de producao do tipo feudal nao predominavam na estrutura 

do Antigo Sistema Colonial. A inexistencia do assalariamento assinala a 

presenca de uma formacao social pre-capitalista, mas nao necessariamente 

feudal. Ali onde o excedente comercializavel baixava de certo nivel, a 

classe senliorial tendia a desaparecer, dispersando-se a populacao 

trabalhadora numa economia estritamente de subsistencia. (Purtado, 

1978:34). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ideia de utilizar mao-de-obra indigena foi parte integrante dos primeiros projetos de colonizagao. Os 

vultos dos capitais imobilizados que representavam a importacao de escravos africanos so permitiram que 

se cogitasse dessa solucao alternativa quando o negocio demonstrou que era altamente rentavel. Contudo, 

ali onde os nucleos coloniais nao encontravam uma base economica firme para expandir-se, a mao-de-

obra indigena desempenhou sempre um papel fundamental. (Furtado, 1991:12) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 
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No caso do Brasil , este conjunto de relacoes sociais de producao 

predominou durante aproximadamente tres seculos, assumindo a forma de 

colonia de explora^ao. 

Por outro lado, A coloniza9ao de povoamento que se inicia na 

America no seculo XVII constitui, portanto, seja uma opera9ao com 

objetivos politicos, seja uma forma de explora9ao da mao-de-obra europeia 

que um conjunto de circunstancia tornara relativamente barata nas ilhas 

britanicas. 

Ao contrario, do que ocorrera com a Espanha e Portugal, que 

enfrentavam o problema de escassez de mao-de-obra quando iniciaram a 

ocupa9ao da America, a Inglaterra do seculo XVII apresentava um 

consideravel excedente de popula9ao, devido as profundas mudan9as 

ocorridas na agricultura por volta do inicio do seculo XVI. 

No quadro do Antigo Sistema Colonial as dificuldades de 

manuten9ao das r e d o e s sociais de produ9ao, com a utiliza9ao do trabalho 

escravo, latifundio e monocultura, agravaram as condi9oes do seu 

funcionamento, exigindo mudan9as nas formas de acumula9ao de capital e, 

consequentemente no processo de produ9ao de mercadorias. Assim, surge 

uma nova fase de acumula9ao "orquestrada pelo capital industrial" 12. 

Mais adiante, na primeira metade do seculo XVIII, demarca-se por 

uma rransi9ao, onde se consolida a integridade territorial e a independencia 

politica de algumas colonias. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi 

proclamada a independencia em 1776. 

11 Apesar da pesquisa esta relacionada a exclusao social na America Latina. no ambito desta o Brasil sera 

tornado com exemplo. 

Frente ao conjunto de mudancas ocorridas nesse periodo emerge a I Revolucao Industrial. 
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Nesse mesmo periodo os privilegios que foram concedidos a 

Inglaterra ocasionaram serias dificuldades economicas para a America 

Latina. Por um lado, essas dificuldades reduziram em grande medida a 

capacidade de acao do poder central ingles e, por outro lado, o 

descontentamento gerou focos de desagregacao territorial das colonias, 

resultando no estreitamento daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rela95es comerciais da America Latina com 

os EUA. 

Nesse contexto, desdobra-se a independencia politica do Brasil em 

1822, no entanto a estrutura da economia brasileira nao diferia muito do que 

fora nos tres seculos anteriores. Nas etapas de expansao e decadencia a 

estmtura economica baseada no trabalho escravo se mantivera quase 

imutavel13. Assim como, a expansao cafeeira da segunda metade do seculo 

XIX representou uma fase de transi9ao economica, a primeira metade do 

seculo XIX representou uma etapa de rransi9ao politica. 

A economia brasileira no contexto do seculo XIX atravessou um 

conjunto de transforma9oes socio-economica, influenciadas pelas mudan9as 

e exigencias no padrao de acumula9ao capitalista. Na transi9ao do seculo 

XIX para o XX. O Antigo Sitema Colonial apresentava fortes indicios de 

ruptura, uma vez que nao se sustentava apoiado no Modelo Primario 

exportador. 

Ja no inicio do seculo XX o sistema de divisao intemacional do 

trabalho sofreu profundas modifica96es com a grande depressao em que 

mergulhou o sistema capitalista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13 Para aprofundar a discussao convidamos o leitor a examinar o trabalho de FURTADO (1991). 
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"O volume fisico das exportagoes mundiais reduziu-se em 25%, 

entre 1929 e 1933, e o nivel geral de pregos dessas em 30%, o 

que acarretou numa baixa de mais de 50% do comercio mundial. 

Demais a modificagao no fluxo international de capitals 

agravou consideravelmente a situagao dos paises exportadores 

primdrios".(Furtado, 1978. 63) 

As proporcoes assumidas pela crise de 1929 na America Latina foram 

catastroficas em virtude do menor grau de integracao na divisao 

intemacional do trabalho em relacao as economias desenvolvidas. 

"Dada a grande inelasticidade de sua produgao de cafe e outros 

produtos tropicais, o Brasil procurou defender-se da baixa de 

pregos aumentando o quantum de suas exportagdes, o qual 

cresceu em 10% no periodo de 1930-34, relativamente a 1925-

29. A Argentina reduziu o seu em 8%, o Chile em 33 e o Mexico 

em 25. A deterioragao dos termos de intercdmbio foi duas vezes 

mais interna no Brasil que na Argentina, mas nao foi muito 

distinta da do Chile e do Mexico ". (Furtado, 1978: 65) 

O desenvolvimento economico da America Latina, baseado nesse 

modelo, foi relativamente seletivo, voltando-se para a industrializacao, 

enquanto a proposta de reforma agraria, por exemplo, ficou esquecida para 

nao contrariar os interesses da oligarquia rural ainda dorninante. 

Frente as discussoes que se apresentavam nesse contexto, na 

interpretacao de Furtado (1993:23), a analise de Prebisch nao comportava 

uma critica a teoria classica ou neoclassica do comercio intemacional. O 

seu objeto de critica era o sistema de divisao intemacional do trabalho, que 

vinha historicamente conduzindo a concentracao da renda em beneficio dos 

centros industrializados. Afirmava-se que a legitimidade desse sistema 

fundava-se na tese de que os frutos do progresso tecnico tenderiam a 

"repartir-se com igualdade" entre os paises que participassem do 

intercambio. 
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Ja nesse periodo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Prebisch reconhecia a importancia do processo de 

industrializacao, mas assinalava os seus limites. Para levar tal processo 

adiante, ele assegurava que era necessario poupan9a e divisas, sem as quais 

as pressoes inflacionarias seriam mcontiveis. 

Neste contexto, como e sabido, Raul Prebisch, enfatizou com muita 

lucidez os problemas da deteriora9ao dos termos de rroca. Sendo assim, ele 

propunha uma politica anticiclica para os "paises perifericos" frente aos 

desequilibrios externos verificado no final da decada de 1940. Para Furtado 

(1993:21), Prebisch demonstrou que os desequilibrios da economia 

intemacional nas decadas de 1940 e 1950 tinham sua origem no 

comportamento da economia dos EUA, que vinha praticando politicas 

protecionistas. 

A saida adotada pela maioria dos paises da America Latina foi o 

"modelo de substitui9ao de importa9oes", objetivando a industrializa9ao e o 

fortalecimento do mercado intemo existente. Mesmo com a busca dessa 

altemativa, as desigualdades sociais, permaneceram no quadro do processo 

de industrializa9ao, exigindo a busca de ourras altemativas. 

No caso dos EUA, observa-se forte tendencia a rejei9ao dos acordos 

multilaterais propostos pelo GATT {Acordo Geral de Comercio e Tarifas)}4 

A politica externa norte-americana volta-se para a manuten9ao de acordos 

bilaterais com os outros paises, como foi demonstrado ao longo da historia 

e, tambem recentemente, na discussao em tomo da cria9ao da Area de Livre 

Comercio das Americas (ALCA). 

14 O GATT foi criado em 1948 na tentativa de coordenar as relacoes comerciais entre os paises. Com o 

documento final da Rodada Uruguai do GATT em 1994 foi criada a Organizacao Mundial do Comercio 

(OMC), que atualmente cumpre o papel anterior do GATT embora este continue existindo. Com a OMC, 

tal "papel" foi ampliado e aprofundado. pois a OMC dispoe de mais forca que o GATT. 

I 
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1.2- As Tentativas de Integracao na America Latina 

Segimdo Rosenthal (1990:72-80) existem tres etapas que compoem o 

processo de integracao na America Latina. A primeira etapa pode ser 

chamada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "voluntarista", e compreende os anos 1950 e 1960. Esta etapa 

de integracao surge no pos-guerra, momento em que, as ideias cepalinas 

tomam impulso, levando os paises desta regiao, a realizar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA industrializa9ao 

com uma participa9ao efetiva do Estado. No periodo de 1950/1970, o 

processo de industrializa9ao conrribuiu em grande medida para o 

dinamismo da economia desta regiao; a estruftira produtiva diversificou-se e 

modernizou-se, ocorrendo uma crescente diferencia9ao da estrurura social. 

As instirni96es de integra9ao que surgiram nas decadas 1950 e 1960, 

dentre eles azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ALALC1^ (Associa9ao Latino-americana de Livre Comercio) e 

Pacto Andino16, pareciam ter inspira9ao na visao dos avan90s graduais e 

15 ALALC (Associacao Latino-Americana de Livre Comercio). Organizacao intemacional criada pelo 

Tratado de Montevideu, em fevereiro de 1960, e extinta vinte anos depois. Previa o estabelecimento de 

uma area de livre comercio, que seria a base para um Mercado Comum latino-americano, a semelhanca do 

Mercado Comum Europeu, com reducao de tarifas e eliminacao de barreiras comerciais. Assinaram o 

tratado Argentina, Brasil, Chile, Mexico, Paraguai, Peru e Uruguai; ingressaram depois Colombia e 

Equador (1961), Venezuela (1966) e Bolivia (1967). A ALALC desenvolveu-se bastante no inicio, 

fazendo com que as exportacoes regionais quase dobrassem de 1961 a 1965, passando de 490 para 835 

milhoes de dolares. De 1960 para 1970 foram aprovadas quase 9000 concessoes tarifarias, facilitando as 

transacoes comerciais. Apos esse inicio promissor, porem, a organizacao entrou em crise: de 1970 a 1980, 

aprovaram-se apenas 2000 novas concessoes tarifarias. As causas da crise nunca chegaram a ser 

exatamente definidas. Uma das explicacoes levantadas diz respeito a diferenca de desenvolvimento 

economico entre os membros da organizacao: os mais pobres nao teriam condicoes de participar das 

negociacoes da mesma forma que os outros e estes acabavam recebendo os maiores beneficios. A 

instabilidade economica na regiao, principalmente na decada de 70, tambem teria favorecido a crise. A 

ALALC foi extinta em 31 de dezembro de 1980. 

16 Organizacao economica latino-americana criada em maio de 1969 com o objetivo de melhorar a 

cooperacao entre os paises da regiao andina. Os participantes desse acordo foram: Bolivia, Colombia, 

Equador. Pern e Chile. Em 1973 a Venezuela associou-se ao grupo e, em 1977, o Chile abandonou-o. O 

Pacto Andino conseguiu multiplicar por dez o comercio entre os participantes de 1969 a 1979. Um dos 

itens mais conhecido do acordo e a decisao n°. 24, de 31/12/1970, a respeito do capital estrangeiro: os 

investidores estrangeiros deveriam transferir 51% de suas acoes para os investidores locais; e as empresas 
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progressives com metas predeterminadas. Todos os tratados desta epoca 

estabeleciam compromissos relativamente rigidos: lograr uma zona de livre 

comercio e em alguns casos, adotar uma tarifa comum frente a terceiros 

com prazos estabelecidos. 

A rigor, as metas de integracao preestabelecidas nesta etapa eram 

muito ambiciosas e a nanireza do desenvolvimento cenriado no processo de 

substiPiicao de importacoes dificultava a integracao dos paises pequenos 

que avan?aram menos nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA industrializa9ao. Estes paises nao obtinham 

vantagens em renunciar aos pre90s internacionais de compra inferior aos 

prevalecentes na regiao protegida. Nestes paises, o reduzido porte do 

mercado interno limitava o avan90 da indusrrializa9ao. A participa9ao 

relativa dos paises de menor desenvolvimento no comercio intemacional 

tendeu a dirninuir. Errfim o objetivo da forma9ao de uma zona de livre 

comercio nao se cumpria. 

Ainda para Rosenthal (1980:72-80), a segunda etapa de integra9ao 

latino-americana denominadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "revisionista", a partir de (1980) postula o 

abandono das normas prefixadas, dando enfase a integra9ao informal, 

atraves de projetos, ao inves, de compromissos formais e totalizadores. 

Em meio a esta situa9ao formulou-se o Tratado de Montevideu em 12 

de agosto de 1980. Este se caracteriza por ter um carater nitidamente 

pragmatico e flexivel, diferentemente do carater detenninista da etapa 

anterior. Outro acordo que podemos destacar na decada de 1980 foi a Ata zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nao poderiam remeter para o exterior mais do que 14% dos seus lucros, exceto quando houvesse 

autorizacao do Pacto. Em 1976, o Chile tentou revogar essa decisao e. nao obtendo nenhum resultado 

positive retirou-se da organizacao em Janeiro de 1977 (SANDRONI, 1994:156). 
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para a Integracao Argentina/Brasil assinada em 1986. Esta ampliou a 

integracao bilateral, sugerindo que as rivalidades estavam sendo superadas, 

possibilitando azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA coopera9ao entre paises, cujas posi9oes era importantes no 

processo de integra9ao. Vale salientar mais uma vez que no inicio da 

decada de 1980, foi assinado na regiao um novo Tratado de Montevideu. 

Este deu origem a uma nova organiza9ao regional, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ALADI. Essa nova 

proposta de integra9ao caracteriza-se por ser menos ambiciosa, em termos 

de objetivos e metas a serem alcan9adas, ao contrario da experiencia 

anterior. 

As negocia96es bilaterais entre Brasil, Argentina e Uruguai tiveram 

inicio com a assinatura do PICE (Programa de Integra9ao e Coopera9ao 

Economica), acordo de integra9ao assinado em Buenos Aires em julho de 

1986. Seguido em 1988, pelo tratado de integra9ao, coopera9ao e 

desenvolvimento firmado pelo Brasil, Argentina, e pelo acordo de 

complementa9ao economica assinado pelos paises no ambito da ALADI 

17 

(Associa9ao Latino Americana de Integra9ao) em 1990 . 

A terceira etapa e denominadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "pragmatica", resultante do avan90 

da globaliza9ao. Na verdade, foi uma resposta da America Latina a 

globaliza9ao, uma tendencia gradual no sentido de haver uma maior 

convergencia em materia de politica economica emre os paises da regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17 ALADI (Associacao Latina Americana de Integracao). Organizacao intemacional criada pelo Tratado 

de Montivideu (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), assinado em 12 de agosto de 1980, em 

substituicao a antiga Associacao Latino-americana de Livre Comercio (ALALC).O objetivo do tratado. 

que passou a vigorar em 18 de marco de 1981. era obter uma entidade mais flexivel, mais dinamica e sem 

os erros da antecessora, capaz de estimular as relacoes comerciais na America Latina. 
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O ponto em comum enPe a nova organizacao e a anterior e a defesa 

no longo prazo, do estabelecimento de um mercado comum latino-

americano. Desta vez, deu-se mais enfase a criacao de acordos bilaterais e 

sub-regionais para estimular as relacoes comerciais e possibilitar, com isso, 

o tratamento diferenciado entre os paises signatarios. 

Uma outra caracteristica dessa nova proposta, e que ela nao estipula 

prazos fixos. Ao contrario, o cumprimento das metas instrumental nao 

segue um cronograma rigido, mudando de acordo com as conveniencias de 

cada pais em termos de politica economica. Portanto, os objetivos da 

ALADI conrrastam com os da ALALC que tinha um carater determinista. 

A nova reorientacao dos processos integradores na America Latina "e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

produto da experiencia acumulada nos vinte anos anteriores, de 

predominio de esquemas rigidos e compromissos inevitdveis" (Rosenthal, 

1990:78-79). Os paises-membros da ALADI passaram a dispor de uma 

gama muito maior de mstrumentos de politica economica. Existem 

atualmente acordos de alcance regional e de alcance parcial18, por exemplo, 

acordos comerciais, de complementacao economica, de abertura de 

mercado, acordos agropecuarios e outros mais de preferencia tarifaria 

regional. 

Apesar das mudancas instiPiidas no ambito da ALADI, o comercio 

inrra-regional latino-americano nao evoluiu de maneira significativa na 

decada de 80. Em relacao as importacoes totais da regiao, o comercio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

18 Esses acordos defendem o principio da multiplicidade. Nos acordos de alcance regional participam 

todos os paises-membros e nos de alcance parcial. participam apenas alguns paises-membros. Um 

exemplo de acordo parcial e o Mercosul. 
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decresceu de 13,8%, em 1980 para 13,1%, em 1988; as exportacoes infra-

regionais totais tambem se reduziram, o comercio passou de 15,5% para 

11,2%, respectivamente (Rosenthal, 1990:79-80). Com as exportacoes 

extra-regionais, a historia nao foi diferente, elas cairam em media 3,2% no 

inicio da decada mencionada.19 

A desaceleracao do comercio infra-regional durante boa parte da 

decada de 1980, deveu-se, plausivelmente, as instabilidades economicas 

causadas pela crise da divida externa. A necessidade de se obter divisas 

para assegurar os servicos da divida (juros ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA amortiza96es), arrefeceu as 

rela9oes extra-regionais, e desaqueceu o comercio infra-regional, como os 

dados acima demonstram. 

De qualquer forma, isso nao significa que houve um processo de 

desintegra9ao economica na regiao, pelo confrario, a integra9ao era vista 

como uma estrategia alternativa para enfrentar melhor a conjuntura 

intemacional adversa, ja que a sua retomada no inicio dos anos oitenta, 

atraves dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ALADI, obedecia, mndamentalmente, a fatores politicos e 

economicos que ocorriam ao nivel regional e mundial. 

Neste contexto, a questao da divida externa converteu-se nmn ponto 

central de articula9ao diplomatica no "subcontinente". Essa articula9ao em 

tomo do problema da divida externa dos paises do Terceiro Mundo foi uma 

iniciativa do presidente de Cuba, Fidel Castro. Apos seis congressos sobre 

19 Dados do BID, extraidos de Montoya e Guilhoto, 1987. 
20 Os anos oitenta marcaram, para os paises de menor desenvolvimento, uma insatisfacao com tal 

processo. Os resultados com a ALALC nao foram tao positivos para esses paises. Rosenthal afirma, que 

"os beneficios recebidos da integracao no passado se converteu em um fator retardatdrio do processo 

negociador, exacerbado pelos custos da integragao derivadas do desvio de comercio". Entre outros 

fatores. o autor aponta dois importantes que conspiraram para os insucessos da integracao no ambito da 

ALALC: "a escassa vinculagao comercial e infraestrutura pre-existente". Mas isto nao foi o suficiente 

para que na regiao outras iniciativas de integracao nao fossem criadas (Rosenthal, 1990: 86). 
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esse tema,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fidel conseguiu criar uma forte consciencia sobre a dimensao da 

divida, a possibilidade de utiliza-la como um fator de unidade latino-

americana, de colaboracao Sul-Sul e de pressao sobre as potencias 

economicas. 

Outros fatores sao tambem importantes no contexto dos interesses 

economicos e politicos integracionistas, tais como: a) a reabilitacao de 

normas de convivencia democratica em varios paises da America Latina, b) 

os efeitos e consequencias do segundo choque do petroleo (1979) no 

balanco de pagamentos dos paises da regiao; e a nova tendencia da 

economia intemacional que apresenta a integracao economica como uma 

condicao necessaria para o desenvolvimento de novas tecnologias, captacao 

de investimentos extemos e protecao seletiva dos mercados internos. 

(Santos, 1993:126 apudMontoya e Guilhoto, 1987: 3). 

Frente a conjuntura economica adversa que se apresentava a 

iniciativa de integracao economica das economias mais fortes do territorio 

latino americano tinha como objetivo principal, iniciar um processo de 

integracao economica entre as duas maiores economias sul-americanas. De 

fato, ela suscitou um programa amplo de integracao bilateral que, ate o 

momento, tem superado as divergencias historicas entre as duas nacoes. Por 

outro lado, pode-se fortalecer, em termos, o poder de barganha dos dois 

paises nas relacoes internacionais em tomo do problema da divida externa. 

Apos um interregno de quase doze anos (1979-90) sem crescimento 

economico, demarcado pela estagnacao economica na America Latina e o 

esgotamento do modelo de desenvolvimento, pautado na substituicao de 
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unportacoes e amparado substancialmente em financiamentos externos, os 

anos 1990 iniciam-se sob um novo contexto intemacional. 

Em termos intregracionistas, o aPial periodo emerge sobre duas novas 

caracteristicas, que definem bem esse novo contexto: a) a globalizacao dos 

fenomenos economicos - ideologicamente colocada como um fato novo e 

irreversivel, e uma resposta latino-americana a essazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA globalizagao, com uma 

gradual tendencia em direcao a uma maior convergencia entre os paises da 

regiao em materia de politica economica, inclinada principalmente para 

uma liberalizacao comercial e a adocao de metas comuns de 

desenvolvimento; e b) a convergencia, pelo menos aparentemente, para 

regimes politicos plurais, participativos e democraticos. 

Antes, a integracao regional assumiu um papel preponderante nas 

estrategias de desenvolvimento economico na America Latina, como vimos. 

APialmente, impoem-se aos paises da regiao, novas estrategias de 

desenvolvimento economico, sintomzadas com a nova realidade da 

economia mundial. Nesse sentido, "e razodvel supor que a integragao seja 

funcional a estas novas estrategias nacionais de desenvolvimento" 

(Rosenthal, 1980:82). 

Estudando os desdobramentos recentes do processo de integracao na 

America Latina, Prado (1995:7) levanta duas questoes centrais: 1) as 

politicas de integracao regional estao caminhando na direcao de um 

mercado comum, ou apenas de uma uniao alfandegaria incompleta no 

espaco geografico do Mercosul? 2) o Mercosul e um instrumento na 

montagem de uma estrategia de desenvolvimento economico regional ou e 
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apenas uma estrategia para a liberalizacao do comercio exterior dos paises 

da regiao, como parte de um processo de liberalizacao da economia 

continental e da economia mundial? 

Prado parte da hipotese que existem duas concepcoes a respeito dos 

objetivos, amplitudes e fundamentos do Mercosul. No entanto, essas duas 

concepcoes divergem atraves de visoes diferentes do papel do Estado na 

economia e sua importancia no processo de construcao de um novo padrao 

de desenvolvimento sustentado na regiao. 

