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RESUMO: O presente trabalho trata do tema do desenvolvimento local e da sua

sustentabilidade, especificamente numa das regiões mais pobres do município de São

Paulo, situada na Zona Leste, entre os bairros de Itaquera e Guaianazes. O interesse

sobre esta região deve-se ao fato de que ela tem sido objeto de preocupação tanto da

sociedade civil organizada quanto do Estado. Dentro de uma ótica que reconhece uma

realidade globalizada/mundializada, é dado um tratamento multifacetado à questão

focal. O texto aborda aspectos conjunturais da realidade mundial, sob pontos de vista

econômico, político e social, da realidade brasileira naqueles aspectos que afetam o

desenvolvimento nacional em geral e o da região de estudo como conseqüência. A

situação especialmente crítica da megalópole paulistana e as particularidades da Zona

Leste de S. Paulo, cuja história está imbricada na história do desenvolvimento brasileiro

no século XX, são analisadas nesta dissertação.

ABTRACT: This paper deals with the local development theme and its sustainability,

specifically in a region (one of the poorest within the municipal administration of the city of

São Paulo) in the East Zone - between ltaquera and Guainazes- vAlich has been subject to

many development propositions in the last years. From a vievvpoint that recognizes a

globalized reality, a manifold treatment is given to the main subject. This text lays an

approach that considers: the changing features of the world reality (from an economic,

políticaland social point of view), the Brazilian reality on those features that do influence the

national development as a whole and, as a consequence that of this work's region. The

speciallycriticai situationof the S. Paulo megalopolisand the main characteristicsof the East

Zone of S. Paulo, vAlich hasits history bound to Brazil'sdevelopment in the XXTh. century,

are analyzed in this dissertation.
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INTRODUÇÃO

'Aos esfarrapados do mundo e aos que nêles se
descobrem e, assim descobrindo-se, com eles sofrem,
mas sobretudo, com eles lutam" [Paulo Freire]

Este trabalho trata do tema do desenvolvimento - com preservação - do pólo

industrial situado entre Itaquera e Guainazes, na Zona Leste de São Paulo, ao lado da

Área de Proteção Ambiental (APA) do Carmo, região de zona rural, próxima a grandes

Conjuntos Habitacionais (Cohab's), que possui uma grande densidade populacional e

enfrenta baixos índices de qualidade de vida. Desenvolver esta região significaria

oferecer melhorias substanciais para a população local, consubstanciadas na elevação

do número de empregos e na proteção do ambiente local. Acreditamos que a aplicação

do conceito de desenvolvimento sustentável, tal qual exposto pela COMISSÃO

MUNDIAL SOBRE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, ou seja, "... aquele que atende

às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras

atenderem a suas próprias necessidades':'. é uma das formas mais favoráveis de se

garantir, de fato, as melhorias.

Originários desta região leste do município de São Paulo e privilegiados pela

oportunidade de concluir um curso superior e ainda, integrar um programa de pós-

graduação. numa matéria de cunho especialmente social - administração pública -,

oferecido por uma instituição de alto nível como a Escola de Administração de

Empresas da Fundação Getúlio Vargas, percebemos que seria possível, a partir dessa

posição privilegiada, buscar com o nosso estudo, contribuições relevantes no que concerne à

melhoria das condições de vida dos moradores da região leste, uma das mais carentes em

termos de recursos oferecidos pelo Estado. Em virtude dessa preocupação, decidimo-nos

pelo tema: Desenvolvimento - com Preservação - de um setor encravado entre Itaquera e ..

Guaianazes. A escolha recaiu sobre essa região pelo fato de residirmos nas proximidades da

área e por reconhecermos a necessidade de empregos nesta região.