Prado classifica a primeira concepcao como neoliberal, cujo 

fundamento principal e a criacao de um mercado comum que leve em 

consideracao o piano externo e interao, ou seja, sem a discriminacao dos 

outros parceiros comerciais. Isto e, a integracao regional deve acontecer de 

maneira que crie comercio e evite os desvios de comercio. A tese neoliberal 

sustenta ainda, que a integracao regional e apenas um estagio dentro de um 

processo de liberalizacao mais amplo, inserido no programa de Iniciativa 

das Americas. 

A segunda abordagem e denominada pelo autor de neo-

desenvolvimentista. De acordo com esta, o Mercosul deve inserir-se num 

projeto de desenvolvimento regional. A criacao de um mercado comum 

implica no estabelecimento de coordenacao das politicas macroeconomicas 

dos paises envolvidos, e nao se restringir apenas a politica fiscal e 

monetaria, mas necessariamente no estabelecimento de politicas industrials 

articuladas, onde as prioridades devem ser direcionadas para o crescimento 

setorial, no sentido de admimstrar os conflitos provocados nas economias 

nacionais no contexto do processo de integracao. 
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Seguindo esta orientacao o Mercosul nao seria apenas urn estagio no 

processo de integracao continental, mas um insrrumento na estrategia de 

desenvolvimento regional. De acordo com a ultima concepcao exposta, 

embora nao se rejeite inicialmente as negociacoes pela via da liberalizacao 

do comercio continental, as negociacoes realizadas e a se realizarem, devem 

considerar que o mercado comum sul-americano tem objetivos diferentes da 

criacao de uma zona de livre comercio continental. 

Na decada de 1970 o modelo de "substituicao de importacoes" enPou 

em crise, devido a ausencia de financiamento. Sabe-se que o ponto de 

partida para a integracao economica latino-americana que deu origem a 

ALALC (Associacao Latino Americana de Livre Comercio) foi o modelo 

de "substituicao de importacoes", cujo elo de sustentacao mais forte da 

cadeia era a generalizacao de um mercado interao para toda a America 

Latina. Sendo assim, a tentativa de integracao encerra-se num fracasso, 

devido a ampliacao limitada do mercado interno. 

Nesse contexto, o Brasil ainda estava sob a egide do modelo 

substiPitivo de importacoes, que apresentava fortes indicios de ruptura no 

governo Geisel (1974-78). ConPido, este modelo constituido sobre as bases 

cepalinas nao se esgotou para o Brasil nem para os demais paises latinos. A 

politica economica dos EUA nesse periodo mudou e "reduziu a liquidez 

intemacional" dificultando o financiamento do processo de substituicao de 

importacoes. Tambem os termos de intercambio foram redefmidos para 

transferir parte do novo custo das crises do petroleo para os paises 

perifericos. 
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Ainda nesse mesmo periodo, o endividamento externo cresceu de 

forma exponencial, influenciado pelo aiimento das taxas de juros 

internacionais pelos EUA, repercutindo em crises violentas principalmente 

no Mexico e Brasil, o que vem a ser chamado de "decada perdida" para 

maioria dos paises latino-americanos. Ainda neste periodo, regjstraram-se 

um crescimento economico mediocre, altas taxas de inflacao e corrosao do 

poder de compra dos esPatos da sociedade mais vulneraveis ao processo de 

exclusao social. 

Com a assinatura do PICE (Programa de Integracao e Cooperacao 

Economica) a situacao intemacional modificou-se levando a aceleracao da 

integracao no cone sul. Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado de 

Assimcao, em 26 de marco de 1991, dando um largo passo para a 

consolidacao do processo de integracao economica no cone-sul. Brasil e 

Argentina prosseguiram com a experiencia da integracao com assinatura da 

Ata de Buenos Aires, fixando o prazo para a "concretizacao da uniao" ate o 

final de dezembro de 1994. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O Mercosul, era visto, dentro do espirito liberalizante dos 

novos governos Collor e Menen, como uma resposta continental 

a formaqao de blocos no espaqo international. Neste sentido 

falava-se na formaqao de um mercado comum do cone sul como 

um ponto de partida para o processo de liberalizaqao mais 

amplo, ao contrario da tradiqao doutrinaria desde Vinner e 

Balassa, o mercado comum nao era visto como um expediente 

distinto, ou ainda contrario a politica de abertura comercial, 

mas como um caminhopara essa". (Prado, 1995:21-22) 

Com os desdobramentos do processo de integracao, a maioria dos 

paises da America Latina seguiram na decada de 1990 a politica de 

liberalizacao, expressa nos acordos comerciais. Como acrescenta Prado 

(1995:25), "na prdtica, regionalismo aberto seria a tentativa de se 
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implementar uma integracao economica que procurasse produzir apenas o 

efeito de criagdo de comercio, reduzindo-se ao mdximo os efeitos de desvio 

de comercio ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O novo regionalismo na America Latina diferenciava-se das 

tentativas anteriores, notadamente do modelo que se fundamentava na 

ampliacao do mercado interno, associado a substituicao de importacoes, e 

por esta via, a integracao dos paises com mercado interno maior. 

A concepcao liberal do Mercosul nao foi definitivamente afastada, e 

ainda exerce forte influencia. Segundo essa concepcao, o limite da 

integracao seria uma uniao alfandegaria, com tarifa externa comum 

reduzida, e com coordenacao macroeconomica limitada a consultas mutuas, 

sem maior integracao de politicas economicas. 

Frente ao panorama que comeca a se desenhar na economia mundial 

no final do seculo XX, a economia latino-americana apresenta tendencias (o 

Mercosul) de integracao multilateral com os diversos blocos economicos 

existentes. Mas, para que o Mercosul possa alcancar seus objetivos se faz 

necessario a compatibilizacao de estrategias de desenvolvimento para todos 

os paises que fazem parte desse bloco economico. 

A criacao do Mercosul vem conrribuindo para o bom desempenho do 

mercado latino-americano, sendo a Argentina seu maior parceiro comercial 

inrrabloco. 

"A questao a ser decidida pela sociedade brasileira e se o Brasil 

deve, segiiir uma estrategia de promover ativamente seu 

potential industrial e tecnologico, evitando, contudo os erros do 

passado, particularmente a grave subestimagao dos custos de 

falha de governo. Ou se, ao contrario, deve o Brasil aventurar-

se por uma estrategia liberal, ignorando tambem a existencia de 

falhas de mercado, acreditando que eventuais custos de 

desindustrializacao setorial sejam compensados pela construqao 
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de uma economia com base economica mais solida". (Prado, 
1995:38). 

NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caso especifico do Brasil, o processo de integracao economica e 

bastante importante. Mas, o que e mais importante e a forma de insercao: o 

Brasil deve necessariamente inserir-se nesse processo de maneira 

relativamente autonoma, voltando-se para o mercado interno. O que vem 

ocorrendo, ao longo das tentativas de integracao, e uma imposicao de 

politicas economicas nao so para o Brasil, mais para toda a America Latina, 

voltada para os interesses das "economias centrais". Os processos de 

integracao introduzidos foram insuficientes para reverter as caracteristicas 

excludentes. No proximo capiPilo faremos uma discussao sobre a America 

Latina do Desenvolvimentismo ao Neoliberalismo. 
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CAPITULO II 

Uma Breve Digressao na Historia da America Latina: do 

Desenvolvimentismo ao Neoliberalismo 

Em primeira instancia e necessario enfatizar que as diferencas 

historicas existentes entre os paises da America Latina, colocam-se como 

um desafio para pesquisar e tratar esta regiao na perspectiva de uma 

unidade homogenea. De fato, existem algumas caracteristicas gerais entre 

os diferentes paises latino-americanos conforme apontamos anteriormente, 

notadamente quando nos referimos ao processo de colonizacao realizado 

pelos povos na sua maioria europeus. A colonizacao da America Latina na 

sua genese foi condicionada pelas formas como se processou sua insercao 

economica e politica no cenario intemacional. No periodo posterior a 

colonizacao, a America Latina ficou subordinada aos interesses e ditames 

do imperialismo ingles. . 

Nas duas primeiras decadas do seculo XX, mais precisamente em 

1914, o capital ingles predominava na regiao, concenfrando-se nos setores: 

comercio, financas, infra-estrutura e divida publica. O capital norte-

americano, embora em menor proporcao, concenrrava-se basicamente nos 

setores produtivos, principalmente no setor de mineracao com uma 

participacao de aproximadamente 60% dos investimentos. E importante 

chamar a atencao para o fato de que o investimento produtivo norte-

americano era nove vezes maior do que de origem inglesa, fazendo emergir 

uma desnacionalizacao antecipada de parte da estrutura produtiva da regiao, 

neste periodo. No ano de 1914, 10% das exportacoes latino-americanas, 

:i Para um maior detalhamento dos processos de formacao socioeconomica da America Latina sugerimos 

uma apreciacao da obra de FURTADO (1969). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t 
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destinavam-se para os EUA. Ja em 1929 este percentual eleva-se para o 

patamar de 39%. 

Desde os prirnordios do seculo XX, o imperialismo norte-americano 

ultrapassava o britanico. Para se ter uma ideia, este capital na forma de 

emprestimos e investimentos que em 1914 representava apenas 10% dos 

capitals "forasteiros" aplicados na America Latina, em 1929 assumiu a cifra 

de 38%, um crescimento em uma decada e meia de aproximadamente 

200%, concenfrados em boa parte na mineracao. Suas aplicacoes na 

America Latina, que no final do seculo passado representava US$ 0,3 

bilhoes saltaram para 2,4 bilhoes em 1919 e, uma decada depois atingiu a 

cifra de 5,4 bilhoes. Esse periodo coincide com a crise de 1929, momento 

de ocorrencia de uma fuga de capitals de aproximadamente 5,4 bilhoes, 

reduzindo-se drasticamente em 1940 para 3,8 bilhoes. Esta fuga tambem 

atingiu a dimensao dos investimentos externos diretos, que se reduziu de 

2,6 bilhoes em 1929 para 1,6 em 1940. (Carmagnani, apud. Cano, 

1999:288) 

Para estudar o aprofimdamento da crise que esta posta na 

contemporaineidade na America Latina e necessario fazer uma breve 

digressao na historia. Intenta-se, verificar uma das hipoteses centrais deste 

trabalho, isto e, que as politicas neoliberais praticadas na decada de 1990 

tem contribuido significativamente para o aprofundamento do quadro de 

exclusao social na regiao. 

Neste contexto, a partir dos anos 80 com a "crise da divida", os EUA 

constituem-se no coordenador hegemonico na conducao das politicas 

economicas para a America Latina, com o apoio das elites nacionais. No 
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periodo que compreende a decada de 1980 houve uma convergencia 

crescente neste sentido. Nesse mesmo periodo, a America Latina como um 

todo passou por uma crise de grandes proporcoes: fiscal, fmanceira, 

enfraquecimento do poder do Estado Nacional, fortalecimento crescente dos 

grupos financeiros ligados ao capital intemacional, enfraquecimento 

politico das associacoes, consolidacao do poder de uma nova tecnocracia 

fransnacional. E sob essas bases que rege nos dias atuais toda a politica 

economica para a America Latina. 

2.1- 1929-1979: Meio Seculo de Excepcionalidade 

Deflagrada a "crise de 1929" anuncia-se o rompimento de um padrao 

de acumulacao pautado no modelo primario exportador. Nesse contexto, as 

elites e o Estado sentiam-se precionados pelas potencias centrais, e nao 

agiram em defesa da economia nacional. A conseqiiencia imediata foi uma 

drastica compressao do emprego e da renda. 

O periodo de 1929-1937 e marcado por problemas de nafrireza 

politica e economica. No caso do Brasil, este periodo e marcado pela 

ascensao do Govemo Genilio Vargas, com uma proposta politica de carater 

"nacional populista", frazendo como discurso central a necessidade de 

industrializacao do pais, uma vez que a economia brasileira estava sendo 

atingida por "insuficiencia" do desenvolvimento das forcas produtivas e 

tambem pelos efeitos da grande depressao. Naquele momento as economias 

centrais encontravam-se deprimidas, o comercio e as financas 

extremamente fragilizados, sem uma visao clara de como reverter a situacao 

nos quadros que estavam postos do imperialismo. 



31 

Praticamente todos os paises da America Latina estavam embarcando 

na "onda" da industrializacao, a maior parte desses paises estavam 

instalando unidades de transformacao industrial. Os paises de menor porte 

limitaram-se as atividades de beneficiamento agro-industrial, enquanto os 

maiores paises consolidavam as industrias de bens de consumo tais como: 

textil, vesniario, calcados e mobiliario, alem da quimica e metalurgica. 

Aqueles paises que nao diversificaram seu parque industrial tiveram 

enormes dificuldades para elaborar mna politica de defesa da economia 

nacional.22 

No caso da economia brasileira, levando em consideracao os 

sacrificios despendidos na Segunda Guerra, no periodo de 1937-1945 foi 

possivel o avanco no processo de industrializacao, uma vez que, os paises 

centrals estavam envolvidos na guerra nos deixando mais a vontade para 

conduzir os rumos da nossa industrializacao, embora retardataria. Nesse 

periodo consolidava-se a industrializacao em alguns paises da America 

Latina, e quase todos os paises de porte medio e grande, ja contavam com 

alguns segmentos industrials, a exemplo da quimica e metalurgia. 

No periodo de 1945-1955 o imperialismo sentiu-se fortemente 

abalado com a consolidacao da Uniao Sovietica e com as conquistas do 

socialismo no leste europeu. Somavam-se a essas conquistas a vitoria de 

Mao na China e a Guerra da Coreia (1951-52), abalando significativamente 

as relacoes dos EUA com a America Latina. Neste contexto, emerge a 

Guerra Fria (1946-47), abalando ainda mais as relacoes dos EUA com a 

America Latina. Frente a esta siPiacao, as medidas adotadas pelos EUA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Remetemos o lcitor para examinar o trabalho de SEERS, 1962 a e b, apud CANO, 1999. 
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foram extremamente retaliadoras e repressivas, atacando de frente o 

nacionalismo e as forcas progressistas no continente. Foi um periodo de 

muita Pirbulencia e de sucessivos golpes militares, argumentando ser o 

imperialismo norte-americano uma tentativa de "restaurar a democracia". 

As acoes conservadoras na America Latina, no ambito interno e 

externo, nao poderiam trazer resultados promissores, uma vez que entre a 

crise de 29 e a decada de 1950, a nossa participacao no computo das 

exportacoes mundiais decresceu e, em contrapartida o PIB duplicou. Dessa 

forma, nao haveria possibilidades reais de liberalizar as exportacoes, devido 

a incapacidade de geracao de divisas (Furtadol961, apud, Cano, 1999: 292). 

No periodo de 1930-1950 surgem varias liderancas industrialistas 

para fazer face as pressoes externas e internas. Dentre esses paises da 

regiao, destacam-se: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Mexico, Peru, 

Venezuela. A principio, as pressoes norte-americanas na America Latina 

nos anos 50 ocorreram com o intuito de unificar o mercado na regiao em 

torno de si, frente ao conflito coreano. Depois o Piano Marshall apresentava 

sinais de esgotamento, sendo assim a protecao dos mercados da America 

Latina constituiam-se niima necessidade estrategica para os norte-

americanos. 

Entretanto, as pressoes de cunho liberal dos norte-americanos nao 

frearam o avanco do processo de industrializacao. Ao contrario, 

intensificou-se a resistencia interna. A industrializacao avancou ate onde foi 

possivel. O Estado por sua vez, supriu a debilidade do capital privado 

nacional, financiando a consolidacao da indiistria de petroleo, aco, produtos 

quimicos basicos, infra-estrutura, bancos, transportes, energia e 
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telecomuriicacoes. Neste contexto a industrializacao passa a ser uma 

bandeira comum dos paises latino americanos. 

O periodo que compreende 1955-1973 representou o auge e o 

esgotamento do mais longo periodo de crescimento e transformacao para os 

paises ditos desenvolvidos, onde Europa Ocidental e Japao assimilavam o 

"sistema industrial norte-americano". No comeco da decada de 1960, 

comeca a se manifestar os sinais de esgotamento do auge do ciclo de 

expansao dos EUA, com uma brutal reducao de sua taxa de crescimento, 

esfacelamento do comercio exterior e de suas contas fiscais. Em 

contrapartida Europa e Japao comecam a crescer. 

Esses dois movimentos contratendentes viabilizam e aceleram a fuga 

de capitals produtivos e financeiros para o exterior. Num primeiro 

momento, das filiais norte-americanas para Europa e, depois dos capitals 

europeus e japoneses. Tanto os paises centrais desejavam expandir suas 

posicoes na periferia quanto essas desejavam os investimentos para dar 

continuidade ao processo de industrializacao. 

A siPiacao de desequilibrio financeiro dos EUA se aprofundava, alem 

de problemas economicos especificos que podiam colocar em questao a sua 

hegemonia, mas por outro lado, sua ajuda externa a Europa e o Japao e os 

seus movimentos de investimentos no exterior originaram uma acumulacao 

de excedentes financeiros que converteram no ponto de partida para o 

desenvolvimento da extraordinaria "bola de neve" constituida pelo sistema 

financeiro intemacional.23 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

23 Para uma analise mais aprofundada da discussao em torno do sistema financeiro intemacional nesta 

epoca ver Belluzzo (1997), In Tavares, M. C. e Fiori, J. L. (Orgs.) Poder e Dinheiro- Uma Economia 

Politica da Globalizacao. Vozes, Petropolis, 1997. 
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As dificuldades para dar continuidade a industrializacao na America 

Latina cresciam, resultando em fortes tensoes politicas. Nesse quadro nasce 

a luta pelas reformas de base que desembocou em sucessivos golpes 

militares em boa parte da America Latina, como por exemplo, o golpe 

militar no Chile com o apoio dos EUA em 1973. 

Ja a partir dos anos 70, a industrializacao na regiao caminhava de 

forma lenta desigual e truncada. As economias da America Latina foram 

corroidas pela inflacao galopante registrando progressives deficits em 

transacoes correntes e no balanco de pagamentos. Para termos uma ideia da 

desaceleracao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"0 PIB latino-americano teve crescimento medio anual de 5,5% 

na decada de I960 e de 5,6% na decada de 1970, mais nossa 

participacao no comercio mundial caiu de 7,7%> em 1960 para 

5,5% em 1970 e 1980, embora nossas exportacoes tivessem 

crescido 3,6 vezes mais do que o PIB na decada de 1970. A 

pauta exportadora jd mostrava uma presenga mais significativa 

de manufaturados, notadamente a dos principals paises". (Cano, 

1999,:294) 

Na transicao da decada de 1960 para 1970 a America Latina 

apresentou um crescimento economico "mediocre", e utilizou-se largamente 

do endividamento externo. No periodo de 1968 a 1973 o Brasil destaca-se 

como uma excecao em virtude do chamado "milagre economico" as custas 

do aumento do endividamento externo, questao que vamos examinar com 

mais profundidade adiante.24 Todavia, os problemas relacionados ao 

aumento da inflacao, deficit estrutural e endividamento externo 

desenvolveram-se e cresceram no tempo, e abrindo possibilidades para o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

24 E importante chamar a atencao do leitor para examinar o trabalho de DAVIDOFF (1998), onde ele 

discute com muita propriedade o endividamento externo brasileiro nos anos 70. 
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afloramento de uma crise social sem precedentes na historia da America 

Latina. 

2.2- A Fase de Reestruturacao Economica e Ajuste no Mundo 

Periferico 

O periodo da decada de 1960 e marcado por elevadas taxas de 

crescimento do PIB na America Latina, apoiado no financiamento externo. 

Na transicao para a decada de 1970, manifestam-se os primeiros sinais de 

crescimento do processo inflacionario. 

Ao final da decada de 1970, os juros comecam a aumentar nos EUA, 

impulsionando a desvalorizacao do cambio. Aquelas empresas e bancos de 

natureza privada que haviam contraido divida externa, uma vez em que eles 

possuiam liquidez em moeda nacional, comecaram a resgatar suas dividas, 

liquidando-as com moeda nacional a seus governos. Estes por sua vez 

assumiram as obrigacoes externas dos agentes privados, o que passou a ser 

chamado "estatizacao da divida". 

Na transicao de 1970 para 1980 as taxas de juros sobem para 

patamares "catastroficos". Em decorrencia, surge uma quebradeira 

financeira de varios paises: Polonia, Mexico, Argentina e Brasil. 

Acrescentando ao que foi enfatizado acima, o processo de estatizacao da 

divida externa teve como contrapartida o surgimento de mna elevada divida 

publica interna. Frente a baixa credibilidade do Estado, essa divida interna 

passou a ser negociada a altas taxas de juros. Acumulando-se dividas 

publica interna e externa os problemas das economias latino-americanas 
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avolumaram-se ainda mais, atraves da elevacao no sistema de precos, alem 

do agravamento do deficit publico com a contencao da receita fiscal. 

Como conseqiiencia do processo de reesrmPiracao economica dos 

paises centrais na decada de 1980, nasce uma preocupacao em "salvar" o 

sistema financeiro intemacional, que os levou a pressionar a America 

Latina para o pagamento de uma parte dos juros da divida conrraido nos 

anos anteriores. Os regentes da "orquestra fmanceira intemacional" 

imediatamente cortaram o credito externo, porem, diante da percepcao por 

parte dos EUA da impossibilidade de cumprimento dos servicos da divida, 

por alguns paises, este por sua vez, passou a socorrer so em situacoes 

extremamente emergenciais como foi o caso do Mexico. Momtorado pelo 

FMI, o objetivo principal dessa concessao de ajuda era comprimir a 

demanda interna, permitindo assim a geracao de excedentes para 

exportacao, o que pagaria uma fracao da conta. 

De acordo com (Cano, 1999:297) os principals pontos que 

constiPiiam as propostas "negociadas" para encaminhar o processo de 

ajuste na America Latina nos anos 80 foram: 

1) Politica fiscal: cortes radicals nos gastos correntes (notadamente 

em salarios, gastos sociais e subsidios diversos) e no investimento 

publico; houve poucas alteracoes, entretanto, na estrurura 

tributaria; 

2) Politica monetaria: contencao drastica da expansao dos meios de 

pagamentos, do credito interno, e elevacao das taxas de juros 

reais; 

3) Politica salarial: contencao dos reajustamentos e queda do salario 

real; 
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4) Politica cambial e de comercio exterior: desvalorizacao do 

cambio, incentivos as exportacoes e restricoes as importacoes. 

As tres primeiras politicas atuaram no sentido de reduzir o consumo e 

o investimento (publico e privado). Dessa forma, comprimiu-se tambem 

grande parte da demanda de importacoes. Ja a segunda e terceira atuariam 

no sentido de conter o processo inflacionario; quanto a terceira, 

especificamente, reduziria os custos e melhoria das relacoes 

carnbio/salarios; a quarta e ultima aPiaria no sentido de reverter o deficit 

comercial. 

2.2.1- A Fase de Ajustamento nos Anos 90 

Uma vez realizada a reesPnturacao nos paises centrais (embora 

incompleta), a necessidade das empresas transnacionais passa a ser a 

reestruturacao dos sistemas economicos na America Latina. Os obstaculos 

enfrentados seriam a soberania dos Estados Nacionais, podendo limitar suas 

investidas. Todavia, os "paises centrais" estavam fortalecidos no ambito dos 

seus Estados Nacionais, atraves de blocos como e o caso da CEE 

(Comunidade Economica Europeia). 

De outra parte, as transnacionais junto com os bancos credores 

necessitavam por ordem novamente junto aos seus credores, atentando para 

o cumprimento das obrigacoes de pagamento dos juros da divida externa de 

forma negociada, "discutindo", inclusive as liberalizacoes no sistema 

financeiro intemacional em boa parte dos paises perifericos. Na realidade, 

as regras dos acordos estavam vinculadas a uma politica economica de 
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cimho neoliberal voltadas para os interesses financeiros das transnacionais e 

da elite tecnocrata. Estas politicas vem sendo aplicadas e desdobradas nos 

anos 90 na America Latina para atingir os objetivos dos paises centrais. Os 

eixos centrais da politica neoliberal sao: reducao do papel do Estado, 

privatizacoes, desregulamentacoes e por ultimo a abertura comercial (Cano, 

1999:299). 

A forma como o discurso ideologico foi abordado pelos "paises 

centrais" conduzia a necessidade de "moderriizacao" da periferia para assim 

estes ultimos fazerem parte do rol dos paises desenvolvidos. Ao adotarem 

as politicas economicas neoliberais com uma "dose" muito forte de abertura 

do comercio intemacional, a periferia se expos a concorrencia numa relacao 

desigual, onde eficiencia, produtividade e competitividade se converteram 

em palavras "chave" do discurso neoliberal, resultando no aprofundamento 

da exclusao social em diversos niveis, sem precedentes na historia da 

America Latina. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3- O Caminho de "par em par" do Ajuste e das Reformas Estruturais 

Na transicao da decada de 1980 para 1990, o panorama politico 

intemacional opera mudancas significativas tais como: implosao do mundo 

socialista, desaceleracao da economia mundial dos paises centrais e uma 

substancial queda das taxas de juros. As mudancas que ocorreram nessa 

transicao beneficiaram os paises centrais, que visaram com os seus 

mecanismos de politica economica originar um mercado exterior para 

realizacao dos excedentes exportaveis. 
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Com a desaceleracao da economia a recessao intensificou-se e, foi 

necessario ir a busca de emprego para o capital ocioso, impondo o ajuste e a 

reforma. Neste contexto, os programas de estabilizacao que surgiram 

assemelhavam-se em grande medida aos anteilores. Estes tinham como eixo 

central: politica de contencao salarial; restricao da moeda e do credito, alta 

taxas de juros; ajustamento fiscal com inPiito de reduzir o deficit publico. 

A diferenca marcante com relacao aos programas de estatizacao 

anteriores se expressava na politica de desvalorizacao cambial, ao passo que 

a politica economica centra-se na valorizacao cambial. O cambio valorizado 

estimula as importacoes e reduz a exportacoes. Com o cambio 

desvalorizado a siniacao se inverte. Uma outra diferenca marcante e 

ausencia de congelamento de precos. 

As reformas cambiais e comerciais foram as que mais se 

generalizaram e se anteciparam na maioria dos paises da America Latina. 

Chile e Argentina experimentaram em 1973 e 1976, respectivamente, 

Mexico e Bolivia em 1985 e o restante dos paises da regiao a partir de 1988. 

Tais reformas propunham drasticas reducoes das tarifas alfandegarias, das 

barreiras aos fluxos de importacoes e a exportacoes e liberalizacao e 

unificacao do mercado cambial. 

Acrescentaram-se tambem as reformas no campo financeiro, 

comecando a ser praticada inicialmente pelo Uruguai em 1985 e, no Brasil 

em 1988, Costa Rica, Paraguai e demais paises da America Latina a partir 

de 1989-90. As reformas consistiram basicamente em trazer para os 

mercados latinos as principals modificacoes ocorridas no mercado 

financeiro intemacional (como mercados a tenno, futuros, securitizacao e 

etc.); reformular as instiPiicoes intemas (Banco CenPal, Instinricoes 
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Financeiras, Bolsas de Valores etc.), com o objetivo de agilizar as 

operacoes financeiras internas e externas; diminuir os encaixes sobre 

depositos, liberalizar os juros, reduzir o credito "dirigido" e subsidiado, e, 

fimdamentalmente, promover a internacionalizacao dos sistemas financeiros 

nacionais (Cano, 1999:301). 

As reformas ainda atingiram a dimensao da administracao publica, 

reforma patrimonial do Estado que significa privatizacoes de ativos 

publicos. Varios paises da America Latina passaram pela refonna do 

Estado. O caso que cabe destacar e o da Argentina por ter sido o mais 

radical. 

Do conjunto das reformas imprimidas na America Latina, as 

privatizacoes parecem ter sido um dos mecanismos mais fortes para 

beneficiar os paises centrais, resultando numa compressao do Estado na 

regiao e consequentemente do seu pafirmonio. Para termos uma ideia dos 

resultados das privatizacoes e importante deixar claro que o valor medio 

destas no periodo de 1990 a 1997, foi menos de 1% do PIB, estando muito 

aquem do volume dos juros da divida interna e externa, o que significa a 

negacao do argumento que relaciona a venda do parrimonio publico como 

uma forma de nunimizar a carga exercida sobre o Estado pelo pagamento 

dos juros sobre a divida publica. 

Por outro lado, esse processo representa atualmente parcela 

importante do investimento direto estrangeiro, tendo atingido, no total 

acumulado entre 1988 e 1995, a proporcao de 45,8 e 31%, na Argentina, 

Pern e Venezuela, respectivamente. No periodo de 1990 a 1997, o total das 

privatizacoes na America Latina atingiu o patamar equivalente a US$ 97,2 

bilhoes (CEPAL, 1997:50; 1997-1998, apud, Cano, 1999:303). 
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Nao podemos deixar de considerar e destacar no ambito das reformas, 

a reforma no mercado de trabalho. As condicoes postas na America Latina 

estao muito distantes da condicao de promover o aumento dos postos de 

trabalho e elevar os niveis de bem-estar-social. Na realidade as taxas de 

desemprego tem sido muito altas, alem de um crescimento economico 

modesto, a precarizacao das relacoes de trabalho e a iiiformalizacao estao 

assumindo patamares elevados acompanhado de uma queda significativa 

dos salarios reais. 

Com relacao a previdencia social Uthoff (1995, apud, Cano, 

1999:304-305) mostra afraves de dados e simulacoes, considerando o 

amnento mais que proporcional da parcela de maiores de 65 anos na 

estrutura etaria latino-americana e a alta taxa de mformalizacao do mercado 

de trabalho (55% em 1993) a necessidade de um aumento anual do salario 

real em 1,5% e um aumento do emprego formal de 1,7% (resultando no 

crescimento da renda de 3,3%) para que o atual sistema de reparticao 

pudesse manter constante a relacao pensao/taxa de conPibuicao. 

As reformas das relacoes de trabalho tem como eixo central a 

diminuicao dos custos do Pabalho sem a diminuicao da Jornada de trabalho 

acompanhada de reducao de salario, reducao de encargos trabalhistas ( o 

que vem sendo realizado em diversos paises da America Latina), 

rompimento da estabilidade e flexibilizacao do mercado de trabalho atraves 

da legalizacao de contratos temporarios. Estas reformas comecaram a ser 

instaladas a partir de 1990 (com excecao do Chile, onde elas tiveram inicio 

no comeco da decada de 1980). No entanto, o numero de paises que as 

realizaram e ainda pequeno. 
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2.4- Resultados das Reformas 

Do ponto de vista dos precos as politicas de estabilizacao obtiveram 

resultados relevantes. Os precos ao consumidor atingiram um crescimento 

medio anual de 364% no periodo de 1988, chegando a 1680% em 1990 e, 

estimou-se em 11% no periodo de 1997-1998, tendo aumentado no periodo 

de 1999 na maior parte dos paises da America Latina. Esta queda foi em 

grande medida importante para coroar o exito dos programas da Argentina e 

do Brasil em 1994. Apesar disso, a maior parte dos aPiais processos de 

estabilizacao padece da armadilha que e a sustentacao na valorizacao 

cambial. Essa valorizacao vem demonstrando sua fragilidade diante da crise 

do balanco de pagamentos ou ataques especulativos. Tal fragilidade vem se 

manifestando concretamente nos casos do Mexico (1995-97), Venezuela 

(1993-96 e 1997-98), frazendo de volta o aumento dos precos, instabilidade 

e crises sucessivas (Cano, 1999: 305-306). 

O nucleo central dessas politicas se resume em: 

1) Juros reais elevados, praticados acima do mercado intemacional. Apos 

1991 e 1994 houve uma pequena reducao, mesmo assim a intensificacao 

das crises fez com que os juros voltassem a crescer no periodo de 1994, 

1997 e 1998; 

2) Confrole brutal da expansao dos meios de pagamento. Porem, o 

expressivo aumento da enfrada de capital estrangeiro culminou no 
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aumento da liquidez real, impulsionando o credito privado, anulando em 

parte os efeitos da politica monetaria; 

3) Cambio valorizado. Se tomada a media 1987-90=100, teriamos taxas de 

cambio reais efetivas ( para exportacao), em 1998, de 51 para o Peru , 56 

para o Brasil, 68 para a Argentina, 74 para a Colombia, 85 para o Chile e 

84 para o Mexico (devido a desvalorizacao de 1995, com a crise); 

4) Orcamento fiscal. Poucos paises aumentaram as receitas em proporcao 

ao PIB e varios cortaram os gastos (notadamente em pessoal, gasto 

social e investimentos), resultando em uma diminuicao acenPiada dos 

deficits observada durante a decada de 1980 e, nos primeiros anos da 

decada de 1990. ConPido, a partir de 1994-95, de 19 paises que 

infonnarain suas contas, 12 voltaram a aumentar seus deficits, e o Chile 

aumentou seu superavit; o Brasil, entre os principals paises e o que 

ostenta os maiores deficits. 

Os objetivos da conjuncao dessas politicas foram atingidos: os juros 

elevados permitiram a atracao do capital externo, uma vez em que o cambio 

valorizado estimulava em grande medida o fluxo de importacoes, 

sobretudo, ancorando os precos internos. 

Essas politicas resultaram, numa reducao significativa da participacao 

da America Latina no PIB mundial, bem como nas exportacoes. Os limites 

da politica de abertura comercial, manifestaram-se na reducao do fluxo de 

importacoes mundiais. No periodo de 1980, registrou-se uma reducao de 

5,5% para 4,5%, em 1999, registrando apenas uma elevacao para 5,0% em 

1996. Em decorrencia, de crises e melhoria dos precos das exportacoes, no 

periodo de 1990 e 1998, atingira, a taxa media anual de 9,3%, ao passo que 

as exportacoes assumiram a taxa de 14,6%, alterando significativamente a 
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balanca comercial de quase toda a America Latina. A principal origem 

dessa reversao latino-americana foi o exfraordinario aumento das 

exportacoes dos EUA para a America Latina, que apos 12 anos (1985-1997) 

aumentou de US$ 35 bilhoes para US$ 107 bilhoes em 1995 (CANO, 

1999:306). 

Neste contexto, o deficit em transacoes corrente aumentou 

progressivamente. Para termos uma ideia o deficit nesta conta em 1989 era 

US$ 9 bilhoes atingindo o patamar de US$ 47,7 bilhoes em 1994; isto 

significa dizer que o deficit aumentou mais de 100% ao ano em media, 

provocando o esfacelamento da economia mexicana e abalou tambem a 

economia argentina. No periodo de 1995 e 1996, em decorrencia, da 

retracao economica, ainda que temporaria do Mexico e da Argentina e com 

a valorizacao do real brasileiro, o deficit diminuiu para o patamar de US$ 

32,2 bilhoes e 35,5 respectivamente. Neste interim, o Brasil aparece como 

um pais "quebrado", cujo saldo passa de uma cifra positiva de US$ 1,6 

bilhao em 1990, para uma cifra negativa de US$ 18,0 bilhoes em 1995, 24,3 

em 1996 e 32,5 em 1998. 

No que diz respeito ao comercio exterior, no periodo de 1990 e 1992, 

pelo lado das exportacoes houve um aumento expressivo, assumindo o 

patamar de 104% para o conjunto da America Latina; no caso do Mexico as 

exportacoes aumentaram 188%, ja as importacoes no conjunto cresceram 

197% e no caso do Mexico 199%. Exceto o Mexico, as exportacoes 

cresceram muito menos do que as importacoes em praticamente toda a 

regiao. 

Com o surgimento do Mercosul houve urna intensificacao do 

comercio interno da regiao. Aproximadamente 1/3 das vendas totais 
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destinavam-se para o mercado intrabloco. Mesmo assim, os problemas no 

interior do bloco tornaram-se serios para a continuidade e aprofundamento 

da integracao, devido a heterogeneidade dos paises participantes, em termos 

estruturais (producao, renda, estrutura fiscal, salarios etc.). 

Nao podemos deixar de levar em consideracao que o processo de 

integracao regional emergiu num contexto em que os paises socios estavam 

passando por um processo de estabilizacao, principalmente (Brasil e 

Argentina). No caso da economia Argentina, iniciava-se o programa de 

estabilizacao, que culminaria com o congelamento do cambio e, depois sua 

valorizacao. 

No caso da economia brasileira, o programa caminharia por mais 

quatro anos, com sua inflacao e politica de desvalorizacoes cambiais 

periodicas. Essa politica fez com que o Brasil atingisse altos superavits no 

periodo 1991 e 1994. Nesse ano, o Brasil adotou uma politica de 

valorizacao cambial, alterando os precos relativos entre as duas moedas 

nacionais, revertendo os saldos anteriores, (so que de sinal contrario), 

amortecendo dessa forma o grave problema cambial argentino, que podera 

voltar mediante a mudanca cambial brasileira de 1999, demonsp-ando a 

fragilidade e instabilidade dessa politica. 

O resultado das politicas liberatorias do capital estrangeiro ajudou a 

reverter a siPiacao anterior. O fluxo liquido da conta de capital no periodo 

de 1977-81 foi de 5,3% do PIB e reduziu-se para 1,3% em 1983-89, chegou 

a 2,6% em 1990-91, 4,3% em 1992-94, e devido as crises em 1991-94 

diminuiu para 3%. Caso, excluirmos dessas cifras as entradas de capitals 

nao autonomos, o fluxo liquido que restaria seria -1,9% em 1983-90, em 
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1991-94 3,2% caindo para 1,6 em 1995 e aumentando para 3,6 em 1996. 

(CEPAL, 1997; Held e Szalachman, 1997 apud Cano, 1999: 308) 

Na realidade, o ajuste consiste em aumentar a dependencia, incentivo 

a grandes enfradas de capitals para financiar o "buraco" na conta de 

transacoes correntes e das amortizacoes da divida. No entanto, a proposta 

de ajuste nao levou em consideracao a volatilidade e o movimento ciclico 

nos paises ditos desenvolvidos. Uma vez em que as reacoes conjunturais 

dos capitals volateis de curto prazo sao automaticas frente a variacoes nas 

taxas de juros reais, esses por sua vez, migram para onde as taxas forem 

crescentes em busca de ganho facil, intensificando as crises esfruturais e a 

exclusao social na America Latina. 

No tocante aos investimentos e a producao observa-se que o 

coeficiente de inversao bruta fixa cresceu modestamente, do nivel de 27,6% 

em 1980, decresceu para 19% durante toda a decada; chegou em 1991-93 a 

20% e, 1994-95 21,5%, decrescendo para 20,7% em 1996, em boa parte da 

America Latina. Esses dados comprovam a reducao dos investimentos 

produtivos, manifestando-se na estagnacao do crescimento da 

produtividade, na maioria dos paises da regiao, em alguns casos o 

crescimento foi modesto. 

O fraco desempenho pode ser atribuido as elevadas taxas de juros 

praticadas no ambito interno. A natureza propria e a dinamica do atual 

modelo de carater importador tem causando um aumento do fluxo de 

importacoes, alem da drastica reducao dos investimentos piiblicos. 

Analisando do ponto de vista macroeconomico, levando em 

consideracao a nafrireza desse modelo importador, onde o investimento e 

modesto, restringindo o crescimento que precisa contar com a expansao do 
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consume*. Para realizar a expansao desse consumo tem-se utilizado, em 

grande medida, de forma crescente o financiamento externo, atraves do qual 

o sistema bancario vem aumentando o financiamento ao setor privado. No 

periodo de 1989 e 1995 os paises que obtiveram a maior enPada de capital 

foram: Argentina, Chile, Equador, Mexico, Paraguai e Peru. Neste mesmo 

periodo, o credito ao setor privado, em relacao ao percentual do PIB passou 

de 100%. 

No periodo de 1981 a 1990, o PIB latino-americano cresce a uma 

taxa anual de 0,9% e, no periodo de 1990 a 1997, atingiu 3,3%. ConPido, o 

movimento nao foi uniforme durante o periodo: de 3,3% em 1991-92, 4,8% 

em 1993-94, decrescendo para 1,8% em 1995-96, aumentando para 3,7% 

em 1998. Analisando de pais para pais, o exame dos dados, entre 1990 e 

1998, mosrra que cada pais sofreu pelo menos duas crises ou fortes 

desaceleracoes: Argentina e Chile, duas; Brasil, Colombia e Mexico, tres; 

Peru e Venezuela, cinco. (Cano, 1999:311). 

Em sintese, a interpretacao dos dados acima, indica que o modelo que 

vem sendo adotado na decada de 1990 permite o crescimento, em alguns 

casos, das taxas elevadas ate o ponto em que suas possibilidades de 

crescimento resistam, seja no ambito interno ou externo. No ambito interno: 

inflacao, crise fiscal, crise politica e no externo: ataques especulativos, 

dificuldades de financiamento externo, reducao dos precos internacionais 

para alguns produtos. No caso do Chile o cobre e no caso da Colombia, 

Mexico e Venezuela o pefroleo. A saida na maioria das vezes adotada foi a 

recessao, desaceleracao, resultando na maioria dos casos, na intensificacao 

dos problemas sociais e desemprego, alem do elevado aumento do 

endividamento externo. 
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Os impactos das politicas de ajuste tambem atingiram o setor 

produtivo. No caso do setor agropecuario no periodo de 1989-97 a taxa 

media de crescimento anual foi de 2,6%, em viitude da expansao das 

exportacoes, beneficiadas de certa forma pela recuperacao parcial (depois 

de 1993, mas com reducoes em 1996) de alguns precos externos e, tambem 

devido a retirada de impostos sobre suas exportacoes, aumento da demanda 

interna de materias primas (apesar do baixo crescimento registrado pela 

industria) e tambem de consumo. 
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1) A primeira dimensao relaciona-se as esPnPiras da producao, onde 

ha uma coexistencia e interacao de multiplos processos que podem 

fornecer lugar a variadas modalidades de interdependencia e 

complementacao tecnica, envolvendo a coexistencia de 

estabelecimentos de grande escala e alta tecnologia com aquelas 

unidades de subsistencia com formas produtivas pre-industriais. 

Neste ambito sao considerados Pes aspectos basicos: 

produtividade fisica do trabalho, a escala operacioanal dos 

estabelecimentos, e a divisao, especializacao e hierarquizacao das 

funcoes produtivas. 

2) A segunda dimensao se refere as relacoes sociais que se articulam 

em torno desses processos produtivos. Tais relacoes sociais 

tambem se diferenciam e coexistem. No topo da piramide, estao 

aquelas relacoes correspondentes aos estabelecimentos de maior 

produtividade fisica, apresentando uma maior escala operativa e 

diferenciacao interna de suas funcoes produtivas e com 

conhecimento tecnico elevado. Na parte inferior da piramide, 

sobrevivem em areas rurais as formas senhoriais de incorporacao 

da forca de trabalho, onde os direitos trabalhistas praticamente 

inexistem. Nas areas urbanas e merropolitanas aumentam os 

estratos de trabalhadores que possuem nenhum vinculo trabalhista 

"situados na margem" ou trabalhadores informais com baixa 

qualificacao. 

3) A terceira dimensao se refere a politica responsavel pelo 

ordenamento institucional que respalda o funcionamento das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t  
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relacoes de poder, assumindo esta dimensao uma relativa 

autonomia. 

Partindo da conceituacao dada acima em torno da naPireza e 

composicao da heterogeneidade estruPiral na America Latina, passaremos a 

identificar as forcas que conformaram sua estrutura, reproduzindo-as e 

intensificando-as no tempo. 

As formas que assumiu o processo de desenvolvimento na America 

Latina tem conduzido a uma concentracao do progresso tecnologico e de 

seus frutos, destacando-se nos principals eixos: 

1) Do ponto de vista espacial, observa-se a localizacao de forma 

predominante nas regioes metropolitanas da maioria das industrias 

de transformacao e dos servicos tecnicos, financeiros e de infra-

estrutura. A conPaface desse processo e a marginalizacao 

(absoluta ou relativa) de areas importantes, tanto na zona 

mePopolitana como na zona rural. 

2) Nos setores produtivos, ha uma coexistencia de estratos detentores 

de alta tecnologia e produtividade com aqueles setores 

praticamente de subsistencia. 

3) Levando em consideracao a sociedade como um todo, a 

distribuicao pessoal da renda reflete relativamente a distribuicao 

social dos recursos. A concentracao de recursos e da renda 

impactam e deterrnina o perfil e a dinamica da oferta e, portanto, a 

estrutura global da producao e da apropriacao de bens e servicos, 

num processo que conduz ao aumento da exclusao social. 

(SOARES, 1999:27). 
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2.6- Semelhancas e Diferencas na Implementacao das Politicas de 

Ajuste 

Uma parcela sigmficativa dos paises do territorio latino-americano 

vem utilizando e introduzindo elementos da ortodoxia na elaboracao de suas 

politicas economicas, assumindo formas e graus de intensidade diferentes. 

A maior parte das politicas economicas teve como objetivos: a) aumentar o 

grau de abertura da economia para o exterior a fim de obter uma maior 

competitividade de suas atividades produtivas; b) racionalizar a participacao 

do Estado na economia, liberalizar os mercados, os precos e as atividades 

produtivas; c) estabilizar o comportamento dos precos e de outras variaveis 

macroeconomicas, principalmente naquelas economias submetidas a 

processos inflacionarios crescentes. 

Nessa perspectiva, (Gonzalez, 1982 apud Soares, 1999:27) argiunenta 

que existe uma necessidade de identificar diferentes casos de abertura 

comercial e de retorno a ortodoxia. Mesmo com o reconhecimento da 

variedade de argumentos em torno do processo de ajuste, pode-se sintetizar 

em praticamente dois tipos: o primeiro assume um carater mais doutrinario, 

no qual se aplicam os principios do liberalismo economico; o segundo tipo 

assiune um carater mais "pragmatico" no qual os objetivos de abertura 

economica e de estabilizacao se condicionam a obtencao de outras metas de 

crescimento economico e de justica social. 