1 - aCOMISSAO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO Nosso Futuro Comum 2 . ed., Rio de
Janeiro FGV. 1991, p.46
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Na região em questão, proliferam as Cohab's, onde residem mais de 700 mil

pessoas que, em virtude da baixa renda e da pouca escolaridade, têm sofrido com as

transformações do mercado de trabalho nos últimos anos com muito mais intensidade

do que as outras regiões da cidade e mesmo da Grande São Paulo [vide mapa conjuntos

habitacionais no anexo C]. As Cohab's são verdadeiros "depósitos de gente", tendo em

vista a grande densidade populacional, a carência de serviços públicos e a precaríssima

infraestrutura que inviabilizam uma vida plena e saudável a sua população. Como ainda

existe na região uma área rural relativamente preservada, ao lado da Área de Proteção

do Carmo, levamos em conta concomitantemente, neste nosso trabalho, a preservação

do meio ambiente. Para esta área rural, que confere um adicional positivo à região em

termos de qualidade ambiental, existem algumas leis que tratam sobre a

industrialização e preservação, havendo já algumas empresas implantadas no local.

Diante das inúmeras leituras realizadas, adotamos, neste trabalho, uma postura )

multidisciplinar, pois os temas do desenvolvimento e da preservação envolvem muitos

outros, fato que fomos percebendo pelo caminho, mediante o reconhecimento da

necessidade de se incrementar as pesquisas sobre estes assuntos. Durante o processo

de reflexão, passamos por momentos de perplexidade, pois, nesse período, houve, na

região, a saída de algumas empresas e a instalação de outras. O perfil do local foi,

assim, traçado num cenário em mudança. Percebemos que nossa análise, pensada

inicialmente de forma local, precisaria ser revista e ampliada, pois foi surgindo uma

série de novos fatores que afetam a discussão sobre o objeto da dissertação, impondo

à pesquisa e à abordagem um outro patamar. Uma destas novas condicionantes é a

questão do desenvolvimento econômico mundial e suas influências sobre o panorama

local. Mesmo um plano estratégico deve levar em conta certas conjunturas e a "série

de fatores de natureza aleatória - muitos dos quais derivados do fato de que as

economias locais são fortemente dependentes de uma conjuntura mais ampla - tornam

pequena a previsibilidade dos resultados'". Ou seja, não há ilhas isoladas do resto do

mundo e o caso presente, para ser estudado, exige um trabalho multidisciplinar. Essas

idéias fundamentam a discussão realizada no item 1 deste trabalho - O ambiente

2 OLIVEIRA, Marcus T. Nardi de & VENOSA, Roberto (Coords) Projeto Plano Estratégico de Desenvolvimento para
a Zona Leste. - Relatório Final. São Paulo, EAESP-FGV. p.ô.

8



internacional e o Brasil. Nele, abordamos a questão da chamada "guerra fiscal" e

como o Governo do Estado de S. Paulo atua em relação a ela; analisamos a atuação

das últimas administrações municipais no desenvolvimento da cidade de São Paulo e

da nossa área de estudo; tratamos do tema do público e do privado e como ele tem

afetado as relações institucionais e sociais, e discutimos a nossa democracia e as

nossas instituições, nos seus eventos mais recentes.

Por outro lado, surge a necessidade de investigarmos também como o ambiente

local pode interferir no processo de desenvolvimento local sustentado. Disso decorre o

estudo das formas pelas quais o processo de desenvolvimento brasileiro e as políticas

de outros níveis de governo, federais e estaduais, têm afetado a região. Estes são os

aspectos abordados no item 2 - O processo de metropolização da região leste de

São Paulo.

Num terceiro momento, no item 3 - O global e o local - descrevemos duas

experiências de desenvolvimento local: uma no exterior, na Itália, sobre o

desenvolvimento da Região de Emilia Romagna e outra, sobre o que está ocorrendo

aqui mesmo em São Paulo, na região próxima à área deste estudo, a região do ABC

que é parte da metrópole paulistana. Com este cenário, retomamos, no item 4 - O pólo

industrial da zona leste -, a discussão sobre a nossa região de estudo, fazendo uma

análise dos problemas de ordem política, econômica e social, que se enfrentam na

efetivação do plano do pólo industrial da zona leste. Pretendemos, na conclusão. indicar

algumas das ações que viabilizariam um desenvolvimento sustentado na região.
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1. O AMBIENTE INTERNACIONAL E O BRASIL