A primeira diferenca denotada entre ambos os tipos, diz respeito a 

intensidade e o ritmo com que se persegue os tres objetivos mencionados 

anterionnente. A segunda diferenca relaciona-se a estrategia de 

desenvolvimento no longo prazo, principalmente, para dar continuidade ao 
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processo de industrializacao. O tipo doutrinario nao se limita apenas aos 

ajustes graduais e parciais, pois estende a possibilidade de desmonte dos 

setores produtivos que possuem uma longa tradicao na producao, mas que 

no momento nao apresentam competitividade no mercado intemacional 

com os produtos similares importados. Defende-se que o crescimento 

industrial deve necessariamente caminhar na direcao do "livre jogo das 

forcas de mercado". 

Uma outra diferenciacao que pode ser identificada diz respeito as 

concepcoes sobre as funcoes do mercado e do Estado no processo de 

distribuicao das riquezas. Para a visao "pragmatica" a interacao do Estado 

com o mercado e extremamente complementar. No caso doutrinario as 

funcoes do Estado relativas a producao devem limitar-se as do Estado, nao 

devendo influenciar no destino dos recursos, deixando-os a criterio do 

mercado. Paralelo a essas diferencas caminham posicoes diferentes no 

tocante a operacao de politicas economicas. 

Por outro lado, as diferencas explicitadas acima Paduzem e trazem 

consequencias importantes em outros aspectos muito relevantes para a 

sociedade e para o processo politico. Nos casos que assumem mn carater 

"pragmatico" tornaria-se-ia mais factivel a consolidacao de processos 

democraticos para evitar e amenizar algumas causas fundamentals de tensao 

social e politica. Nos casos mais doutrinarios tomou-se mais evidente a 

necessidade de govemos autoritarios, sendo mais lento e gradual o processo 

de abertura politica. (Soares, 1999). 

A preocupacao com tais diferencas tambem foi explicitada por 

(Tavares e Fiori 1993 apud, Soares, 1999:28) ao analisarem tres paises 

latino-americanos - Chile, Mexico e Argentina - visando confrontar suas 
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trajetorias politica e economica com as do Brasil na decada de 1990. As 

diferencas sao identificadas com o objetivo de demarcar os obstaculos aos 

avancos da politica de ajuste, comuns em seu ideario na sociedade 

brasileira. Tais diferencas se localizam na natureza institucional, 

consolidada ao longo da historia, como tambem da natureza conjunPiral, 

atrelada as correlacoes de forcas nacionais e internacionais, influenciando 

em maior ou menor grau na implantacao das politicas defendidas pelo 

reformismo liberal. Ainda acrescenta-se ouPr> elemento na diferenciacao: o 

fator tempo, a exemplo do caso do Chile, onde o processo de ajustamento 

comecou na decada de 1970 (sendo utilizado como modelo para a 

elaboracao do "Consenso de Washington"). O Mexico tambem se tornou 

um exemplo onde o ajuste ocorreu depois da metade da decada de 1980; e o 

Brasil na transicao da decada de 1990. 

No caso da America Latina, na decada de 1990 operam-se mudancas 

no carater do ajuste. Uma vez "reestniturada" a economia norte-americana, 

prevaleceu o interesse pelas exportacoes e, a America Latina converteu-se 

nesse mercado para a assimilacao das exportacoes dos EUA. No inicio 

dessa mesma decada houve uma reducao na balanca comercial da America 

Latina. Os casos mais expressivos foram do Mexico e Argentina. Para que a 

America Latina ingressasse na "era do globalismo" a abertura comercial 

converte-se numa condicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "sine qua non ". 

Tavares e Fiori (1993) concordam que as diferencas na 

implementacao das politicas de ajuste por parte dos paises latino-

americanos derivam essencialmente do tipo de trajetoria economica, social 

e politica percorridas por esses paises antes da crise dos anos 80. Tais 

trajetorias, baseadas em estruturas diferentes, p-aduziam-se em diferentes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 
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instituicoes politicas, sistemas partidarios e organizacoes sindicais e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

empresariais. 

Analisando as tentativas de ajuste e estabilizacao no Brasil (Tavares, 

1993 apud Soares, 1999:29) admitem como paradigmatico o caso do Chile 

e, tambem as experiencias do Mexico e da Argentina. Seu objetivo e o de 

nao apenas mostrar a especificidade brasileira, mas evidenciar o carater 

contraditorio, e igualmente especifico, que tiveram tais experiencias; 

chamando a atencao para a distancia existente enP"e os processos reais e as 

doutrinas assurmdas pela politica de estabilizacao. 

O ajuste na sua forma convencional do balanco de pagamentos 

conseguiu, atraves de politicas macroeconomicas recessivas e politicas 

cambiais ativas, atingir superavits comerciais para pagar em parte os 

servicos da divida externa. Apesar do "exito", o ajuste recessivo nao 

conseguiu estabilizar as economias marcadas por inflacoes cronicas e com 

resPicoes externas brutais, provocando umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA trade-off5 negativo sobre a 

arrecadacao fiscal e um alto grau de endividamento interno, conduzindo a 

desajustes de natureza fiscal e patrimonial no setor publico. 

A hipotese que se refere a desregulacao dos mercados financeiros e a 

abertura comercial irrestrita, preconizados com "reformas estruturais" pelas 

politicas neoliberais, enquanto nao sinalizarem na direcao de atingir um 

certo grau de estabilizacao e crescimento economico com insercao de fato 

no mercado intemacional, continuarao provocando desequilibrios no 

"5 Em economia. expressao que define situacao de escolha conflitiva, isto e, quando uma acao economica 

que visa a resolucao de determinado problema acarreta inevitavelmente outros. Por exemplo. de acordo 

com as concepcoes keynesianas modernas, em determinadas circunstancias a reducao da taxa de 

desemprego apenas podera ser obtida com o aumento da taxa de inflacao. existindo, portanto um trade-off 

entre inflacao e desemprego. (Sandroni, 1994). 
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balanrpo de pagamentos, alem da reposicao periodica de restricoes ao credito 

interno, condicionando ao retorno das politicas monetarias e cambiais. As 

experiencias do Chile, Argentina e Mexico nos anos 80, demonstraram que 

a rnstabilidade fmanceira e cambial pode conduzir a insolvencia do sistema 

bancario, exigindo intervencoes no mercado financeiro. (Soares, 1999:30) 

2.7- Desigualdade Social na America Latina: Componentes Estruturais 

e Impactos dos Processos de Ajuste 

A abordagem em torno da desigualdade social na America Latina foi 

feita por varios prismas: no comeco houve uma exploracao da tematica da 

equidade enfocando a natureza desigual na distribuicao do progresso 

tecnico e de seus frutos; logo depois os estudos concentraram-se nos estilos 

de desenvolvimento; tambem houve uma atencao voltada para a avaliacao 

do estudo das estrategias internacionais de desenvolvimento. Neste contexto 

a preocupacao com a pobreza tambem mereceu destaque frente as 

mudancas na estrutura social26. 

As avaliacoes sobre o panorama social da America latina indicam 

alguns progressos no campo da saude, educacao e habitacao, que se 

expressam no aumento da expectativa de vida e, na diminuicao das taxas de 

mortalidade infantil, aumento da media dos anos de estudo, crescimento do 

acesso a agua potavel, saneamento e acesso ao servico de esgoto, acesso a 

medicamento e vacinas. A soma desses indicadores correspondeu a uma 

melhoria da qualidade de vida na regiao. Estes resultados positivos 

"6 Para aprofundar a discussao aqui exposta ver: CEPAL. 1999, Soares, 1999; Shossudovsky, 1999. 
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aconteceram em decorrencia do aumento dos investimentos publicos na 

infra-estrutura social. (CEPAL, 1991 apud Soares, 1999:31). 

Mesmo assim, apesar da melhoria, a distribuicao dos frutos do 

desenvolvimento, em termos de renda e a melhoria ao acesso aos servicos 

publicos, foram limitadas e insuficientes para eliminar e reverter a 

expressiva desigualdade social acumulada ao longo da historia. Em alguns 

paises da regiao foi possivel constatar casos em que houve uma melhoria 

relativa dos salarios urbanos, no entanto, os indicadores globais de 

distribuicao de renda nao melhoraram na maior parte dos paises do 

territorio latino-americano. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Nos estudos sobre a equidade no panorama social da America 

Latina nos anos 80 fica evidente os impactos negativos da 

evolucao do nivel e da estrutura do emprego, que conjuntamente 

com a queda na renda media e o carater regressivo de sua 

distribuigao, configuram um cendrio de deterioragao das 

condigoes de vida e de redugao das oportunidades da maioria 

dasfamilias". (Soares, J999:31) 

A ideia explicitada acima pela a autora permite o reforco da hipotese 

cenp-al deste trabalho que parte da premissa de que a exclusao social na 

America Latina intensificou-se em tres dimensoes: decrescimo da renda, 

precarizacao das relacoes de trabalho (reducao do emprego) e deterioracao 

da qualidade de vida. 

A deterioracao das condicoes sociais dos estratos da sociedade de 

baixa renda e denotada aPaves dos esPidos da evolucao social da America 
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Latina durante os anos 80 apresentando os seguintes resultados (Soares, 

1999)27: 

- Retrocesso no desenvolvimento interno atraves da transferencia de 

mao-de-obra de alta produtividade para outras de baixa 

produtividade e rendas inferiores; 

- Aumento da heterogeneidade produtiva e a desigualdade na 

distribuicao da renda, marcada pela coexistencia de setores 

modernos de alta produtividade com a expansao de setores 

produtivos de baixa produtividade; 

- No periodo de crise, os paises que apresentaram maiores aumentos 

no desemprego aberto viram reduzida a importancia relativa do 

trabalho industrial e publico (exceto o Brasil onde o emprego 

publico exerceu um papel importante nos anos 80); 

- Alem de baixa a renda na atividade produtiva, a reparticao se deu 

de forma desigual: reducao drastica de salarios e de renda dos 

empregados de baixa qualificacao, os lucros dos donos dos meios 

de producao foram pouco afetados e em alguns casos cresceram; 

- No que diz respeito a renda per capita houve uma distribuicao 

desigual, decrescendo na maioria dos paises latino-americanos; 

- Na maior parte dos casos, os 5% mais ricos sentiram o aumento 

dos seus ingressos, enquanto os 75% mais pobres viram a situacao 

inversa, aumentando o descompasso entre bem-estar e pobreza; 

Para efeito de enriquecimento da analise ver Anexo 2. que mostra a evolucao de alguns indicadores 

socio-economicos em 14 paises da America Latina, os demais anexos serao utilizados ao longo da 

pesquisa para mostrar as tres dimensoes da analise em torno da exclusao social mencionadas inicialmente. 
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Aumentou o percenrual da populacao em situacao de extrema 

pobreza (uma fracao dessa popula9ao tornaram-se indigentes) 

revertendo-se as tendencias das tres decadas do pos-guerra; 

Atualmente, os pobres urbanos na America Latina sao mais 

numerosos do que os rurais; 

Uma proporcao importante dos estratos medios urbanos e agora 

mais vulneravel aos efeitos das novas politicas de estabilizacao e 

ajuste; 

Apesar da crise, durante a decada de 80 continuou aumentando o 

nivel educacional da populafao (exceto Brasil, onde houve urn 

aumento proporcional do analfabetismo); 

Apesar dessa expansao na educa9ao, a America Latina ainda nao 

conseguiu que uma importante propor9ao da popula9ao alcance os 

niveis educacionais requeridos por aquelas ocupa96es que geram 

niveis aceitaveis de produtividade; 

Os avan9os globais em tennos educacionais nao foram 

acompanhados por ganhos equivalentes com rela9ao a renda; 

No final da decada de 1980 o numero total de jovens que nao 

estudam nem trabalha foram maiores do que no inicio da decada. 

Esta sirua9ao afeta principalmente os estratos da popula9ao de 

baixa renda, conduzindo a maioria dos jovens a marginaliza9ao; 

Ao agravamento verificado durante a crise da situa9ao dos estratos 

de renda mais baixa acrescentou-se, como fenomeno digno de 
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destaque, uma deterioracao da qualidade de vida dos estratos 

medios urbanos; 

Em estudos concluidos recentemente pela CEPAL, foi realizada uma 

atualizacao do panorama social da America Latina. A preocupacao com a 

equidade se manteve, com enfoque central na dimensao do social: emprego, 

distribuicao de renda e pobreza, bem com os aumentos e dkninuicoes em 

termos de igualdade entre estratos socio-economicos, nas categorias de 

genero e localizacao geografica: rural e urbana no tocante as condicoes de 

vida e oportimidades de mobilidade social. (Soares, 1999). 

Em sintese, os resultados desses estudos apontam que no inicio da 

decada de 1990, a recuperacao de algumas economias no territorio latino-

americano nao possibilitou efeitos visiveis no campo social. 

No que diz respeito ao emprego, apesar de nao serem observadas 

elevadas taxas de desocupacao caracteristica da maior parte dos paises da 

America Latina em periodos de crise economica, a exemplo da Argentina e 

Mexico, as taxas de desemprego permaneceram elevadas, devido as 

politicas de ajuste aplicadas nesses paises. Em alguns paises do territorio 

latino-americano no final da decada passada registraram-se alguns avancos 

no campo do emprego. Estes por sua vez foram insuficientes, para reverter a 

magnitude da populacao em condicoes de pobreza e indigencia. No comeco 

da decada de 1990 boa parte dos paises latino-americanos apresentaram 

niveis de concentracao de renda mais elevados do que no inicio da decada 

de 1970. Por outro lado, os salarios reais declinaram na decada de 1980, 

mesmo que nos tres ultimos anos desta mesma decada a siruacao se inverteu 

em decorrencia do efeito positivo do crescimento economico. Todos estes 
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fatores conjugados, mencionados acima, influenciaram no aumento da 

pobreza, cuja incidencia vem crescendo paulatinamente na decada de 1990. 

Do ponto de vista do emprego e da distribuicao de renda, observa-se 

que o aumento dos indices da composicao do emprego assalariado no setor 

ocupacional, demonstrando a intensificacao da precarizacao das relacoes de 

trabalho. Para ter-se uma ideia do total de cada dez ocupados na zona 

urbana na America Latina sete pertencem a categoria de assalariado. Isso 

resulta, diga-se de passagem, no aumento da exclusao social na dimensao 

do emprego. 

Podemos resumir as principals caracteristicas da evolucao do 

emprego formal da seguinte forma: i) leve duninuicao de sua importancia 

relativa com relacao ao total de emprego; ii) perda significativa de 

gravitacao do emprego industrial e aumento dos assalariados no setor 

terciario; iii)descenso menos acentuado da participa9ao do emprego 

publico; iv) aumento da ocupa9ao na pequena e micro empresa, em 

detrimento do emprego em estabelecimentos de maior porte; v) queda da 

participa9ao do emprego domestico dentro do total. (Soares, 1999). 

No que diz respeito as caracteristicas da estrutura do emprego urbano 

observa-se um aumento do contigente de ocupados nos estratos de baixa 

produtividade da economia, ou seja, aqueles trabalhadores de "baixa 

qualifica9ao", que na America Latina representam atualmente 30% no 

Uruguai, mais de 40% no Brasil do total de ocupados. Naqueles paises de 

maior tamanho e com elevados indices de pobreza, esse percentual aumenta 

para mais de 50%. Embora possa ser feita esta constata9ao, na realidade o 

desemprego afeta ate os estratos de "alta qualifica9ao". 
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Dando continuidade a discussao em tomo da distribuicao da renda e 

importante destacar alguns aspectos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"i) a maioria dos paises da regiao sofreu um retrocesso 

significative) em termos de equidade nos periodos de crise e 

depois com os processos de ajuste estrutural, uma vez que no 

inicio dos anos 90 a estrutura da distribuigao da renda mostrou-

se mais concentrada do que no final da decada de setenta; ii) o 

aprofundamento da disparidade distributiva decorre da queda 

brutal da renda familiar correspondente aos dois primeiros 

quartis (niveis de renda abaixo da media), em comparaqao com 

os ganhos (ou perdas menores de renda dos 5%, e ate 10%, das 

familias mais ricas) " (Soares, 1999) 

Os efeitos sociais do ajuste na primeira metade dos anos 80 podem 

ser visto atraves de alguns indicadores: renda por habitante, taxa de 

desemprego aberto, subemprego e declinio dos salarios. 

No periodo destacado acima, constata-se na regiao uma reducao na 

renda por habitante de 14%; no tocante ao desemprego aberto verifica-se 

uma deterioracao relevante, em decorrencia das politicas de ajuste praticada 

no inicio dos anos 80. Em paralelo ao desemprego aberto, desenvolveu-se 

tambem um aumento significativo nos niveis de subemprego, o qual em 

alguns casos serviu como "amortecedor" frente ao crescente desemprego. 

Seguindo esta perspectiva, no proximo capitulo, pretende-se analisar a 

precarizacao das relacoes de trabalho no contexto das transformacoes do 

capitalismo contemporaneo e o consequente aumento da exclusao social. 
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CAPITULO III 

Globalizacao, Precarizacao do Trabalho e Exclusao Social 

Os impactos da globalizacao apresentam-se de forma cada vez mais 

forte e difusa em quase todas partes do mundo, modificando preferencias, 

habitos e culturas. Com a globalizacao dos mercados o mundo tornou-se 

mais aberto, mas os efeitos dessa abertura tern provocado um aumento 

bastante expressivo de cortes de postos de trabalho e uma crise financeira, 

sentida em maior proporcao nas "economias perifericas" que atualmente sao 

afetadas com as politicas de desvalorizacao cambial, contribuindo para a 

intensificacao da precariza9ao das redoes de trabalho. 

A deteriora9ao das redoes de trabalho nao pode ser atribuida 

imicamente a abertura dos mercados. Paralelo a essa abertura, nossos 

governos desregulamentaram o comercio externo e o sistema financeiro, 

extinguiram o controle doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pre90 S e criaram uma ancora cambial para 

estabilizar os pre90 S tornando a economia latino-americana muito 

vulneravel e dependente a entrada de capital estrangeiro. Tais modiflca9oes 

ocasionaram por sua vez, um aumento dilacerado no desemprego e no 

subemprego e, consequentemente, na exclusao social. 

A ideologia neoliberal defende que a abertura comercial e a 

desregulamenta9ao dos mercados abrem as possibilidades de resolver as 

contradi9oes do capitalismo, dentre estas a exclusao. A rela9ao entre Estado 

e mercado, ou entre publico e privado, se funda em concep9oes opostas. 

(Singer, 1999:3). 

Partindo da perspectiva de analise descrita acima, e importante 

acrescentar que o processo de desregulamenta9ao dos mercados tern sido 
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muito perverso para as economias "perifericas", uma vez que estas sao 

expostas a concorrencia com os "paises centrais". Ao mesmo tempo em que 

os "paises centrais" defendem a abertura comercial e a desregulamentacao, 

protegem aqueles setores mais frageis de suas economias. A estrategia de 

desregulamentacao posta pelo receituario neoliberal, ao contrario do que 

defende tern intensificado as contradi9oes do capitalismo, resultando no 

aprofundamento da precariza9ao das redoes de trabalho e da exclusao 

social. 

Para efeito de ilustra9ao do aprofundamento da precariza9ao das 

rela9oes de trabalho no caso brasileiro, recuperamos os dados da tabela a 

seguir, que trata do comportamento da estrutura ocupacional da popula9ao 

economicamente ativa no Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 1- POPULACAO OCUPADA SEGUNDO 

CATEGORIAS SOCIO-OCUPACIONAIS NO BRASIL (1981-1990) 

(em porcentagem) 
CATEGORIAS SOCIO 

OCUPACIONAIS 

1981 1983 1986 1990 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

EMPREGADORES 3,2 3,2 3,5 4,7 

EMPREGADOS PUBLICOS 8,0 8,3 9,2 9,7 

EMPREGADOS DE FIRMAS 

PARTICULARES 

50,4 50,5 50,5 48,8 

TRABALHADORES AUTONOMOS 22,3 22,1 22,4 22,6 

TRABALHADORES DOMESTICOS 6,1 6,6 6,7 6,2 

NAO REMUNERADOS 10,0 9,3 7,7 7,8 

Fonte: IBGE, 1994, Tabela 8. Apud, Singer. 
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As mudancas verficacadas na estrutura ocupacional ao longo dos 

anos 80 apresentam-se com uma tendencia decrescente muito pequena 

conforme a tabela. O contraste da imobilidade relativa da estrutura 

ocupacional da populacao com o dinamismo exibido no momento sao no 

periodo em analise torna-se relevante, uma vez que nesse mesmo periodo, a 

economia brasileira estava em pleno desenvolvimento. 

Na decada de 70, a economia brasileira estava em crescimento 

"coincidentemente" com o "Milagre Economico, nesse periodo, a proporcao 

de empregados em Armas particulares passou de 41,7% para 52,2%, a de 

empregados publicos de 7,3% para 8,8%, ao passo que a de autonomos caiu 

de 33,8% para 25,2% e a de nao remunerados de 9,9% para 5,3%. Tambem 

a proporcao de empregadores autonomos de 1,5% para 2,6%". 

O desenvolvimento assumia a sua forma atraves da expansao das 

firmas capitalistas. Naturalmente uma parcela crescente da populacao rural 

abandona suas ocupacoes, na maioria das vezes autonoma e nao-

remimerada, para se inserir na estrutura ocupacional como empregado 

publico ou de flrma particular. Entre 1970 e 1980, cerca de 13% dos 

autonomos transformaram-se em empregados de firmas particulares e 

empregados publicos, isso reflete apenas um momento de desenvolvimento 

economico pelo qual passou a economia brasileira. Na decada de 80 a 

situacao se modificou completamente devido a estagnacao economica. 

(Singer, 1999:14-15) 

Nos anos 80, a economia brasileira ficou estagnada, quase nao 

cresceu, o desenvolvimento foi truncado. Portanto, as mudancas foram 

inexpressivas. No setor privado, registrou-se mna queda do emprego de 

50,5%o em 1986 para 48,8% em 1990, ao passo que o emprego publico 
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aumentou de 9,2% para 9,7 e de nao remunerados de 7,7% para 8,1%. As 

mudancas entre 1986 a 1990 ocorreram no sentido contrario a decada de 

1970-80. Nos anos 70, a parcela dos empregados em firmas privadas 

aumentou as custas das parcelas de autonomos e nao-remunerados, 

enquanto em 1986-90 a quantidade de desempregados em firmas privadas 

reduziu - se, e os demais aumentaram. Tanto na decada de 80 como de 90 o 

emprego publico cresceu. 