1.1 EMPRESAS TRANSNACIONAIS I CORPORAÇÕES
ESTRATÉGICAS

As chamadas "corporações estratégicas" são parte do fenômeno da

mundialização/globalização e, segundo René Armand Dreifuss, "são as (corporações)

que se estruturam para manter a capacidade de inovação. Não dependem mais de um

pacote tecnológico determinado, pois operam sobre uma matriz de conhecimento

extremamente versátil, que lhes permite atuar em áreas diversas. No fundo, essas

corporações são fortes não por deter esse ou aquele produto, pois todos os produtos

têm um tempo de vida limitado. Elas detêm a capacidade, em princípio ilimitada, de

criar produtos. Por isso, não estão mais baseadas no manejo de estoques físicos ou no

controle da matéria. A parte mais importante de seu corpo funcional é formada por

estrategistas e pesquisadores, capazes de imaginar novidades, traduzir conhecimentos

científicos em saberes tecnológicos e em capacidade de produção. Ao deixarem de

funcionar orientadas para uma matriz de produto, como acontecia até a década de

1970, essas corporações tornaram-se muito mais ágeis. ,03

A corporação estratégica é capaz de embutir os seus trunfos, as suas

descobertas, nos processos de produção e nos produtos finais de grande número de

sistemas controlados por outros agentes. Ela pode não ter a matéria prima, mas sabe o

que fazer com ela; pode não ter a fábrica, mas sabe fazê-Ia funcionar melhor. Assim,
/

muitos outros agentes econômicos se organizam em torno da competência crucial.

tecnológica - ou melhor, pluritecnológica - definida por certa corporação a partir de

sua matriz de saberes científicos. Isso ficará claro se pensarmos, por exemplo, na Intel

ou na Microsoft: no mundo atual, seria impossível imaginar a produção e a gestão de

milhões de empreendimentos independentes sem os produtos que decorrem do

conhecimento ofertado por essas duas corporações. Eles estão embutidos em

3 DREIFUSS, René Armand. Corporações estratégicas e Estados nacionais: os protagonistas do grande jogo. In.
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praticamente todas as iniciativas que fazem o planeta andar, desde a velha agricultura

até a novíssima indústria aerospacial. Esse novo protagonista da economia mundial é

muito interessante, na medida em que suas decisões e ações determinam e

redesenham a face do mundo. Elas atravessam não só fronteiras nacionais,

modificando formas de produzir e de consumir, mas societárias, modificando também

sistemas de valores e crenças."

Mas, este processo tem seus custos sociais também em níveis mundiais/globais.

Todo o perfil acima traçado por Dreifuss, provoca uma forte concentração de capitais,

que ele descreve como uma nova forma oligopolista em escala internacional. "Três,

quatro, cinco corporações controlam 50% a 60% do mercado. Quando observamos oito

corporações, passamos a 80%, às vezes a 100%. Essa concentração tem levado a uma

nova divisão do trabalho em escala mundial, que no fundo é uma divisão do saber. Ela

se expressa inclusive em termos territoriais. Certos espaços apresentam condições

propícias para atrair pessoas que sabem, vinculadas a instituições que lhes permitem

desenvolver ainda mais seu saber. Nesses espaços, interconectados entre si,

concentram-se universidades públicas e privadas, laboratórios de diverso tipos,

empresas dedicadas à invenção ... ,.5

No entanto, esse processo, longe de acabar com a concorrência, torna-a mais

aguda. "A ciência evolui lentamente, mas dá saltos. Cada pólo de pesquisa que está

dentro desse jogo pode perder a corrida por frações de tempo que anteriormente não

tinham importância. Uma corporação está investindo milhões de dólares num certo

sistema em biotecnologia, mas sabe que suas concorrentes estão fazendo o mesmo.

Quem chegar duas semanas atrasado na concepção do produto perde aquele

mercado."

Vale ressaltar as palavras do professor Nogueira Batista Jr. como

complementares as do professor Dreifuss, quando se fala do papel dos estados
/ ,

nacionais e da pretensa transnacionalidade de algumas empresas: "O centro da minha"

MINEIRO, Adhemar dos Santos, et.aL(orgs) Visões da Crise. p26.

4 idem, p.26. 27.