(Singer, 1999:16) enfatiza que o problema da ocupacao nao pode ser 

reduzido ao desemprego. Para ele, o aumento da proporcao de 

empregadores e nao-remunerados no periodo de 1980-90 indica a 

ocorrencia da descentralizacao do capital com a multiplicacao das pequenas 

empresas. 

Nesse sentido, deve-se atribuir o aumento do desemprego apenas a 

existencia do liberalismo e ao consequente abandono das tentativas de 

preservar o pleno emprego mediante as politicas keynesianas, ou deve-se 

tambem levar em consideracao que as transformacoes economicas 

ocasionadas pela revolucao cientifico-tecnologica (Terceira Revolucao 

Industrial), influenciada pela crescente globalizacao economica, 

contribuiram em grande medida para o seu aprofundamento? 

Uma das contradicoes mais explicita do capitalismo neste final de 

seculo e o desemprego (tecnologico e estrutural) que cresce em ritimo 

acelerado nas "economias centrais" e "perifericas", e quanto aos efeitos 

" s O desemprego estrutural ou tecnologico origina-se em mudancas na tecnologia de producao (tornando 

obsoletas certas indiistrias e profissoes e fazendo surgir outra novas): em ambos os casos, grande niimero 

de trabalhadores fica desempregado a curto prazo. enquanto uma minoria especializada e beneficiada pela 

valorizacao da sua mao-de-obra (Sandroni. 1994:95). 
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mais fortes fazem-se sentir nesta ultima. Por outro lado, o aumento do 

desemprego e tambem uma consequencia daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mudan9as no cenario politico-

ideologico e, ainda, mudancas na estrutura do capitalismo, sendo este um 

novo periodo na historia do capitalismo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1- A Terceira Revolu9ao Industrial e Suas Consequencias 

E importante deixar claro, que todas as revolu9oes industriais 

provocaram um grande aumento de produtividade do trabalho e, 

consequentemente causaram desemprego tecnologico. Grande parcela dos 

traballiadores perdeu suas qualifica9oes na medida em que as maquinas 

substituiam progressivamente o trabalho humano com custos menores. 

Frente ao desemprego tecnologico surgem diversos seguros sociais e o 

compromisso historico dos governos manterem a economia o mais proximo 

possivel do pleno emprego. 

O conjunto de transforma96es nas tecnicas de produ9ao possibilitou 

o aumento de produtividade tanto no setor industrial como de serv^os, 

sobretudo nos setores de processamento de informa90es.Com o 

desenvolvimento da telematica, e microeletronica, 0  computador passa a 

substituir o trabalho humano, agravando ainda mais 0  desemprego e a 

exclusao social. 

Neste contexto, tudo indica que as empresas de grande porte estao 

sendo coagidas, pela pressao do mercado, a desintegrar-se, a separar-se das 

atividades complementares que exerciam para compra-las no mercado 

concorrencial a menor pre90 , influenciadas pelo processo de 

"terceir iza9ao". 
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Neste periodo de Terceira Revolucao Industrial muitas atividades 

desconectadas do grande capital monopolista passam a ser exercidas pelos 

pequenos empresarios, trabalhadores autonomos e outros, transformando 

grande parte dos empregos formais em ocupacoes que nao oferecem 

garantias socials ao trabalhador. 

Apesar de existirem controversias em torno da 

centraliza9ao/descentraliza9ao do capital, o mais importante para nossa 

pesquisa e o problema do desemprego (estrutural e tecnologico) e da 

exclusao social, aprofundados no interior da dinamica capitalista. Neste 

periodo de terceira revolu9ao industrial, muitas atividades desconectadas do 

grande capital monopolista passam a ser exercidas pelos pequenos 

empresarios, trabalhadores autonomos e outros, transformando grande parte 

dos empregos formais em ocupa96es que nao oferecem quase nenhum tipo 

de garantia social ao trabalhador. Na possibilidade de verdadeira a hipotese, 

de descentraliza9ao do capital, ou que ele prefere cada vez mais explorar o 

trabalho humano atraves da compra de servos, em vez de contratar for9a 

de trabalho, significa que, as redoes sociais de produ9ao capitalista estao 

passando por uma profunda transforma9ao. Neste mesmo sentido, 

detalharemos mais a precariza9ao das redoes de trabalho frente as 

transforma96es do capitalismo contemporaneo na proxima se9ao. 
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3.2- Um Dilema De Expressao: Desemprego ou Precarizacao? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um dos impactos significativos da globalizacao pode ser atribuido ao 

desemprego estrutural, posto que o mercado vem se deteriorando 

progressivamente, principalmente, para aqueles que necessitam vender sua 

forca de trabalho para garantir a sua reprodu9ao. Portanto, a globaliza9ao e 

a terceira revolu9ao industrial intensificaram o processo de deteriora9ao do 

mercado de trabalho. 

No contexto das transforma9oes que vem ocorrendo no ambito da 

globaliza9ao, parece que o termo precariza9ao substitui mais 

adequadamente o termo "desemprego". As mudan9as tecnologicas e a 

divisao internacional do trabalho conlribiiiram, significativamente, para que 

os novos postos de trabalho substituam os antigos em condi96es de 

deteriora9ao bastante profunda. 

Os empregos formais cedem progressivamentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90S para os 

empregos informais. Essa transforma9ao tern feito crescer o setor informal. 

A precariza9ao do trabalho toma tambem a forma de redoes 

'informais' ou 'incompletas' de emprego. A amplia9ao da insegurampa no 

emprego deu-se em praticamente todos os paises avan9ados (...) atraves da 

redu9ao relativa ou absoluta de empregos estaveis ou permanentes nas 

empresas e da maior subcontrata9ao de trabalhadores temporarios, em 

tempo determinado, eventuais, em tempo parcial, trabalho em domicilio ou 

independentes, aprendizes, estagiarios etc. (Matoso, 1993:126. Apud, 

Singer: 15) 
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Durante a recessao de 1981-83, o emprego em tempo integral 

diminuiu 0,5% ao ano, ao passo que o emprego em tempo parcial aumentou 

3,4%o ao ano; no periodo de 1983 a 1988, o emprego em tempo integral 

cresceu anualmente em media 1,5% e o emprego em tempo parcial cresceu 

2,1%) na America Latina. No caso da OCDE (...). No periodo de recessao, as 

empresas utilizam como estrategia a substituicao dos empregados em tempo 

integral por empregados em tempo parcial. No periodo de expansao elas 

voltam a contratar em tempo integral, num ritimo menor do que em tempo 

parcial. Durante quase toda a decada de 1980 as condicoes de precariedade 

do emprego cresceram significativamente, na Europa como um todo e, 

principalmente na Franca. (Singer, 1999:17) 

O atual quadro de precarizacao do emprego comeca a desenhar uma 

simacao desfavoravel e instavel, colocando-se, como um desafio muito 

grande para a economia mundial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Emprego estdvel so sera assegurado a um m'icleo de 

trabalhadores de dificd substituiqdo em funqao de suas 

qualificaqoes, de suas experiencias e de suas responsabilidades. 

Ao redor deste nucleo estdvel gravitard um niimero varidvel de 

trabalhadores perifericos, engajados por um prazo limitado, 

pouco qualificado e, portanto, substitutveis. Na atual etapa de 

globalizaqdo do capitalismo, a flexibilidade do trabalho 

aumenta em escala crescente, resultando numa diminuiqdo dos 

direitos trabalhistas, tornando, o emprego precdrio. Tudo indica 

que o aumento da precarizaqao foi acompanhado por uma 

continua debilidade sindical" (Singer, 1999:25-26). 

As mudancas tecnologicas que vem ocorrendo no momento atraves 

da informatica, tern provocado uma deterioracao profunda das relacoes de 

trabalho. Com a robotizacao, a mao humana passou a ser substituida por 

maquinas programadas, alterando a composicao organica do capital 
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(aumento do capital constante em relacao ao capital variavel). O efeito 

desse movirnento tern sido devastador sobre a classe operaria industrial 

Neste sentido, o que derrotou os sindicatos e os obrigou a aceitar a 

precarizacao foi a nova mobilidade que o capital adquiriu na segunda etapa 

da globaliza9ao. O grande capital multinacional simplesmente abandonou o 

campo de batalha e se transferiu para os paises em que a debilidade do 

movirnento operario lhe oferecia plena liberdade de reformular as redoes 

de produ9ao de acordo com os seus interesses (Singer, 1999:28). Depois de 

construidas as media9oes necessarias passaremos a delimitar o conceito de 

exclusao social. 

3.3- Delimitando o Conceito de Exclusao Social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... Mas hoje o que importa mesmo e estudar a exclusao social.." 

(Furtado, 1999b: 94). 

Na realidade existem diversas categorias de individuos que podem ser 

tratados como excluidos tais como: os desempregados de longo prazo; 

aqueles que ocupam emprego precario; os aposentados; os pobres com 

baixos indices de renda; os analfabetos; os que nao tern acesso a educa9ao; 

os viciados em drogas; os excepcionais fisicos e mentais; os sem terra; os 

sem teto; os trabalhadores infatis; as mulheres; os estrangeiros e imigrantes; 

as minorias raciais dentre outras categorias que escapam da descri9ao 

acima. Embora nao deixamos de considerar as diversas facetas da exclusao 

social, reiterando o que ja foi dito anteriormente, no ambito deste trabalho 

nos interessa a exclusao social do ponto de vista da exclusao do mercado 

consumidor (renda), exclusao do mercado de trabalho (aumento do 
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desemprego e precarizacao das relacoes de trabalho) e, qualidade de vida 

(expressa nos indicadores sociais). 

As condi96es de precariza9ao do trabalho nao estao limitadas apenas 

aos "paises centrais". Ela estende-se tambem aos "paises perifericos". No 

entanto, as consequencias sao piores nestes ultimos, onde o poder dos 

sindicatos e bem menor. A precariza9ao das redoes de trabalho tern como 

consequencia a exclusao de grande parcela dos trabalhadores do usufruto de 

seus direitos trabalhistas. 

Nos anos de 1970, a taxa de desemprego cresceu consideravelmente 

em virtude do primeiro choque do petroleo; na decada de 1980 o 

desemprego voltou a crescer incentivado pelo segundo choque do petroleo, 

refor9ando a precariza9ao das redoes de trabalho. Assim a exclusao 

crescente na decada de 1980 na America Latina e seu aprofundamento nos 

anos 90 podem ser decorrente da instabilidade macroeconomicas que 

marcam esse periodo. Nesse sentido, para Cristovam Buarque o termo 

aparta9ao social substitui melhor o termo exclusao, derivado dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apartheid 

com o objetivo de designar as formas atuais de exclusao social, que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ' • - 2 9 

aumenta em progressao geometnca, assim . 

A intensifica9ao do processo de industrializa9ao na America Latina 

no periodo enfatizado acima ocorreu simultaneamente com um conjunto de 

transfonna96es sociais. Dentre elas destacamos: 1) um deslocamento 

bastante acentuado dos contigentes populacionais rurais para as cidades, 

reduzindo drasticamente a popula9ao rural; 2) consequente aumento da 

" 9 Apartacao e o sistema economico onde os grupos sociais sao tratados segregadamente conforme a 

categoria economica a que pertencam: incluidos ou excluidos da modernidade. (Buarque, 1994:34 apud 

Fontes, 1195: 99). 
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demanda por empregos maior que o efetivo numero de empregos oferecidos 

no sistema urbano-industrial, gerando um problema muito serio; 3) e em 

consequencia, aumentando a proporcao de excluidos do mercado de 

trabalho, sendo estes obrigados a procurar ocupacao na informalidade. No 

geral, transitavam pelas cidades sem encontrar ocupa?ao. Essas populacoes 

se converteram ao longo da historia do capitalismo em excluidos do circuito 

da produfao e consumo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Transforma96es iniciadas por volta da decada de 1970 e em pleno 

curso atualmente apontam para um novo dilema, expresso na eclosao de 

uma crise em varios niveis. No primeiro deles, uma modifica9ao brutal e 

veloz da propria estrutura produtiva. Com a chamada revolu9ao tecnologica 

e a in trodu9ao da informatica no processo produtivo, a expansao industrial 

agora elimina vigorosamente o trabalho do ambito da produ9ao de riquezas 

(Kennedy, 1993 e Schaff, 1993, apud SINGER, 1999). 

Neste contexto, emerge uma questao relevante, aqueles que sao 

excluidos economicamente sao incluidos politicamente, ou seja, tern poder 

de voto e podem exerce-lo. Assim, aqueles que perderam o espa90  

economico e politico, na ausencia da democracia, sao considerados 

perfeitamente excluidos. Mesmo onde existe, aparentemente democracia as 

leis de mercado sao um imperativo, rompendo todas as fronteiras dos 

direitos sociais e impondo politicas economicas extremamente excludentes. 

No caso do Brasil nao e diferente, o seculo XX foi marcado por 

varios debates em torno da exclusao do mercado intemo. O que significa 

um "mercado excludente?" Ora, o "mercado", tornado genericamente e 

considerado como uma das institui9oes centrais do funcionamento 

capitalista e, ao contrario do que possa parecer, extremamente includente. 
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Ele tende a mercantilizar todas as relacoes sociais, a penetrar em todos os 

poros da sociedade, expandindo-se por todas as regioes e atingindo todos os 

grupos sociais.(Hirschrnan, 1979, apudFontes, 1995:105). 

No periodo de 1950 a 1970, a distribuicao domiciliar da populacao no 

territorio brasileiro inverteu-se significativamente: a maioria da populacao 

passou a habitar nas zonas urbanas. Em 1950, 36,1% da populacao 

brasileira residia em cidades, enquanto 63,8% morava em regioes rurais; em 

1970 o quadro se invertia: 56,1% era urbana, enquantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 43,9% permanecia 

na zona rural. Nas decadas de 1960 e 1970, o aumento demasiado dos 

contigentes populacionais que habitavam nas cidades fez surgir um grande 

problema a "margmalizacao". 

Na medida em que essa populacao crescia na zona urbana, a 

proporcao de pobres aumentava. Neste sentido fazemos a seguinte 

pergunta: como pensar, no entanto, na coexistencia entre essa popula9ao 

pobre urbana e o mercado? A propor9ao entre a produ9ao para a 

subsistencia e a presen9a de redoes mercantis foi se modificando apos a 

Segunda Guerra. Altera96es importantes nesse sentido ocorreram nas tres 

ultimas decadas. Ate a decada de 1960, uma parcela dessa popula9ao, ainda 

que reduzida, tinha a possibilidade de prover parte de sua subsistencia. 

Em outros casos, onde se estabelecia uma rela9ao mercantil nao 

mediada pelo "emprego" formal, havia uma especie de complementaridade 

entre os bens adquiridos no mercado e uma pequena produ9ao domestica-

tanto pela cria9ao de pequenos animais como pela produ9ao de servos. A 

partir dos anos 70, essas op96es foram se reduzindo. Alimenta9ao, 

habita9ao, vestuario passaram a depender cada vez mais da troca mercantil, 

ao mesmo tempo em que o setor industrial se ampliava, acaparando os 
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espacos ate entao ocupados pelos trabalhadores de "fundo de quintal", como 

artesao, costureiras, bordadeiras, mecanicos, etc. (Fontes, 1995). 

Os contigentes de migrantes acessaram o mercado de forma variada. 

Ou seja, incluidos, no caso de dispor de um emprego regular ou de outras 

possibilidades de producao geralmente de carater domestico. Quando nao 

dispunham do emprego regular eram tragados pela informalidade e 

obrigados a garantir a sua reproducao a margem. Desta forma, passavam a 

viver nas "margens" do sistema, ou seja, tornavam-se excluidos30. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Hd uma grande diferenqa entre ser integrado pelo mercado -

isto e nao ter mais condiqoes de prover a subsistencia fora do 

sistema mercantil-e ser politica e socialmente integrado, tendo 

plena cidadania, assegurada pelo sufrdgio e pelo acesso 

indiscriminado as politicas piiblicas de tipo universal. Isso nao 

ocorreu no caso brasileiro, posto que, se essa popidaqao estava 

integrada ao mercado em seu sentido generico, somente estava 

parcialmente integrada ao mercado de trabalho formal. Grandes 

contigentes sem" carteira assinada "nao tinhorn acesso as 

politicas piiblicas e, ate 1988, uma boa parcela estava ainda 

excluida do voto (analfabetos)". (Fontes, 1995:107) 

A America Latina, na decada de 1980 a regiao passa a enfrentar uma 

crise violenta, fazendo surgir uma grande preocupacao em torno do 

surgimento de uma nova dimensao do problema. A historia comeca a tomar 

outros rumos a partir do momento em que nao se acredita mais na 

integracao dos pobres ao mercado de trabalho, atraves da expansao do setor 

industrial, ou pelo fortalecimento e crescimento dos movimentos populares. 

Uma vez generalizada a mercantilizacao das relacoes sociais, "ninguem pode ser excluido do mercado. 

simplesmente porque ninguem pode dele sair. posto que o mercado e uma formacao social que nao 

comporta exterioridade. Dito de outra forma, quando alguem e expulso do mercado, na realidade. 

funcionalmente ou nao, ele e mantido em suas margens. e suas margens estao sempre ainda em seu 

interior. O mercado nao e essa estrutura ou instituicao social paradoxal, talvez sem precedentes na historia, 

que inclui sempre suas 'margens', (e, portanto seus proprios 'marginais') e que, finalmente, somente 

conhece exclusao interna?" (Balibar. 1992:202). 
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Neste contexto e que o termo exclusao social ganha impulse O termo 

exclusao do mercado de trabalho designa a retirada completa das pessoas do 

mercado de trabalho e dos direitos assegurados por ele. Nesse sentido, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os novos excluidos nao sao como os escravos antigos-que, 

desprovidos de todos os direitos, eram peqas fundamentais do 

sistema social. De maneira exatamente inversa, hoje o que se 

designa por excluido pode manter seus direitos politicos, mas 

nao tern nehuma funqao no sistema economico. Tambem nao 

parecem mais configurar um exercito industrial de reserva, na 

medida em que nao participam de um " rodizio "no interior do 

mundo produtivo ". (Fontes, J995:108). 

A forma pela qual a exclusao social se manifesta na 

contemporaneidade e extremamente distinta das formas anteriores de 

discriminacao e segregacao, uma vez que tende a criar, tanto na esfera 

nacional como internacional, individuos, sociedades e ate continentes 

inteiramente descartaveis e desnecessarios ao processo de producao da 

riqueza, ao passo que a riqueza passa a ser meramente ficticia no mundo 

globalizado. Dessa forma, estes "novos excluidos" do ponto de vista 

economico parecem estar completamente a margem do processo produtivo. 

Nesse sentido, as transformacoes recentes nos remetem a busca da 

construcao de uma visao integrada, procurando uma saida para as questoes 

da ordem do dia. Conduzindo-nos a encontrar estrategias de amenizacao da 

exclusao social, principalmente economica, responsavel pela garantia da 

existencia e reprodii9ao da especie humana, sem deixar de levar em 

consideracao outras dimensoes da exclusao. Este por sua vez, constitui-se 

num grande desafio para a humanidade no limiar do terceiro milenio e, 

principalmente para a America Latina. 
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Frente ao conjunto de Iransformacoes que ora se apresentam as 

consequencias do processo de contra-revolucao do capital tern intensificado 

o aumento da exclusao social em quase todos os paises, principalmente, 

naqueles orientados pelo globalismo e neoliberalismo. Este processo e 

cumulativo e, tende a aprofundar-se, caso nao se encontrem estrategias de 

reversao da situa^ao no curto prazo. 

Neste contexto, tomando os EUA como exemplo, conforme o 

relatorio da OIT (1995:51), depois do segundo choque do petroleo, o 

desemprego diminuiu devido ao aumento da cria9ao de novos postos de 

trabalho, apesar do expressivo aumento da oferta de mao-de obra neste 

periodo. O numero de pessoas trabalhando aumentou ao lado do aumento da 

Jornada de trabalho, mas em consequencia o salario real declinou nos EUA 

em 0,9% ao ano no periodo de 1979-89. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O efeito se torna cumulativo, pois o aumento do tempo de 

trabalho dos ocupados reduz a possibilidade do sem-trabalho 

encontrarem ocupagao. A flexibilizagao, desregulamentagdo ou 

precarizagao do trabalho divide o montante de trabalho 

economicamente compensado de forma cada vez mais desigual: 

enquanto uma parte dos trabalhadores trabalha mais por uma 

remuneragao hordria declinante, outra parte de trabalhadores 

deixa de trabalhar". (Singer, 1995:30). 

No periodo de recessao, aumenta a propor9ao de pessoas que 

invadem as cidades, buscando a sobrevivencia na informalidade, na 

presta9ao de serv^os. Sendo assim, aumenta a propor9ao daqueles que 

querem vender em rela9ao aqueles que podem comprar, e tambem, aumenta 

a propor9ao dos alijados ate do setor informal. Caso a popula9ao relativa 

nao aumente na sua totalidade, aumenta o numero de pessoas sem trabalho, 

estas sao atingidas pela exclusao social de forma definitiva. 
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Neste sentido, as estimativas do final da decada de 80 apontam a 

existencia de 44 milhoes de pessoas vivendo na pobreza na America Latina, 

o que representa 14% da populacao, comparando com 11,8% em 1975. No 

final da decada de 70, 17,1% dos norteamericanos eram considerados 

pobres 5,6% na Alemanha e 9,7% na Inglaterra. No entanto, na decada de 

80, com a reducao das politicas piiblicas de combate a pobreza, dimmuicao 

dos salarios mais baixos e ampliacao dos empregos de baixa produtividade, 

a pobreza intensificou-se ainda mais, ampliando-se o numero de pessoas 

pobres e de miseria (Mattoso, 1993: 144-45, apud, Singer: 31). 

Os impactos profundos pelos quais vem passando a estrutura da 

producao global nao se limitam apenas a dimensao macroeconomica. Esses 

impactos tambem sao sentidos na dimensao individual, modificando 

padroes e valores ha muito sedimentados, gerando um sentimento de 

inseguranca quase generalizado e uma forte preocupacao com o fenomeno 

da exclusao social, relacionadas as mudan9as que vem ocorrendo no 

emprego. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"De fato, o padrdo atual de acumulagao de capital na era das 

tecnologias da informacao vem transformando de forma 

dramdtica o conceito de ocupagao. Esta se formando, com 

efeito, um novo paradigma de emprego-mais flexivel, precdrio e 

desprovido das garantias de estabilidade associadas ao padrdo 

convencional. Em sociedades como as ocidentais, nas quais o 

emprego desempenha um papel central nao somente no que se 

refere a obtengdo de renda como na integragdo social do 

individuo e na propria formagao de sua identidade pessoal, a 

mudanga desse padrdo tern causado perplexidade." 

(Dupas,1999:16) 

E importante chamar a aten9ao, a esta perplexidade e o sentimento de 

desamparo, no qual se depara a humanidade as portas do terceiro milenio. 