5 Idem, p. 28

6 idem, p 28
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preocupação é a questão nacional, pois vejo o mundo de uma forma muito diferente da

que predomina no Brasil, tanto no mainstream quanto em grande parte pela própria

esquerda. Fala-se o tempo todo na chamada globalização, no declínio - ou mesmo no

fim - do Estado nacional, no crescimento de empresas ditas "transnacionais" que

operariam por cima dos países, mas o que posso constatar é outra coisa. Os Estados,

especialmente nos países mais bem sucedidos, mantêm um peso enorme, e as

relações entre eles continuam a ser marcadas pelo conflito e pelos interesses

nacionais, e não pela cooperação. A grande maioria das empresas tem um centro de

gravidade nacional claramente identificável. Em geral, são empresas nacionais com

operações internacionais. Só têm chances de se desenvolver as nações que veêm isso

com muita clareza e não se deixam embalar pelas retóricas beócias que circulam em

busca de consumidores incautos. ,,7

Diante das afirmações dos dois professores, com as quais concordamos, verifica-

se que o Brasil possui pouquíssimas empresas com as características apontadas por

eles, o que nos coloca em desvantagem em relação aos países desenvolvidos que têm

grandes empresas globais. Ao mesmo tempo, nosso país está sujeito às políticas

internacionais que, em grande medida, são formuladas e implementadas pelos países

centrais, cujos Estados têm as articulações com as grandes empresas. Esta

abordagem das grandes corporações está ligada à questão central do presente

trabalho, na medida em que se pode perceber que o desenvolvimento da região de

nosso estudo tem que trilhar caminhos alternativos vinculados às pequenas e médias

empresas, apoiadas por iniciativas do Estado, para que possa fazer frente aos desafios

de uma inserção num mundo dominado pelas corporações estratégicas.

1.2 O CONSENSO DE WASHINGTON E SEUS REFLEXOS NO BRASIL

Segundo a escola francesa de regulação, os períodos históricos duradouros em que

houve altas taxas de desenvolvimento foram fundados em compromissos aceitos por

toda a sociedade, num modelo de desenvolvimento que traz consigo uma visão de

7 BATISTA, Paulo Nogueira. Riscos de uma trajetória insustentável In MINEIRO, Adhemar dos Santos, et.aL(orgs)
Visões da Crise 114 (grifas nosso).
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mundo, alicerçada no seguinte tripé:

• um modelo de organização do trabalho;

• um regime de acumulação;

• um modo de regulação.

O período fordista, conhecido como período de ouro, inicia-se no final da

Segunda Guerra e se estende até à década de setenta e é caracterizado por altas taxas

de crescimento no mundo todo e por altas taxas de investimento, geradoras de pleno

emprego. Baseado na produção de valor e de mais-valia, o fordismo é considerado um

processo que envolve governo, empresários e trabalhadores.

No interior desse compromisso, o governo garantiria um estado de bem estar

sociat." Diante da crise do modelo de produção fordista e do já restrito estado do bem

estar social brasileiro, nosso país, seguindo alguns dos cânones do Consenso de

Whashington9 e preso a um passado recente em que o Estado era hiperdimensionado

em termos de ingerência na economia, tem passado por teorizações e ações que

polarizam a questão em Estado versus mercado. Eli Diniz observa que tem havido o

"predomínio de uma agenda negativa de desmantelamento do legado do passado, em

franco descompasso em relação à complexidade das tarefas a serem desempenhadas

pelo Estado num mundo globalizado, em que a competitividade e capacidade de

inserção estratégica se transformaram em chave para o sucesso". 10 Diante destes dois

dados - a crise do sistema industrial fordista e o novo papel do Estado frente às

mudanças no cenário da economia mundial -, parece-nos pertinente repensar a questão

do desenvolvimento no qual se insere o tema deste trabalho.

"LlPIETZ, Alain & LE80RGNE, Daniéle. o pós-fordismo e seu espaço, in: Espaço e Debates. nO25, S. Paulo 1988.