Esta situa9ao esta diretamente relacionada a rediscussao do papel do Estado 
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enquanto guardiao dos direitos sociais, desde o pos-guerra. Aqueles que 

outrora, desfhitavam do aparato social, fornecido pelo Estado, sentem-se 

ameacados, gerando um sentimento de injustica e uma deteriora?ao da 

qualidade de vida. 

Neste sentido, segundo o criterio da renda, os excluidos sao aqueles 

alijados do processo de producao e consumo da riqueza. Essa parcela de 

excluidos cresce na "aldeia global". O sentimento de exclusao aumenta com 

maior intensidade naqueles que rotineiramente veem suas aspiraeoes de 

consumo frustradas. A sociedade globalizante gerou um serio problema ao 

centralizar no consumo diferenciado boa parte da realizacao pessoal e 

social. Essa possibilidade de consumo transmutou-se no elemento principal 

de exteriorizacao de sucesso individual, dando um carater relativo ao 

conceito de exclusao social. 

O conceito de exclusao social esta balizado pelas dimensoes de 

carater subjetivo e economico. Nao podemos deixar de levar em 

consideracao que o conceito que possa vir a ser formulado por cada 

sociedade, podera receber grande influencia de questoes sociologicas. 

Sendo assim, a definicao de exclusao social exige a condi9ao de 

especificidades locais. 

A preocupa9ao com a exclusao social amea9a grupos que ate pouco 

tempo estavam integrados no padrao de desenvolvimento global. Nasce, 

essa forma um segmento de "novos excluidos" . Ao originar uma massa de 

for9a de trabalho superflua ao sistema, as transforma96es socio-economicas, 

3 1 Situam-se na categoria dos novos excluidos os trabalhadores que realizam atividades no setor servicos. 

vitimas das empresas predadoras no sentido de competicao radical, anteriormente integrados de forma 

plena ao sistema e, instantaneamente em virtude dos avancos tecnologicos e as novas estrategias das 

empresas reduzirem seus custos fixos. excluidos da nova logica globalizante. 
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que vem acontecendo recentemente, redirecionam o centro das discussoes 

para os problemas sociais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r  

E importante ressaltar que a exclusao social assume varias dimensoes 

tais como: a dimensao cultural, economica, social e politica. Portanto, nao 

podemos nos surpreender que os varios conceitos de exclusao social 

surgidos neste contexto assumam diversas faces e multiplas dimensoes, ja 

mencionadas. 

O conceito de exclusao social e muito abrangente. Na sua essentia 

assmne varias dimensoes e, pressupoem a ideia de acesso a bens e servicos, 

seguranca justi9a e cidadania. Ele esta relacionado a desigualdades 

economicas, politicas culturais e etnicas. Para Dupas interessa a exclusao 

social nas seguintes dimensoes: 1) exclusao do mercado de trabalho 

(desemprego de longo prazo); 2) exclusao do trabalho regular (parcial e 

precario); 3) exclusao do acesso a moradias decentes e a servos 

comunitarios; 4) exclusao do acesso a bens e serv^os (inclusive publico), o 

que provoca uma "dualiza9ao do processo de trabalho", no que se refere a 

oferta de empregos de acesso relativamente facil- que alem de precarios nao 

geram rendas suficientes para garantir um padrao de vida minimo- e de 

empregos bons, que geram niveis de renda e seguran9a aceitaveis, no 

entanto, de dificil acesso; 5) exclusao da possibilidade de garantir a 

sobrevivencia; 6) exclusao do acesso a terra, dentre outros tipos de exclusao 

que nao cabe no momento descrever e analisar. (Rogers apud, Dupas, 

1999:20) 

Entretanto, no ambito da nossa pesquisa nos interessa a exclusao 

social em tres dimensoes: exclusao do consumo, exclusao da prodii9ao e 
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exclusao do nivel de qualidade de vida aceitavel por organismos 

internacionais. 

O aprofundamento da exclusao social pode ser atribuido, ao modelo 

economico que vem sendo adotado pelas economias capitalistas centrais, e 

reproduzido na periferia. Este modelo tem sido incapaz de amenizar os 

efeitos da exclusao social, as estrategias de desenvolvimento perseguidas 

exercem grande influencia no aumento da exclusao social e tem tido 

impactos distintos em cada localidade da "aldeia global". Alem do 

crescimento da pobreza o que sera objeto de discussao na proxima secao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4- A Pobreza Como uma Face Real da Exclusao Social 

A pobreza e um tema que preocupa tanto os governos como a 

sociedade civil. Tanto e assim, que este problema passa a ser enfrentado 

pela maioria dos governos da America Latina e, ate do mimdo inteiro. Uma 

vez que este problema tende a persistir, exigira dos governos deste 

continente a busca de estrategias para amenizar os efeitos crescentes da 

exclusao social. 

Em geral, em todos os paises da regiao, observa-se uma grande 

insatisfacao, principalmente, dos estratos da populacao excluidos do 

circuito da producao e do consumo da riqueza, no que diz respeito as acoes 

politicas e sociais empreendidas objetivando a reducao da pobreza. Na 

32 

maioria dos paises atingidos pelo programa de ajuste estrutural. Em 

grande parte dos paises da regiao o incremento da pobreza foi relevante, 

3 2 Embora o ajuste economico tenha sido feito com o objetivo de pagar os juros da divida externa, 

contribuiu em grande medida para o aumento dos numeros da pobreza na regiao, uma vez em que o 

pagamento dos juros bloqueou os investimentos em programas de combate a pobreza e a exclusao social 

na regiao. 
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parece que a presenca de pessoas situadas em lugares pobres vem 

crescendo. Por um lado, alguns paises da regiao registraram taxas de 

declinio da pobreza, devido a eficiencia e eficacia dos programas de 

estabiliza9ao, por outro lado a pobreza persiste, principalmente nos setores 

urbanos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADROI 

America Latina: Relacao da pobreza com a populacao total (1990-

1996) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Porcentagem da populagao total) 

Paises 1990 J1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Argentina, Gran Buenos 

Aires zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— 13.8 — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— 13.0 20.2 

Bolivia, zonas urbanas. ->3.3 49.0 51.2 49.1 45.1 — — 

Brasil 46.3 42.7 45.4 — 43.5 — 

Chile 38.6 — 32.6 — 27.5 23.2 

Colombia — 58.5 57.0 54.6 53.4 52.5 ~ 

Costa Rica 27.1 31.9 29.4 23.2 20.0 20.4 21.5 

Ecuador — — — ~ 61.8 — 

El Salvador — 59.7 c/ — — ~ — 51.7 

Guyana — — 43.2 — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-- — 

Mexico — 31.3 — 31.8 — — 

Nicaragua — — 68.3 — — — — 

Paraguay, Area Metrop. 

Asuncion 
31.5 31.3 29.2 27.6 22.3 21.8 20.8 

Peru — — — — — 43.1 

Rep.Dominicana — — 12.8 — — — — 

Uruguay c/, zonas 

urbanas 
12.0 — 8.0 — 6.0 — — 

Venezuela 41.5 35.4 37.8 41.4 53.6 48.2 65.5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: CEPAL, 1996. 

E interessante observar que os dados do quadro acima mostram, em 

geral, um significativo aumento da pobreza nas principals areas 

metropolitanas da America Latina. Na Argentina, por exemplo, os indices 

de pobreza, no inicio da decada de 1990-91, assumem a cifra de 13,8% em 
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0 quadro acirna expressa a renda por habitante nas principals areas 

metropolitanas. Em 1991 na grande Buenos Aires 14,1% da populacao 

ganhavam abaixo de 60 dolares por habitante ao mes; em 1996 a situacao 

piorou chegando a cifra de 18,7%. No Brasil em 1990, esse mesmo indice 

era dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 46,3% chegando a 43,5% em 1995; a situacao do Brasil em relacao a 

Argentina e bem pior, uma vez que quase metade da populacao brasileira 

situada nas areas metropolitanas ganha menos de 60 dolares ao mes, o 

equivalente a um salario minimo. O caso mais extremo e o de Honduras, 

registrando uma taxa de 67,8% em 1990 e 65,6% em 1995, 

respectivamente; ja o Paraguai apresenta indicadores pequenos e 

decrescentes, em 1990 5,8% da populacao estava na situacao descrita 

acima, e em 1996 esses numeros reduziram-se para 2,4%, o que significa 

neste caso uma reducao da pobreza e um aumento da renda da populacao. 

No caso do Paraguai, pode-se atribuir o decrescimo da pobreza em termos 

estatisticos as politicas economicas empreendidas na decada de 1990. 
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relacao a populacao total, chegando em 1996 a 22%. No caso do Brasil, em 

1991 registra-se uma taxa de 46,3%, reduzindo-se para 43,5% em 1995, 

apesar dessa reducao as condicoes sao muito preocupantes, uma vez que, 

quase a metade da populacao brasileira situada nas areas metropolitanas 

esta em situacao de pobreza. 

No caso da Colombia, El Salvador, Nicaragua e Venezuela, a 

preocupacao aumenta, em virtude desses paises apresentarem indices de 

pobreza acima de 50% no periodo em analise. O Equador, por exemplo, 

apresentou uma taxa de pobreza de 61,8% em 1995, a Nicaragua 68,35 em 

1992 e a Venezuela 65,5% em 1996. A situacao mais "confortavel" parece 

ser a do Uruguai, registrando em 1990 uma taxa de pobreza de 12% e 

conseguiu reduzir em 1994 para 6,0%. 

QUADRO 2 

America Latina: Porcentagem da populacao em nivel de pobreza com 

relacao ao total da populacao por habitante (com ganhos de 60 dolares 

ao mes 1990-96) 
Paises 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Argentina, Gran Buenos 

Aires zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
— 14.2 ~ ~ 13.4 ~ 18.7 

Brasil 46.3 — 42.7 45.4 43.5 — 

Chile 14.6 9.8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— 9.5 — — 

Colombia ~ 19.6 19.1 17.4 16.5 15.2 — 

Costa Rica a/ 18.8 22.8 20.0 15.7 13.8 15.4 16.4 

Ecuador — — -- -- -- 32.6 — 

Honduras 67.8 ~ 66.2 — 64.5 65.6 --

Mexico — — 14.6 — 15.6 ~ — 

Paraguay, Area Metrop. 

Asuncion 
5.8 6.0 4.6 4.6 4.7 2.2 2.4 

Peru — — ~ -- 35.0 — — 

Rep.Dominicana — — 18.2 -- -- -- — 

Venezuela a/ 14.3 13.9 11.3 11.0 15. 13.4 --zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fuente: Proyecto PNUD/BID/CEPAL (ANEXO I) , excepto Honduras y Venezuela 

(Londoho y Szekely, 1997)a/ Hogares 
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QUADRO 3 

America Latina: Pobreza extrema (1990-1996) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Porcentagem da populagao total) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paises 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Argentina, Gran Buenos 

Aires 
2.0 — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-- 2.4 — 5.3 

Bolivia, zonas urbanas 26.2 21.1 24.0 22.3 18.0 — zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— 

Brasil a/ 24.5 22.4 24.1 22.9 — 

El Salvador -- 28.2 b/ — — — 21.6 

Guyana ~ — — 27.7 — -- --

Mexico -- ~ 16.1 — 15.5 ~ — 

Nicaragua -- -- — 35.1 — — --

Peru -- — -- -- — 19.3 

Uruguay c/, zonas 

urbanas 
2.0 — 1.0 -- 1.0 ~ — 

Venezuela a/ 18.6 16.0 15.5 16.8 27.5 23.0 35.8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Anexo I : El umbral de la pobreza correspondiente a cada pais figura en el 

Anexo I I I . 

Nota: Estas tasas de pobreza se basan en los umbrales de la pobreza de cada pais y en 

consecuencia no deben compararse entre paises. 

a/ Fuente: Londofio y Szekely (1997) 

b/ 1991-1992 

c/ Hogares 

Analisando os dados do Quadro 3 que expressa a situacao da pobreza 

extrema na America Latina nas areas metropolitanas no periodo de 1990-

96, percebemos no geral uma significativa deterioracao e uma 

intensificacao das condicoes das populacoes situadas na regiao. Na 

Argentina, por exemplo, a pobreza extrema aumentou de 2,0% em 1991 

para 5,3% em 1996, na Bolivia houve uma reducao de 26,2% em 1990 para 

18% em 1994 em termos relativos. Ja no Brasil a situacao ocorreu de forma 

diferente, apresentando-se como uma das situacoes mais delicadas, uma vez 

que 1/4 da populacao situava-se nessa categoria, neste mesmo periodo. Ja 

no Uruguai a situacao e inversa, apenas 2,0% da populacao situava-se nessa 
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categoria reduzindo-se para 1,0% em 1994, enquanto na Venezuela, esses 

numeros cresceram assustadoramente, passando de 18,6% em 1990 para 

35,6 em 1996. O que pode indicar, diga-se de passagem, um aumento da 

exclusao social na regiao no periodo em analise. 

A pobreza pode ser entendida como incapacidade de satisfacao das 

necessidades basicas. Neste sentido, torna-se, o ponto central para a 

definicao de exclusao social, em particular, naqueles paises, onde ha a 

ausencia de um Estado de bem-estar social que de garantia minima de 

sobrevivencia, existencia e reproducao aos seus cidadaos. Porem, nao e 

facil definir o que sejam necessidades basicas. Estas a priori sao aquelas 

vinculadas a garantia da reproducao da especie humana (alimenta9ao, 

saude, educa9ao, transporte, seguran9a, habita9ao). Portanto, para sabermos 

o criterio de excluido e de incluido faz-se-a necessario trazer para a 

discussao a ideia de linha de pobreza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Linha de pobreza simplesmente aponta a renda monetdria para 

que um individuo possa ter acesso a uma cesta de bens e 

servigos essenciais a satisfagao de suas necessidades basicas. 

Mais como determinar quais sao as necessidades basicas? Uma 

saida seria utilizar o criterio fisiologico e definir necessidades 

basicas como imprescindivel para garantir a sobrevivencia 

fisica. No entanto, como destaca Amartya Sen, mesmo esse 

criterio e ambiguo, pois muitas vezes as pessoas conseguem 

sobreviver com base em algumas dietas minimas, mas 

apresentam expectativas de vida relativamente baixas, ou 

estatura pequena, por conta de deficiencias 

alimentares ". (Dupas, J999:24). 

A demarca9ao da linha de pobreza nao deve ser utilizada somente a 

partir do aspecto alimentar, em virtude da existencia humana nao se limitar 

apenas a este aspecto. Existem outros aspectos que devem ser levados em 

considera9ao, tais como: moradia, saneamento basico, seguran9a entre 
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outros. O criterio de determinacao entre pobres e nao pobres, divergem de 

acordo com os costumes e os habitos de cada sociedade, ou seja, depende 

das especificidades locais (de acordo com o parametro de a renda ser pobre 

nos USA e Europa e diferente de ser pobre no Brasil). 

As implicacoes para estabelecer quern e pobre e nao-pobre assumem 

varias dimensoes conceituais, culturais e politicas, podendo estar fortemente 

imbuido de um certo grau de arbritariedade. Apesar de nao podermos fugir 

a utiliza9ao de uma linha de pobreza, e importante manter esses aspectos 

em mente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A informagao que uma linha de pobreza fornece e um retrato 

da situagdo em um determinado momento do tempo. Ela nada 

informa a respeito dos elementos que levaram a esse quadro e 

nem sobre qual deverd ser essa imagem no futuro. Por essa 

razdo, a linha de pobreza parece-me ser insuficiente como 

indicador social, apesar de importante na resposta a uma das 

questoes que estamos investigando, a saber: sobre ser o padrdo 

atual de desenvolvimento excludente". (Dupas, 1999:27). 

Nesse sentido corroboramos com essa posi9ao do autor. A sociedade 

capitalista nao e estatica. Partindo dessa afirma9ao entendemos que a 

demarca9ao da linha de pobreza modifica-se no tempo, apresentando 

continuidade e descontinuidades, podendo fetichizar as causas que 

desembocaram na demarca9ao de pobre e nao-pobre. 

Amartya sem posiciona-se na linha contraria da maioria dos autores 

que fazem a abordagem da exclusao social, ele nao tem como foco os paises 

centrais, e sim os paises pobres. Sua aten9ao e centralizada, principalmente, 

para a questao da pobreza e da fome, em grande escala vencida nos paises 

centrais atraves da existencia do aparato estatal (Welfare State), todavia, 

existente na maior parte da periferia do capitalismo, inclusive, no Brasil. 
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A maioria das analises feita em torno da pobreza procura utilizar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

medi96es que estabele9am os limites das linhas de pobreza, utilizando como 

parametro o nivel de renda, dai, classifica-se o pobre. Sendo assim, aqueles 

que se situarem abaixo dessa linha sao pobres, de acordo com o criterio da 

renda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sintetizando a abordagem de Sen, o problema desse tipo de 

medicao e que ela nao comtempla a distribuigao de renda entre 

os mais pobres, falseando os tipos de politicas que deveriam ser 

assumidas para combater a pobreza justamente por caracterizar 

o processo existente. Essa analise nao visualiza os processos de 

transferencia de renda de fragoes pobres para outras menos 

pobres, mas que tambem se encontra abaixo da linha de 

pobreza. Com isso, ignora a miseria gerada por esse tipo de 

transferencias. Dessa forma, e importante reformular a medida 

empirica da pobreza para que essa seja sensivel a distribuigao 

de renda". (Dupas, 1999:29). 

Porem, e extremamente dificil nao levar em considera9ao o indicador 

de renda, em virtude das maiores informa96es estatisticas fornecidas 

estarem direcionadas para este indicador. Na perspectiva politica, a pobreza 

pode ser identificada como ponto de convergencia de medidas que a 

sociedade deve tomar para solucionar alguns problemas localizados. Nao 

podemos optar apenas por uma unica dessas perspectivas de analise, ja que 

ambas se complementam. 

A generaliza9ao da pobreza neste final de seculo XX nao tem 

precedentes na historia da humanidade. Todavia, essa pobreza nao se deve a 

uma "escassez" de recursos humanos e materials, mas, antes, a um sistema 

global de oferta excessiva nutrida pelo desemprego e pela minimiza9ao do 

pre90 da mao-de-obra em todo mundo. 

Refor9ando a nossa hipotese central de trabalho descrita 

anteriormente, podemos concluir de forma parcial que a partir do come90  
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dos anos 80, que os programas de "estabilizacao macroeconomica" e de 

"ajuste estrutural" imposto pelo FMI (Fundo Monetario Internacional) e 

pelo Banco Mundial aos "paises perifericos" tem causado o 

empobrecimento de milhoes de pessoas. Contrariando, teoricamente o eixo 

condutor do acordo de Brettom Woods, cujo objetivo era a "reconstrucao 

economica", e a estabilidade das principals taxas de cambio, o programa de 

ajuste estrutural (PAE), tem contribuido em grande medida para a 

desestabilizacao de moedas nacionais e para o arruinamento das economias 

perifericas. 

Observa-se que, uma minoria social privilegiada acumulou grande 

riqueza em prejuizo da grande maioria da humanidade. Pode-se inferir que a 

nova ordem financeira internacional e alimentada pela pobreza humana e 

pela degradacao ambiental. Essa ordem criou umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Apartheid Social", 

estimulou o racismo e os conflitos etnicos. Alem disso, as reformas que 

vem sendo aplicadas estao culminando na globalizacao da pobreza e no 

aniquilamento da subsistencia humana em quase toda a esfera planetaria. 

Os projetos de austeridade orcamentaria adotada pelo FMI, de 

desvalorizacao, ou de liberalizacao do comercio sao aplicadas, ao mesmo 

tempo, em mais de uma centena de paises devedores. Este projeto resulta na 

retirada da autonomia e da soberania dos paises devedores no tocante ao 

controle das politicas monetaria e fiscal, suas instituicoes sao anuladas e e 

automaticamente instalada uma "tutela economica". Ou seja, um tipo de 

"governo paralelo" que atropela a sociedade civil e atende os interesses das 
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instituicoes financeiras internacionais e, aqueles paises que nao aceitam tais 

imposigoes do FMI passam a softer retaliacoes de diversas naturezas.33 

Na virada do seculo, a populacao do mundo ultrapassou 6 bilhoes, 

dos quais 5 bilhoes vivem em paises pobres. Enquanto nos paises ricos 

vivem 15% da populacao mundial que controlam 80% do total da renda 

mundial, o grupo dos "paises de baixa renda" (56% da populacao mundial, 

incluindo as da India e da China), com quase metade da populacao mundial, 

recebeu, em 1993, aproximadamente 5% do total da renda mundial, 

percentual menor que o PIB da Franca de seus territorios ultramarinos. Com 

uma populacao de mais de 600 milhoes, a Africa Subsariana como um todo 

apresenta aproximadamente a metade do PLB do Texas. O conjunto dos 

paises de medias e baixas rendas (entre eles, os antigos paises "socialistas" 

e a ex-Uniao Sovietica), representando cerca de 85% da populacao mundial, 

recebe aproximadamente 20% da renda mundial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5- A Distorcao das Causas da Globalizacao da Pobreza 

No comeco da decada de 1980, o discurso com o vies economista 

predominou no interior da academia, e nas instituicoes de pesquisa em 

praticamente todo mundo. A perspectiva de analise critica foi bloqueada, a 

realidade social passou a ser vista sob um unico prisma de relacoes 

economicas meramente. 

As posicoes teoricas dogmaticas nao admitiam, em hipotese alguma, 

a discussao nem a discordancia do paradigma dominante. A funcao 

3 3 "Embora adotado em nome da "democracia" e do chamado "bom governo", o PAE requer o esforco do 

aparato de seguranca interna: a repressao politica- em conluio com as elites do Terceiro Mundo- apoia um 

processo de repressao economica." (Chossudovsky, 1999) 
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principal das universidades no contexto das transformacoes que ora se 

apresenta e produzir uma geracao de economistas confiaveis e incapazes de 

desmistificar os fundamentos sociais da economia de mercado globalizada. 

No Terceiro Mundo os intelectuais estao sendo recrutados progressivamente 

para apoiar o neoliberalismo, e consequentemente o processo de 

reestmturacao da economia global. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Esse dogma neoliberal" oficiaV'tambem cria seu proprio 

"contraparadigma", incorporando um discurso altamente moral 

e etico, que se concentra no "desenvolvimento sustentdvel" e na 

"diminuicao da pobreza", ao mesmo tempo em que distorce e 

"disfarga" as questoes politicas referentes a pobreza, a protegao 

do meio ambiente e aos direitos sociais das mulheres. Essa 

"contra-ideologia" raramente desafia as prescrigoes da politica 

neoliberal. Ela se desenvolve paralelamente e em harmonia com 

o dogma neoliberal oficial, e nao em oposigao a 

ele. "(Shossudovsky, 1999:34) 

Neste contexto, o Banco Mimdial desempenha um "papel central", 

incentivando e promovendo muitas pesquisas em torno da pobreza em 

diversas localidades, enfatizando que a preocupacao com a pobreza 

constituiu exatamente as "dimensoes sociais do ajuste". Na aparencia isso 

demonstra a preocupacao das instituicoes de Bretton Woods com o 

problema da exclusao social, quando na verdade o que ocorre e o contrario. 