9 Segundo Joseph E. Stiglitz, vice presidente e economista chefe do Banco Mundial, "o Consenso de Washington
sustentava que o bom desempenho econômico requeria liberação do comércio, estabilidade macroeconômica e
manter os preços corretos. Desde que o governo tratasse destes pontos - ou seja, que o governo ficasse 'fora do
caminho' - os mercados privados alocariam eficientemente os recursos e gerariam um saudável crescimento."
STIGLlTZ,J.E. More Instruments and 8roader Goals Moving Toward the Póst-Washington Consesus. In Revista de
Economia Política vai 19, nO1(73):94-120, janeiro/março/1 999

10 DINIZ" EIi. Globalização, ajuste e reforma do Estado: um balanço da literatura recente. In B18, nO45, p.6, Rio
de Janeiro, 1998.
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1.2.1 O Desenvolvimento

É útil separarmos a idéia de desenvolvimento econômico da idéia de

crescimento, pois desenvolvimento econômico tem maior abrangência e atinge o

econômico e o social, podendo ser medido através do crescimento do produto per

capita que, quando ocorre, melhora o padrão de consumo e a qualidade de vida. Por

outro lado, o crescimento é algo mais específico, que não se relaciona,

necessariamente, com uma melhoria geral das condições de vida, pois ficam faltando

outros elementos de comparação com o status anterior. De qualquer forma, mesmo o

crescimento brasileiro do passado, das décadas da industrialização, não redundou em

uma distribuição justa de rendas, havendo uma enorme concentração dos frutos desse

crescimento, o que acentuou a dualidade social do país, enriquecendo alguns e

excluindo a grande maioria. Amartya Sen sugere alguns critérios de avaliação do

desenvolvimento que não contemplam exclusivamente o crescimento do volume de

mercadorias disponível para uma população. Para ele, o princípio Kantiano do ser

humano como meio e fim é o mais adequado critério para se avaliar o desenvolvimento

de um povo.

Com efeito, a prevalência do aumento da renda real e do crescimento econômico

como critérios do desenvolvimento exitoso pode ser, precisamente, um aspecto do erro

contra o qual Kant nos chamou a atenção. Esse problema é particularmente importante

na avaliação e no planejamento do desenvolvimento econômico. O problema não está,

é claro, no fato de a busca da prosperidade econômica ser tipicamente considerada um

objetivo central do planejamento e do processo de formulação de políticas. Isso não é,

por si só, irrazoável. O problema refere-se ao nível no qual este objetivo deve ser

fixado. Trata-se de um objetivo intermediário, cuja importância subordina-se ao que

favorece em última instância a vida humana? Ou se trata do objetivo último daquele

exercício? É na aceitação, usualmente impl ícita, dessa última proposição que a
,.-' '.

confusão entre fins e meios torna-se significativa e, mais do que isso, flaqrante."!'

Hoje, o Brasil passa pela segunda década perdida. Nos anos 90, seu

crescimento foi inferior ao da década passada. que ficou conhecida como a década

11 SEN, Amartya o desenvolvimento como expansão de capacidades. In Lua Nova nO28/29, p. 313-314, São Paulo:
Cedec, 1993.
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perdida. No entanto, para o governo, tem havido desenvolvimento econômico razoável,

tendo em vista que logo no inicio do Plano Real, em dezembro de 1994, houve a crise

mexicana que afetou, sobremaneira, os países emergentes e, conseqüentemente, o

Plano Real. Acrescia-se a isso um cenário mundial conturbado para os países num

estágio de desenvolvimento econômico semelhante ao do Brasil.

No primeiro ano do Plano Real, um aspecto muito criticado pelos economistas foi

o de deixar a nossa moeda valorizar-se demais em relação ao dólar, inviabilizando a

reversão desta valorização inicial nos anos seguintes, devido às crises econômicas

externas e aos problemas políticos internos. Verifica-se também, em outubro de 1997,

a crise dos "tigres asiáticos" que afetou muito os países emergentes. Além dela,

vivenciamos ainda a crise econômica da Rússia, em 1988. Essas crises foram afetando

a entrada de capitais no país e com a importação maior que a exportação, o nosso

balanço de pagamentos permaneceu negativo durante vários anos. A tendência foi

revertida após a brusca desvalorização do real, em 1999.