O aprofundamento das disparidades de renda nos paises atingidos 

pelo ajuste estrutural demonstra muito claramente o "reverso da medalha". 

As estatisticas manipuladas a todo tempo mascaram a realidade da pobreza 

em todo mimdo. De acordo com Chossudovsky (1999:35) o Banco Mundial 

"estima" que 18% do Terceiro Mundo sao "extremamente pobres" e 33% 

sao pobres. 
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3.5.1- A Dominacao Atraves do Endividamento Externo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com o aprofundamento do endividamento externo, os paises credores 

expandiram os lacos de dependencia e subserviencia com os paises 

devedores. Devido a deterioracao da situacao, principalmente nos anos 80, 

as mstituicoes de Bretton Woods obrigaram por meio das 

"condicionalidades" o direcionamento das politicas macroeconomicas de 

acordo com os interesses das instituicoes financeiras credoras. 

No periodo de 1980 a divida externa dos "paises perifericos" cresceu 

significativamente, apesar dos varios acordos que fixavam novos prazos 

para o pagamento. Neste mesmo periodo a divida de longo prazo dos 

"paises perifericos" correspondia a aproximadamente US$ 62 milhoes em 

1970. Ao longo dos anos 80, ela cresceu sete vezes, atingindo em 1980 US$ 

658 bilhoes. O total da divida nos anos 90, em 1996 assumiu a cifra de mais 

de US$ 2 trilhoes, isso significa um aumento de aproximadamente 32 vezes 

em comparacao aos anos de 1970 (observar a Tabela 2). 
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T A B E L A 1- Divida externa dos paises em desenvolvimento (US$ 

bilhoes) 1996 

Ano Total da divida Divida de Divida de Uso do 

externa longo prazo curto prazo credito 

do FMI 

1980 658 481 164 12 

1981 672 498 159 14 

1982 745 557 168 20 

1983 807 633 140 33 

1984 843 675 132 36 

1985 990 809 141 40 

1986 1.218 996 179 43 

1987 1.369 1.128 198 35 

1988 1.375 1.127 213 32 

1989 1.427 1.151 244 35 

1990 1.539 1.226 278 32 

1991 1.627 1.286 303 35 

1992 1.696 1.328 329 38 

1993 1.812 1.424 349 39 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
19 9 4 * 1.945 1.538 366 21 

Fonte: World Bank.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA World Debt Tables, varias edicoes, Washington, DC 

*Projetada. 

Nota: .As categorias e os pesos diferem das do Banco Mundial; Tajisquistao, Georgea e Armenia estao incluidos no Leste Europeu e 

na ex-Uniao Sovietica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A politica de admimstracao da divida e a reforma macroeconomica 

caminham "lado a lado". A adininistracao da divida garante que cada pais 

devedor continue a sujeitar-se as obrigacoes financeiras, impostas pelos 

paises credores e pelas mstituicoes financeiras. Dessa forma, os acordos so 

sao aceitos pelos paises credores caso os devedores aceitem as 

"condicionalidades politicas" que fazem parte dos acordos de emprestimo. 

O objetivo de manter tal situacao exposta acima, consiste na 

legitimacao do servico da divida, criando uma especie de camisa-de-forea 

que as impede de lancarem-se numa politica economica nacional 

independente. A concessao de emprestimos esta vinculada e condicionada a 

politica dos paises centrais. A principio o dinheiro era fornecido para ajudar 
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e impulsionar o ajustamento das economias perifericas. Os acordos do 

Banco Mundial incluiam rigidas condicionalidades: a concessao e a garantia 

do dinheiro estava atrelada ao "sinal verde" por parte dos governos no apoio 

ao programa de ajuste estrutural, caso contrario, aqueles que discordassem 

sofriam diversas sancSes no momento de negociacao da rolagem da divida e 

aquisicao de novos emprestimos. Alem de outros mecanismos utilizados 

pelo FMI, como e o caso do bloqueio do credito de curto prazo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A natureza desses acordos de emprestimo nao favoreciam a 

economia real, visto que nenhuma parte do dinheiro era 

destinada a investimentos. Todavia, outro importante objetivo 

era atendido: os emprestimos de ajuste desviavam os recursos 

da economia domestica e estimulavam os paises a continuar 

importando grandes quantidades de mercadorias de consumo, 

ate mesmos artigos de primeira necessidade, dos paises ricos. 

Isso significa que o dinheiro concedido para apoiar o "ajuste" 

da agricultura, por exemplo, nao era voltado a emprestimo do 

setor. Ele podia ser gasto livremente em importaqoes de 

comodities
34

, inclusive em bens de consumo durdveis e de luxo. 

O resultado desse processo foi a estagnaqao da economia 

domestica, a ampliaqao da crise da balanqa de pagamentos e o 

crescimento do montante da divida." 

(SHOSSUDOVSKY, 1999:44) 

Diante do exposto, podemos de forma parcial concluir que o processo 

de ajuste na America Latina resultou no aprofundamento da deterioracao do 

mercado interno, estimulou as importacoes e comprimiu o consumo interno. 

Enfim, contribuiu para o aumento da crise da balanca de pagamentos e 

aumentou consideravelmente o endividamento externo. Alem disso, o custo 

social do ajuste e sentido em toda a regiao atraves da intensificacao da 

desintegracao do tecido social. 

3 4 Comodities (produtos primarios de grande importancia economica, como algodao, soja e minerio de 

ferro). Pelo fato, das comodities serem produtos de grande importancia economica no comercio 

internacional. seus precos sao dados pelas cotacoes dos mercados mais expressivos. Quando e feita a 

transacao das comodities seus precos sao acertados para a entrega da mercadoria no future 
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CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O capitulo I teve como objetivo principal mostrar a natureza 

excludente do Antigo Sistema Colonial e seus desdobramentos ao longo do 

processo de formacao socio-economica na America Latina. Ainda no 

ambito deste capitulo, apoiado em diversos autores que versam sobre o 

tema, demonstrou-se que os processos de integracao regional surgidos na 

America Latina carregaram a marca caracteristica da exclusao social, 

desenvolvendo-se com outras facetas no novo contexto de transformacoes 

socio-economicas, pelas quais passam o capitalismo contemporaneo. Nao 

tivemos a pretensao nesta parte da pesquisa de descrever detalhadamente o 

processo de formacao socio-economica da America Latina. Pretendeu-se 

apenas situar alguns pontos de apoio para entender a origem, a natureza e o 

desdobramento do processo de exclusao social na America Latina. 

Neste capitulo foi visto que a historia da America Latina foi marcada 

pelo processo de colonizacao europeu, sendo que a maioria destes povos foi 

colonizada por Portugal e Espanha, principalmente. Ao longo de tres 

seculos de colonizacao, o modelo economico implantado na economia da 

regiao foi de carater primario-exportador. Ou seja, as colonias exerciam o 

papel de exportadora de materias - primas e de importadora de produtos 

manufaturados. 

A estrutura social dos paises da America Latina tem sua origem nos 

desdobramentos das formas que tomaram as conquistas espanhola e 

portuguesa e nas instituicoes que esses povos implantaram no sentido de 

criar uma base economica com capacidade de valorizacao e incorporacao de 

novas terras a economia das metropoles. 
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Este processo apresentou duas formas principals: povoamento e 

exploracao. Portugal e Espanha assuniiram a dianteira da colonizagao. O 

tipo de colonizacao desenvolvida por Portugal caracterizava-se 

marcadamente pela exploragao, assentada na triade (latifundio, monocultura 

e trabalho escravo). 

Neste contexto, a politica espanhola estava orientada para transformar 

a colonia em sistemas economicos produtores de um excedente liquido, no 

caso, metais preciosos, que se transferia regularmente para a metropole. 

Ao tratar da estrutura colonial, Novais (1996) enfatiza que nem toda 

colonizacao se processa no quadro do Antigo Sistema Colonial. Segundo 

este autor, a colonizacao e um fenomeno mais geral que se espraia por toda 

parte da esfera terrestre, atraves da ocupagao, povoamento e valorizagao de 

outras regioes. A colonizacao se da nas mais diversas situagoes historicas, 

desdobrando-se em formagoes sociais especificas. Mas no caso da America 

Latina prevaleceu a colonizagao por exploragao e tais processos especificos 

apresentaram-se atravessados por um sentido unico: a acumulagao primitiva 

de riqueza para as metropoles atraves da expropriagao do excedente gerado 

nas colonias. Portanto, a genese das formagoes social hoje existente na 

America Latina apresenta-se sempre travejada pelo uso da violencia e da 

exclusao social para a apropriagao de trabalho nao pago. 

Vimos ainda no capitulo seguinte que durante mais de tres seculos de 

dominagao europeia atraves do Antigo Sistema Colonial, as estruturas e 

dinamica das economias da America Latina estiveram sempre sujeitas ao 

monopolio bilateral imposto pelas metropoles ampliando e reproduzindo no 

tempo, sob diferentes formas, os processos de apropriagao do excedente 

economico com profundos tragos de exclusao social dos povos colonizados. 
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A mptura do Antigo Sistema Colonial e emergencia dos estados 

nagoes na America Latina no seculo XIX foram gestados no ventre da I 

Revolugao Industrial, repondo os lagos de dependencia, agora em relagao a 

Inglaterra. 

No periodo moderno, sobretudo, o processo de colonizagao assume 

um carater especifico que se manifesta nas relagoes sociais, marcados pela 

politica mercantilista colonialista. Noutras palavras, e o sistema colonial do 

mercantilismo que deu sentido a colonizagao europeia e atraves dela foram 

conquistadas, povoadas e "colonizadas" economicamente as terras das 

Americas. 

E interessante observar mais uma vez que o processo de colonizagao 

tinha como estatuto economico a politica mercantilista. De acordo com essa 

politica, a riqueza gerava-se na esfera da circulagao das mercadorias e 

adotando como pressuposto para o seu funcionamento uma balanga 

comercial favoravel. 

Analisando tempos mais recentes procurou-se demonstrar, no 

capitulo I I que o fenomeno da globalizagao e regionalizagao guardam uma 

relagao muito proxima com a exclusao social. Esses dois processos se 

manifestam por quase toda parte do mundo, gerando uma interdependencia 

entre as economias, modificando as relagoes sociais de produgao. Isso 

conduziu a um aumento da velocidade de concentragao e centralizagao do 

capital, na esfera produtiva e, principalmente, na fmanceira, alem de 

propiciar uma variedade de impactos sociais negativos. 

As tendencias apontam no cenario global para uma intensificagao da 

exclusao social, tambem no ambito regional do Mercosul. Apesar da 
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exclusao social ser anterior a integracao regional, percebe-se a sua 

intensificagao no quadro atual de mudancas do capitalismo global. 

O processo de globalizacao da economia contem no seu interior a 

sindrome da desigualdade social que se manifesta nos seus diversos niveis, 

de concentragao de renda e consequentemente da riqueza. 

Fica bastante claro que as tendencias apontam para o aumento da 

exclusao social frente aos processos de globalizacao e integracao regional. 

Os impactos mais fortes da globalizacao ocorrem no mundo de trabalho. 

Na realidade, o desenvolvimento do capital e de forma desigual, 

combinada e contraditoria, expandindo-se sem fronteiras, atravessando 

diversas culturas, cujo motor principal e a combinagao dos processos de 

concentragao e centralizagao dos capitals para assim concretizar o que 

chamamos de globalizagao. 

O modo de produgao capitalista e um processo civilizatorio que 

influencia todas as formas de produgao com as quais entra em contanto. 

Portanto, esse modo de produgao configura-se como uma forma dos 

homens produzirem a sua existencia que nasce, desenvolve-se e 

generaliza-se, atravessando as crises, realizando-se por ciclos de curta, 

media e longa duragao, e transformando-se continuamente. Tanto cria e 

recria algumas de suas determinagoes estruturais, como se transforma 

crescentemente. 

Neste mesmo sentido, reafirmamos mais uma vez que o capitalismo e 

movido pela dinamica de suas contradigoes imanentes. Ou seja, e 

alimentado pela forga de suas contradigoes. A mais evidente e a dialetica da 

concentragao versus fragmentagao. Por um lado, uma grande quantidade de 
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investimentos necessarios a lideranga tecnologica de produtos e processos, 

beneficiando os lideres das principais cadeias de produgao, representado por 

algumas empresas. Simultaneamente, esse processo radical em busca de 

eficiencia e conquista de mercados forga a criacao de uma onda de 

fragmentacao, terceirizagoes, franquias e informalizagao que abre espago 

para uma grande quantidade de empresas menores que alimentam a cadeia 

produtiva com custos mais baixos. (DUPAS, 1999:39-40). 

Nessa mesma perspectiva aponta-se outra contradigao a dialetica da 

exclusao versus inclusao. A medida que exclui progressivamente postos 

formais do mercado de trabalho, o processo de globalizagao estimula a 

flexibilizagao e incorpora-a como parte de sua logica. Enquanto, seleciona, 

reduz, qualifica e, portanto, exclui no topo, a nova logica das cadeias inclui 

na medida em que o processo de produgao global opera ganhos continuos 

nos produtos mundiais, reduzindo seu prego e melhorando sua qualidade, 

acaba incluindo novos segmentos de mercado a sua cadeia. (DUPAS, 

1999:39-41). 

Em decorrencia do que foi descrito acima, observa-se a perda do 

dinamismo da classe operaria, a fungao do sindicalismo em garantir os 

empregos dos seus associados nao esta sendo cumprida. No nivel politico, 

ha uma completa ausencia de projetos capazes de fazer face a situagao e de 

mobilizar segmentos da sociedade com condigoes objetivas para alterar o 

ritmo e a intensidade das transformagoes criando uma especie de vacuo na 

propria democracia. Por ultimo, no piano cultural, o trabalho enquanto 

alicerce constitutive das identidades individuals e coletivas ate o momento, 

passa a ser questionado enquanto categoria fundante na produgao da 



100 

reproducao dos homens, deixando individuos isolados e sem condicoes de 

reproduzir a sua existencia. 

E neste contexto de transformagoes que emerge a categoria dos 

'novos excluidos'. O termo designa, em seu sentido forte, o surgimento de 

contigentes populacionais 'desnecessarios', do ponto de vista da produgao, 

circulagao e consumo das mercadorias de alta tecnologia, criados pelo 

crescente desemprego estrutural. (Nascimento, 1994 e 1995, apud Fontes, 

1995:104). 

Aqueles que sao excluidos economicamente sao incluidos 

politicamente, ou seja, tem poder de voto e podem exerce-lo. Sendo assim, 

aqueles que veem seus espagos politicos se esgargando se sentem e sao 

considerados perfeitamente excluidos. Mesmo onde existe democracia, as 

leis de mercado sao um imperativo, rompendo todas as fronteiras dos 

direitos sociais e impondo politicas economicas extremamente excludentes 

(como foi o caso dos pianos de ajuste e reestruturagao economicos, 

impostos pelo FMI e demais organismos internaciionais para os paises 

perifericos na decada de 1980), os quais analisamos seus impactos na 

America Latina tomando o Brasil com exemplo no capitulo I I . 

Na decada de 1980 a America Latina passa a enfrentar uma crise 

violenta, fazendo surgir uma grande preocupagao em torno do surgimento 

de uma nova dimensao do problema. A historia comega a tomar outros 

rumos a partir do momento em que nao se acredita mais na integragao dos 

pobres ao mercado de trabalho, atraves da expansao do setor industrial, ou 

pelo fortalecimento e crescimento dos movimentos populares. 
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Entre os fatores que limitam a governabilidade e o fortalecimento da 

equidade destacam-se a exclusao e o acesso desigual a bens e servicos 

sociais, a crescente perda de credibilidade do sistema politico, a necessidade 

de uma reforma do Estado, perda da capacidade mobilizadora e articuladora 

dos partidos politicos. 

No campo politico, entre os problemas que mais inquietam a opiniao 

publica destaca-se: o desemprego, a degradagao ambiental, a pobreza, a 

corrupcao e a delinqiiencia. 

Nesta perspectiva, priorizamos ao longo da pesquisa a analise sobre o 

desemprego, uma vez que este se converte, frente as transformagoes 

recentes, uma das faces mais expressivas da exclusao social. Na America 

Latina a discussao sobre o desemprego, problema que atinge o mundo 

inteiro atualmente, parece propagar-se com veemencia, colocando-se como 

um grande desafio. A falta do emprego penaliza largos segmentos sociais 

tanto nos paises ditos desenvolvidos como para aqueles em 

desenvolvimento. 

No caso brasileiro, parece-nos que a populagao de baixa renda e a que 

mais necessita do emprego formal. Nao e duvidoso, entretanto, que o 

desemprego atinja esse segmento social que ha muito vem sobrevivendo da 

atividade informal. Dessa forma, tudo indica que o desemprego esteja 

contribuindo para o aumento da pobreza em diversos niveis. 

Em termos potenciais, essa parcela de pobres e candidata ao emprego 

formal. Sendo assim, frente a ausencia de emprego, o que esses pobres 

necessitam e de ocupagao para assim poderem garantir a sua reprodugao. 

Na verdade, na maioria das vezes a falta de ocupagao e chamada de 

desemprego. Essa generalizagao obscurece o entendimento dessa categoria. 
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Porque esta implicita nessa generalizagao que a linica forma de se ganhar a 

vida e vender a forca de trabalho ao capital. 

Em praticamente todas as economias do mundo, uma minoria social 

privilegiada acumulou grande riqueza em prejuizo da grande maioria da 

humanidade. A nova ordem flnanceira mundial e alimentada pela pobreza 

humana e pela degradagao ambiental. Essa ordem criou umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Apartheid 

Social", estimulou o racismo e os conflitos etnicos. Alem disso, as reformas 

que vem sendo aplicadas estao resultando na globalizagao da pobreza e no 

aniquilamento da subsistencia humana em quase toda a esfera planetaria e, 

em particular na Africa. 

Em sintese, as condigdes sociais que estao postas pela sociedade 

contemporanea tem provocado o aprofundamento das diversas formas de 

exclusao social, conforme foi analisado anteriormente. As evidencias 

apontam para uma completa desintegragao e consequentemente para uma 

degeneragao do tecido social. Para fazer face ao quadro que esta posto, e 

necessario uma interagao do Estado com outros atores sociais, no sentido de 

dar uma resposta as diversas demandas da sociedade. Alem disso, o Estado 

isoladamente tem sido incapaz de elaborar politicas compensatorias para 

amenizar os efeitos da exclusao social. 

Neste contexto de ausencia do Estado associado a crescente 

internacionalizagao do capital, este por sua vez, passa a ter logicas 

autonomas em relagao as decisoes dos estados nacionais, tornando o espago 

para a implantagao das politicas piiblicas muito restritas. "O processo de 

globalizagao, constrange o poder dos estados nacionais, restringindo sua 

capacidade de operar seus principals instrumentos 

discriciondrios''. (Dupas, 1999:14). 
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Na atualidade, as estruturas das empresas verticalizadas outrora 

existente foram quebradas, cedendo espago para a fragmentagao do 

processo produtivo e a sua consequente dispersao por varios paises, atraves 

das filiais ou de subcontratados. Sendo assim, tem-se um produto global de 

maior valor agregado, devido ao maior aproveitamento das vantagens 

comparativas de cada pais. Essa e a forma como atuam as empresas 

transnacionais. 

No entanto, essas empresas atingem um mercado consumidor global 

utilizando mao-de-obra, tecnologia e materias-primas existentes em toda a 

esfera mundial de forma mais eficiente possivel. E importante deixar claro, 

que ao contrario das multinacionais, que na maioria das vezes tendiam a 

reproduzir suas relagoes de trabalho nas matrizes, as transnacionais, alem de 

produzirem varias partes do produto em varios paises, o fazem sob 

contratos de trabalho distintos. Da forma mais conveniente, utilizando mao-

de-obra familiar; contratam trabalhadores dentro dos padroes convencionais 

com estabilidade, beneficios e garantias. Existem casos em que as empresas 

preferem contratar mao-de-obra em tempo parcial, com contratos precarios 

ou terceirizando grande parte de sua produgao, dessa forma transferem para 

terceiros suas responsabilidades, principalmente, trabalhista. 

As transformagoes recentes nos remetem a busca da construgao de 

uma visao integrada, procurando uma saida para nosso tempo. Conduzindo-

nos a encontrar estrategias de amenizagao da exclusao social, em tres 

niveis: exclusao do mercado consumidor (renda); exclusao do mercado de 

trabalho (desemprego e precarizagao das relagoes de trabalho) e finalmente 

exclusao da qualidade de vida. 
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As conclusoes aqui expostas assumem um carater parcial, uma vez 

que nao se pretendeu encerrar a discussao da tematica abordada nesta 

dissertagao. O proposito da pesquisa foi trazer a tona a discussao da 

exclusao social na America Latina, consciente da complexidade da 

tematica, pretende-se em momentos posteriores desdobrar algumas questoes 

que escaparam do seu objetivo. 
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ANEXO 1 

QUADRO IV 

America Latina e Caribe: Desemprego urbano, 1991-1997 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Taxas medias anuais) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Paises 1990 1991 1992 1993 |1994 1995 1996 

Total America Latina 5.8 6.2 6.2. 6.3 7.2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7.7 7.5 

Argentina, Zonas urbanas 6.5 7.0 9.6 11.5 17.5 17.2 14.9 

Barbados Total nacional 17.2 23.0 24.3 21.9 19.7 16.4 14.0 

Bolivia Capitals 5.8 5.4 5.8 3.1 3.6 4.2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

Brasil 
Seis zonas 

metropolitanas 
4.8 5.8 5.4 5.1 4.6 5.4 5.8 

Chile Regiao metropolitana 9.3 7.0 6.2 8.3 7.4 7.0 7.5 

Colombia b/ 
Sete zonas 

metropolitanas 
10.2 10.2 8.6 8.9 8.8 11.2 12.6 

Costa Rica a/ Total urbano 5.0 4.3 4.0 4.3 5.7 6.6 6.1 

Cuba Total urbano 7.7 6.1 6.2 6.7 7.9 6.0 6.5 

Equador Total urbano 8.5- 8.9 8.9 7.8 7.7 10.4 9.3 

El Salvador Total urbano 7.9 8.2 8.1 7.0 7.0 7.5 
-

Guatemala c/ Total urbano 4.0 1.5 2.5 3.3 3.7 4.9 
-

Honduras Total urbano 7.4 6.0 7.0 4.0 5.6 6.5 6.4 

Jamaica Total nacional 15.4 15.7 16.3 15.4 16.2 16.0 
-

Mexico Zonas urbanas 2.7 2.8 3.4 3.7 6.2 5.5 3.9 

Nicaragua c/ Total nacional 14.2 17.8 21.8 20.7 16.4 14.8 13.9 

Panama b/ Regiao metropolitana 19.3 17.5 15.6 16.0 16.6 16.7 15.8 

Paraguai, 
Assuncao metropolitana 

dJ 
5.1 5.3 5.1 4.4 5.3 8.2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Peru Lima metropolitana 5.9 9.4 8.9 8.8 9.3 8.8 9.1 

Repiiblica Dominicana b/ Total nacional 19.2 20.3 19.9 16.0 15.8 16.5 15.9 

Trinidad e Tobaco Total nacional 18.5 19.7 19.8 18.4 17.2 16.3 17.2 

Uruguai Total urbano 8.9 9.0 8.3 9.2 10.3 11.9 11.9 

Venezuela Total urbano 10.1 8.1 6.8 8.9 10.9 12.3 12.8 

Fonte: CEPAL (1997a) Balance preliminar de economia da America Latina e Caribe, quadro A-4. 

a/ lugares 

b/ Compreende desemprego oculto 

cl Estimacoes oficiais 

d/ A partir de 1994 as cifras correspondem ao total urbano 

e/ Desde 1995, as cifras correspondem ao desemprego urbano total do primeiro semestre. 