Por outro lado, no período que corresponde ao início do plano até à brusca

desvalorização do real, o volume elevado das reservas externas brasileiras foi sempre

pesado fardo para o país, pois recebíamos por ela os juros internacionais de

aproximadamente 6% a.a. , ao passo que pagávamos aos investidores internacionais,

juros reais maiores, como forma de atrair estes investimentos para o país. Além disso,

a necessidade de se manter enormes reservas visava a sinalizar aos investidores

internacionais que, caso o Plano Real sofresse um ataque especulativo, teríamos

muitas "cartas" para jogar. Mas com a crise econômica de 1997 no continente asiático
r' -.

e a de 1998 na Rússia, nossas reservas diminuíram substancialmente. O déficit

interno, que no início do atual governo era de 50 bilhões de dólares, subiu para 350

bilhões de dólares no final de seu primeiro governo. Com as privatizações,

aumentaram as remessas de dólares e o repatriamento de lucros para os países de

origem. Ora, essa quantidade enorme de capitais sendo remetidos para o exterior tem, .
deprimido a nossa economia por efeito da monta de recursos envolvidos.

/ .

A baixa inflação foi o grande trunfo do Plano Real e podemos dizer que o fator

principal na reeleição do atual governo foi a estabilidade da moeda, pois o preço da .

cesta básica no período teve apenas pequenas variações e o aumento no valor do:'
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Salário Mínimo (SM) - que vinha perdendo valor frente ao dólar - foi amplamente

alardeado pelo governo. Mas com os baixos índices de reposição da inflação e com a

desvalorização cambial, o SM voltou a ser um dos menores da série histórica. Para os

economistas de oposição o governo deveria ter desvalorizado o Real quando tínhamos

granoos volumes de reservas externas.

A partir da década de setenta, o país vem passando por seguidos períodos de

estagnação econômica e social. Um dos motivos dessa paralisação econômica no

nosso desenvolvimento foi a crise da dívida que chegou a valores elevadíssimos, aliada

à escassez de poupança externa para os países do terceiro mundo (ou emergentes ou

em desenvolvimento), grupo no qual está incluso o Brasil, pois nosso desenvolvimento

foi impulsionado via poupança externa desde a Segunda Grande Guerra. Essa

escassez de recursos ocorreu num primeiro momento com a criação do cartel da

OPEp12
, quando o preço do barril de petróleo sofreu altas dramáticas. Em razão de

sermos dependentes desse produto, havia uma verdadeira indexação dos preços das

mercadorias ligadas ao preço dos combustíveis na época, o que elevava o preço

interno de nossas mercadorias. Poucos anos após, houve a escassez dos

"petrodólares" que fechou ainda mais a torneira de financiamento externo. Junto com

estas 'dificuldades, a nossa dívida externa sofreu grande incremento com a elevação

das t.alXaS de juros da dívida, o que fez com que os recursos financeiros que estavam

em países do terceiro mundo - ou que poderiam se dirigir a esses países -

abandonassem de vez os países em crise, e se dirigissem para o mercado americano.

Por outro lado, nossa poupança interna, historicamente, foi sempre muito baixa se

comparada com a poupança interna de outros países do mundo, sendo insuficiente

para fazer o país se desenvolver somente com base nela. Vale assinalar que, em outros

países do mundo, a poupança interna tem grande importância para o seu

desenwolvimento.

Durante o mandato do primeiro presidente alçado ao poder pela

rederrmcratização do país, em 1985 - Sr. José Sarney - houve a moratória com a

/ "

suspensão do pagamento da dívida externa. Esse fato criou nas entidades econômicas

12 OPEP-Organização dos Países Produtores de Petróleo.

16



internacionais e nos países credores do Brasil uma animosidade e descrença profundas

em relação ao nosso país. Com o presidente que se seguiu, iniciamos o processo de

privatizações - ainda em curso - como formade melhorar nossa credibilidade externa e

conseguir recursos para o desenvolvimento.

1.2.2 Privatizações

Para Ladislau Dowbor, o debate sobre privatização ou estatização não se

restringe à questão da propriedade dos meios de produção, se privada ou social (do

Estado). Um bem pode ser público e sua regulação mais ampla, no nível ministerial ou

municipal, mas gerido privadamente ou comunitariamente ou por uma associação de

usuários. Por outro lado, há também o exemplo dos "contratos de risco" das empresas

multinacionais de petróleo nos quais não é a propriedade das jazidas que interessa,

mas sim o controle da extração e da informação, uma vez que, devido ao poder

regulador dos países produtores de petróleo ser geralmente fraco, não há necessidade

da propriedade. "O importante é distinguir os quatro níveis, já que se trata de fazer as

instituições funcionarem de acordo com o que a sociedade deseja, e não de seguir

apenas opções ideológicas mais privatistas ou mais estatístasv".