ANEXO 2 

QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V 

A M E R I C A LATINA (14 P A I S E S ) : E V O L U C A O D E ALGUNS INDICADORES S O C I O -

E C O N O M I C O S (1990 - 1995) 

Pais 

PIB por 

habitante 

(em dolares 

1990) 

Ingreso por 

habitante 

(em dolares 

de 1990) a/ 

Variacao 
Variaciones porcentuales 

Ano 

PIB por 

habitante 

(em dolares 

1990) 

Ingreso por 

habitante 

(em dolares 

de 1990) a/ 

Desemprego 

urbano 

(Porcentaje) 

media mensal 

do indice de 

precos al 

consumidor 
Periodos 

PIB por 

habitante 

Ingreso 

por 

habitante 

a/ 

Salario 

minimi • 

urbano 

Argentina 

1990 4371 4266 7.5 30.0 1990-1995 21.2 24.1 252.0 

1992 5038 4989 7.0 1.9 1990-1992 153 16.9 103.7 

1994 5606 5588 11.5 03 1992-1994 113 12.0 78.6 

1995 5296 5296 17.5 03 1994-1995 -5.5 -5.2 -33 

Bolivia 

1989 778 754 10.2 1.2 1989-1995 10.1 11.7 67.5 

1992 812 789 5.4 1.0 1989-1992 43 4.6 40.6 

1994 847 843 3.1 0.6 1992-1994 43 6.9 213 

1995 856 842 3.6 0.8 1994-1995 1.1 -0.1 -1.8 

Brasil 

1990 2707 2634 43 32.6 1990-1995 4.1 5.4 13.9 

1992 2586 2549 5.8 20.8 1990-1992 -4.5 -3.2 2.5 

1994 2759 2728 5.1 29.4 1992-1994 6.7 7.0 5.4 

1995 2819 2776 4.6 4.3 1994-1995 2.1 1.8 5.5 

Chile 

1990 2320 2196 6.5 2.0 1990-1995 30.2 43.1 30.0 

1992 2656 2572 4.9 1.2 1990-1992 14.5 17.1 143 

1994 2836 2776 63 0.9 1992-1994 6.8 7.9 8.8 

1995 3021 3142 5.3 0.7 1994-1995 6.5 13.2 4.5 



Colombia 

1990 1247 1207 10.5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2.2 1990-1995 14.8 22.6 -4.4 

1992 1273 1286 10.2 2.0 1990-1992 2.1 6.5 -5.0 

1994 1375 1407 8.9 1.7 1992-1994 8.1 9.4 1.1 

1995 1431 1480 8.9 1.6 1994-1995 4.1 5.2 -0.4 

Costa Rica 

1990 1881 1845 5.4 1.5 1990-1995 10.2 19.0 -9.0 

1992 1961 1981 4.3 1.7 1990-1992 4.2 7.4 -7.5 

1994 2069 2128 4.3 1.1 1992-1994 5.5 7.4 1.2 

1995 2074 2196 5.7 1.8 1994-1995 0.2 3.2 -2.8 

Guatemala 

1989 831 835 6.1 1.0 1989-1995 7.2 15.1 -64.1 

1992 855 890 5.7 0.8 1989-1992 2.8 6.6 -48.7 

1994 874 922 5.2 1.4 1992-1994 2.2 3.6 -23.4 

1995 891 961 4.3 0.7 1994-1995 2.0 4.2 -8.6 

Honduras 

1990 686 659 7.8 1.8 1990-1995 2.0 8.2 -10.4 

1992 701 667 6.0 0.7 1990-1992 2.1 1.2 8.7 

1994 698 712 4.0 1.7 1992-1994 -0.4 6.7 -12.8 

1995 700 713 4.6 2.2 1994-1995 0.3 0.1 -5.5 

Mexico 

1989 2860 2750 2.9 1.5 1989-1995 -2.4 -2.4 -31.0 

1992 3017 2971 2.8 1.2 1989-1992 5.5 8.0 -18.4 

1994 3038 2980 3.7 0.6 1992-1994 0.7 0.3 -1.4 

1995 2790 2685 6.3 2.5 1994-1995 -8.2 -9.9 -14.2 

Panama 

1989 2124 1735 20.4 0.0 1989-1995 23.0 36.3 5.9 

1991 2384 2176 193 0.2 1989-1991 12.2 25.4 -1.8 



1994 2610 2184 16.0 0.1 1991-1994 9.5 0.4 8.5 

1995 2614 2364 16.2 0.1 1994-1995 0.1 8.2 -0.7 

Paraguay 

1990 1220 1229 6.6 2.7 1990-1995 0.9 2.1 -12.6 

1992 1198 1198 5.3 1.2 1990-1992 -1.8 -2.5 -12.9 

1994 1214 1246 4.4 1.6 1992-1994 1.4 4.0 -13 

1995 1231 1255 5.2 1.1 1994-1995 1.4 0.7 1.6 

Peru 

1990 1657 1623 8.3 43.4 1990-1995 21.2 21.1 -36.7 

1992 1628 1591 9.4 4.7 1990-1992 -1.7 -2.0 -32.0 

1994 1896 1850 8.8 1.8 1992-1994 16.5 163 -9.0 

1995 2007 1966 7.1 0.9 1994-1995 5.9 63 2.3 

Uruguay 

1990 2975 2874 8.5 6.5 1990-1995 16.0 23.6 -38.0 

1992 3272 3262 9.0 4.4 1990-1992 10.0 13.5 -12.6 

1994 3570 3641 9.2 3.1 1992-1994 9.1 11.6 -23.0 

1995 3452 3552 103 3.0 1994-1995 -3.3 -2.4 -7.9 

Venezuela 

1990 2495 2440 11.0 2.9 1990-1995 4.3 -6.8 133 

1992 2769 2479 8.1 2.2 1990-1992 11.0 1.6 23.3 

1994 2600 2245 8.9 4.0 1992-1994 -6.1 -9.4 -1.9 

1995 2602 2273 10.9 4.0 1994-1995 0.1 1.2 -6.4 

Fuente: C E P A L , elaborado sobre la base de informacion oflcial suministrada por los paises. 

a/ Se refiere al ingreso bruto nacional real por habitante. 



ANEXO 3 

Quadro VI 

A M E R I C A LATINA (13 PAISES): T A X A DE P A R T I C I P A C A O NA ATIVTDADE E C O N O M I C A 

E M ZONAS URBANAS 

PA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i s  

IDADE 

HOMENS M U L H E R E S 

ANO T O T A L 15-24 25-34 35-49 

50 ou 

mais T O T A L 15-24 25-34 35-49 50 y mas 

A R G E N T I N A 

1980 76 66 98 97 53 32 45 45 41 15 

1986 76 62 97 98 57 37 41 51 48 20 

1992 77 64 96 97 57 39 41 51 55 21 

1994 76 65 98 97 54 41 43 59 56 21 

B O L I V I A 

1992 75 50 92 97 63 46 35 57 61 33 

1994 75 50 92 98 65 51 37 62 68 37 

B R J . S I L 

1979 81 75 97 94 60 37 43 44 40 17 

1987 84 80 97 95 59 44 49 53 51 21 

1990 82 78 96 95 58 45 49 56 53 21 

1993 83 77 96 95 60 50 51 60 60 27 

C O L O M B I A 

1980 79 61 96 97 72 42 42 52 46 22 

1986 78 58 94 97 68 44 42 59 50 19 

1992 80 59 97 97 66 50 44 67 61 23 

1994 79 58 96 97 65 48 43 65 59 22 

C O S T A R I C A 

1981 78 64 93 95 67 34 33 46 40 15 



1988 79 64 96 96 60 39 42 50 44 18 

1992 74 56 95 95 51 37 34 49 50 16 

1994 76 59 95 96 57 40 35 54 52 17 

C H I L E 

1987 70 48 93 94 53 32 29 44 42 15 

1992 75 50 95 96 61 37 32 49 48 21 

1994 75 49 94 96 62 38 32 50 50 23 

G U A T E M A L A 

1986 84 71 97 97 79 41 41 49 47 28 

1989 84 69 97 97 78 43 42 50 49 29 

HONDURAS 

1988 81 64 95 96 73 46 38 57 59 30 

1992 80 62 94 97 76 44 37 56 55 31 

1994 80 64 93 96 74 43 35 54 51 31 

M E X I C O 

1984 76 55 94 94 72 29 25 37 36 21 

1989 76 57 94 94 67 33 30 44 38 18 

1992 79 63 94 95 66 36 34 43 43 19 

1994 80 63 96 95 68 37 33 48 46 21 

PANAMA 

1979 76 56 97 98 63 45 40 63 55 20 

1986 73 54 95 98 55 40 33 56 53 17 

1991 74 58 95 96 52 43 37 59 59 18 

1994 79 62 97 97 57 47 39 61 61 20 

PARAGUAY 

1983 81 66 97 97 66 43 41 57 53 26 

1986 83 63 97 98 70 52 55 62 62 29 

1992 83 72 98 98 70 51 52 62 63 29 



1994 86 75 99 98 71 55 55 66 65 32 

U R U G U A Y 

1981 75 74 98 97 50 37 43 57 51 18 

1986 75 70 97 98 54 42 45 68 61 21 

1992 74 69 97 98 52 46 48 71 70 23 

1994 75 72 97 97 52 47 52 74 70 23 

V E N E Z U E L A 

1981 79 58 96 98 75 31 26 42 40 15 

1986 79 58 96 97 74 35 26 49 47 16 

1992 80 58 95 97 71 39 28 53 53 23 

1994 78 57 94 97 68 38 25 52 52 20 

Fuente: C E P A L sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos paises. 



ANEXO 4 

Quadro V H 

A M E R I C A LATINA (13 P A I S E S ) : INGRESOS MEDIOS DA POPULACAO 

E C O N O M I C A M E N T E ATTVA OCUPADA SEGUNDO ENSERCAO NO M E R C A D O DE 

T R A B A L H O (1980 - 1994) 

(Em imiltiplos das respectivas linhas de pobreza per capita) 

ZONAS URBANAS 

Pais 

Total 
Empreg 

adores 

Asalariados 

Trabahladores 

por conta 

propia e 

familiares nao 

remunerados 

Ano 

Total 
Empreg 

adores 

Tot 

al 

Setor 

publico 

Sector privado 

Tot 

al 

b/ 

Nao 

profision 

ais nem 

tecnicos 

Ano 

Total 
Empreg 

adores 

Tot 

al 

Setor 

publico Tot 

al zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
al 

Profesionais 

e tecnicos 

Nao profisionaies nem tecnicos 

Tot 

al 

b/ 

Nao 

profision 

ais nem 

tecnicos 

Ano 

Total 
Empreg 

adores 

Tot 

al 

Setor 

publico Tot 

al 

al 

Profesionais 

e tecnicos E m estabelecimentos de 

mais de 5 persoas 

Em 

estableci 

mentos de 

menos de 

5 

personas 

Tot 

al 

b/ 

Nao 

profision 

ais nem 

tecnicos 

Argentina (Grande Buenos Aires) 

1980 8.1 193 6.6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 6.6 12.6 6.5 4.9 9.6 8.7 

1986 7.5 19.9 6.4 - 6.4 11.5 6.4 4.6 8.0 7.0 

1990 6.4 20.6 4.7 - 4.7 9.4 4.5 3.6 7.9 7.2 

1992 7.9 23.7 6.0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 6.0 - - - 9.9 -

1994 8.6 28.3 6.5 - 6.5 - - -
10. 

8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Bolivia 

1989 4.1 16.1 3.6 4.1 3.4 7.6 3.9 2.7 4.1 3.9 

1992 4.3 13.4 3.8 4.9 3.4 7.2 3.6 2.9 3.6 3.3 

1994 3.8 11.4 3.5 43 3 3 7.2 3.7 2.3 2.7 2.5 

Brasil c/ 

1979 5.6 21.8 4.6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 4.6 9.0 5.0 3.1 5.8 5.2 

1987 5.2 22.2 4.3 - 4.3 7.7 4.9 2.7 5.5 4.9 



1990 4.4 15.5 3.8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 3.8 7.0 4.0 2.8 3.7 3.3 

1993 3.9 143 3.7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 3.7 7.5 4.1 2.4 3.1 2.7 

Chile aV 

1990 4.6 24.4 3.8 - 3.8 6.6 3.5 - 5.1 4.7 

1992 5.3 29.5 4.2 - 4.2 7.9 3.5 2.7 5.8 53 

1994 5.9 36.1 4.5 - 4.5 8.4 4.0 3.0 6.1 5.4 

Colombia (8 cidades principaies) 

1980 4.0 17.1 3.1 4.8 2.8 7.1 2.5 - 43 3.7 

1986 4.1 12.1 33 5.1 2.9 5.6 2.8 - 4.8 4.4 

1990 3.9 11.7 3.3 5.1 3.0 6.7 2.6 - 4.4 3.7 

1992 3.4 11.1 2.9 4.6 2.7 6.2 23 - 3.5 3.1 

1994zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA el 3.8 13.1 3.4 5.5 3.1 7.9 2.6 - 3.4 3.0 

Costa Rica 

1981 6.6 13.1 63 8.9 4.6 7.6 5.1 3.5 73 6.9 

1988 5.4 8.9 5.1 6.8 4.2 6.6 4.5 3.0 5.4 5.1 

1990 5.2 6.8 5.4 7.3 4.4 7.2 4.6 3.3 3.7 3.5 

1992 5.1 10.0 5.0 6.9 4.1 7.5 4.0 3.1 4.3 3.9 

1994 5.7 10.8 5.5 7.9 4.5 8.2 4.4 3.6 4.4 4.0 

Guatemala 

1986 3.1 10.6 2.9 4.6 2.5 3.9 3.2 1.6 2.4 2.2 

1989 3.5 18.1 3.1 4.8 2.5 3.1 3.2 1.7 3.2 3.0 

Honduras 

1990 2.8 16.8 3.1 4.9 2.5 6.5 2.7 1.6 1.7 1.6 

1992 2.4 8.6 2.4 3.5 2.1 4.8 2.1 1.4 1.9 1.6 

1994 2.3 7.4 2.2 3.4 2.0 4.5 1.9 1.3 1.7 1.6 

Mexico f/ 

1984 4.8 14.8 4.7 - 4.7 7.0 4.6 - 4.2 4.1 

1989 4.4 21.6 3.5 - 3.5 5.5 3.4 - 4.8 4.4 



ANEXO 5 

Quadro VHI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A M E R I C A L A T I N A (14 P A I S E S ) : M A G N I T U D E DA P O B R E Z A E I N D I G E N C I A 

(Porcentagens) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pais In m i res ab a ixo la l in h a de pob rezazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aJ lu ga res aba i\o aa l in h a de ind igencia 

An o 

l i r b a n o 

R u r a l 

U r b a n o 

R u r a l 

An o 

Tota l pais 

Tota l 

A r ea 

m etr o po 

l ita n a 

Resto 

u r b a n o 

R u r a l To ta l pais 

Tota l 

A r ea 

metr op o l i 

ta na 

Resto 

u r b a n o 

R u r a l 

Arge nt i na 

1980 9 7 5 9 16 2 2 1 2 4 

1986 13 12 9 15 17 4 3 3 4 6 

1990 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 16 - - - - 4 - -

1992 - - 10 - - - - 1 - -

1994 - 12 10 16 - - 2 2 3 -

Bo l i v i a 

1989 - 49 - - - - 22 - - -

1992 - 45 - - - - 18 - - -

1994 - 41 - - - - 14 - - -

Bras i l 

1979 39 30 21 b. 34 62 17 10 6 b/ 12 35 

1987 40 34 24 b/ 37 60 18 13 8 b/ 16 34 

1990 42 37 28 b/ 41 55 19 16 9 b/ 19 30 

1993 41 39 31 b/ 4 1 51 19 16 11 b 18 30 

Chi l e d 

1987 39 38 33 41 45 14 14 11 15 17 

1990 33 33 28 37 34 11 10 8 11 12 

1992 28 28 21 31 28 7 7 5 8 8 

1994 24 24 17 27 26 7 6 4 7 8 



Co lombia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1980 39 36 30 37 45 16 13 10 14 22 

1986 38 36 31 37 42 17 15 11 16 22 

1990 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 35 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - 12 - - -

1992 - 38 - - - - 15 - - -

1993zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA til 49 42 39 43 60 27 17 15 18 40 

1994 d7 47 41 35 43 57 25 16 12 18 38 

Co st a R i c a 

1981 22 16 15 17 28 6 5 5 6 8 

1988 25 2 1 19 22 28 8 6 5 6 10 

1990 24 22 20 25 25 10 7 5 9 12 

1992 25 25 22 29 25 10 8 7 9 12 

1994 21 18 16 21 23 8 6 4 7 10 

Guat e m ala 

1980 65 41 26 52 79 33 13 5 19 44 

1986 68 54 45 59 75 43 28 20 31 53 

1990 - - - - 72 - - - - 45 

Honduras 

1986 71 53 - - 81 51 28 - - 64 

1990 75 65 - - 84 54 38 - - 66 

1992 73 66 - - 79 50 38 - - 59 

1994 73 70 - - 76 49 41 - - 55 

Mexico 

1984 34 28 ... el ... el 45 11 7 ... el ...el 20 

1989 39 34 - - 49 14 9 - - 23 

1992 36 30 - - 46 12 7 - - 20 

1994 36 29 - - 47 12 6 - - 20 



Pan an n a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1979 36 3 1 27 42 45 19 14 12 19 27 

1986 34 30 27 41 43 16 13 11 19 22 

1989 38 34 32 42 48 18 15 14 20 25 

1991 36 34 32 40 43 16 14 14 15 2 1 

1994 30 25 23 35 41 12 9 8 13 20 

Paraguay 

1986 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 46 - - - - 16 - -

1990 - - 37 - - - - 10 - -

1992 - - 36 - - - - 13 - -

P en i 

1979 46 35 29 41 65 21 12 9 15 37 

1986 52 45 37 53 64 25 16 11 22 39 

Uruguay 

1981 11 9 6 13 21 3 2 1 3 7 

1986 15 14 9 19 23 3 3 2 4 8 

1990 - 12 7 17 - - 2 1 3 -

1992 - 8 4 12 - - 1 1 2 -

1994 - 6 4 7 - - 1 1 1 -

Venez ue la 

1981 22 18 12 20 35 7 5 3 6 15 

1986 27 25 16 28 34 9 8 4 9 14 

1990 34 33 25 36 38 12 11 7 12 17 

1992 33 32 21 35 36 11 10 6 12 16 

1994 42 41 21 46 48 15 14 4 16 23 

A m e r i c a L at i na f/ 

1980 35 25 - - 54 15 9 - - 28 

1986 37 30 - - 53 17 11 - - 30 



1990 41 36 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 56 18 13 - - 33 

1994 39 34 - - 55 17 12 - - 33 

Fu en te: C E P A L , s ob re la base de tab u laciones especiales de encuestas de hoga res de los respectivos paises. 

a/ Pob reza inclu ye a hoga res b a jo la linea de ind igencia o en ex tr cma pob reza . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hi P r omed io de las cifra s cor res pond ientes a Rio de Ja n eir o y Sao Pa u lo. 

c/ C a lcu lu s basados en las encuestas C A S E N 1987 , 1990 , 1992 y 1994. E s tima ciones consistentes con nuevas cifra s de la 

cu en ta de ingresos y gastos de los hoga res a porta da s p o r M I D E P L A N . 

d; A p a r t i r de 1993, se a mp l io la cob er tu r a geogra fica de la encu esta has ta aba rea r p ra ctica mente la tota l id a d de la pob la cion 

u r b a n a del pais y la pob la cion r u r a l . Ha s ta 1992, la encuesta cu b r ia a l r ed ed or de la m ita d de la pob la cion u r b a n a . 

ei E i ta ma n o de la mu es tr a no es lo su flcientemente gra nde como p a r a efectu a r estimaciones pa ra el D is tr i to Federa l. 

tV E s tima cion p a r a 19 paises de la r eg ion . 



ANEXO 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T A B E L A 1 - D I S T R I B U I C A O D E R E N D A M UN D I A L (1993) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Populacao D ivisao da Renda per Renda to D ivisao da 

(em milhoes popu lacao capita (em ta l (em b i renda 

mea dos de93) mu ndia l U S$) IhoesU SS) mu ndia l 

Renda ba ixa 

Terceiro M u ndo 3.077,8 56,0 379 1.166,5 4,9 

Afr ica 

Subsaariana 599,0 10,9 520 311,5 1,3 

Asia meridiona l 1.194.4 21,7 310 370,3 1,5 

China 1.178,4 21,4 490 577,4 2,4 

Renda Media 

Terceiro M u n d o 1.218.9 22,2 2.397 2.921,7 12,2 

Tota l 

Terceiro M u ndo 4.296.7 78,1 951 4.088,6 17,1 

Leste Eu ropeu 

e ex-U niao sovietica 392,3 7,1 2.665 1.045,5 4,4 

Tota l paises pobres * 4.689,0 85,2 1.095 5.133.7 21,5 

Paises da O C D E * * 812,2 14,7 22.924 18.618,9 77,9 

Tota l dos Paises ricos 812,4 14,8 23.090 18.758,3 78,5 

Tota l M u nd ia l 5.501,4 100,0 4.343,0 23.892,0 100.0 

Fon te: estimativa com base nos dados de W or ld B ank,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA World Development Report, W ashington D C , 1995, p. 162-163. 

* Exclu idos os paises de baixa renda da ex-U niao Sovietica. O tota l dos paises pobres e a soma do tota l do Terceiro M u ndo, do 

Leste Eu ropeu e da ex-U niao Sovietica. 

* * Exclu idos ; Is landia , Mexico e Tu rqu ia . 

N ota : As categorias e os pesos diferem das do Banco M u n d ia l ; Ta jiqu istao, Georgea e Armenia estao inclu idos no Leste Eu ropeu e 