No Brasil, historicamente, as empresas estatais foram utilizadas politicamente

pelos governos, servindo ao clientelismo e usadas como forma de manter fiéis as bases

governistas. Uma infinidade de vezes, os governos utilizaram as tarifas das empresas

estatais como meio de subsidiar outros setores e as tarifas pagas pela população como

meio de barganha eleitoral, nos momentos de campanha política. Isto ocorreu nos

setores elétricos, de petróleo, de telefonia. etc.

Estas empresas estatais foram criadas pelos governos, muitas vezes à revelia do
---."

poder legislativo e, ao longo do tempo, elas chegaram a adquirir uma certa autonomi.a".

em relação ao poder executivo. As autoridades responsáveis pelo seu controle,

chegavam a afirmar que desconheciam o que de fato ocorria nelas. As estatais eram

tidas e chamadas pelos governantes de "elefantes brancos"." As privatizações no

13 DOW80R, Ladislau. A reprodução social: propostas para uma gestão descentralizada. Petrópolis, RJ.: Vozes,
1998, p. 435.

14 Cf. MARTINS, Luciano. Estado capitalista é burocracia no Brasil pós 64. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1985.
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Brasil serviram mais como forma de alavancar dólares no mercado internacional e

garantir assim a estabilidade do plano econômico do que realmente, como se afirmava

nos discursos dos últimos governantes, tirar um peso de sobre o Estado, para que este

pudesse assim aplicar seus recursos nos setores essenciais como educação, saúde,

saneamento e outros.

O governo utilizou recursos nacionais que vinham de diversas fontes, inclusive a

do Fundo de Amparo ao Trabalhador-FAT, para financiar cerca de 50% de todo o custo

das empresas privatizadas. Portanto, recursos nacionais escassos foram utilizados

para financiar as empresas internacionais, que ficaram com mais de 70% de todas as

privatizações do país. Ofereceram-se ótimas condições e prazos para o pagamento,

além de garantir que as tarifas viessem a ser reajustadas com o IGP (integral), ao invés

de exigir que as mesmas baixassem os seus custos no ternpo'", exigindo apenas

pequena parcela como primeiro pagamento, como forma de sinalizar para os mercados

que o Brasil estava bem financeiramente.

O caso das privatizações da Telebras constituiu-se num escândalo, tendo em

vista a pressa com que foi executada e a diminuição dos preços inicialmente previstos.

Estávamos às vésperas das eleições presidenciais e nossas reservas encontravam-se,

naquele momento, em queda livre. A esquerda poderia vir a ganhar as eleições, caso

houvesse um ataque especulativo capaz de desvalorizar fortemente a nossa moeda em

relação à moeda americana. Foi nesse contexto que a licitação dessas empresas foi

feita e com preços bem inferiores aos inicialmente publicados. Na verdade, o ataque

especulativo, que já era eminente, ocorreu dois meses após a reeleição do presidente

da República, resultando na saída de mais de 20 bilhões de dólares do país, em menos

de um mês. Este valor foi semelhante ao preço da privatização da Telebras. Assim,

tivemos que recorrer ao FMI e, como contrapartida, promoveu-se uma das recessões

mais duras no país como forma de conseguir recursos e evitar a moratória. Caso

igualmente escandoloso foi a privatização das Centrais Elétricas do Estado de S. Paulo-

CESP, quando foi liberado, um dia antes da privatização, o financiamento, com

15 As privatizações na Grã Bretanha exigiam que as empresas diminuíssem os seus custos ano a ano 3%, devido a
avanços tecnológicos e melhorias decorridos do racionamento e modernização das empresas In VICKERS, John e
YARROW, George. Un análisis económico de la privatización. Fondo de Cultura Económica, México,1991.
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recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, também

para empresas estrangeiras que participassem dessa licitação. Até aquele momento,

somente as empresas nacionais teriam o financiamento do BNDES.

A compra de empresas estatais por grupos econômicos externos significa

aumento da remessa para o exterior de lucros, royalties, etc. Seria importante verificar

quanto o avanço tecnológico e os investimentos dessas empresas significam em termos

de melhorias para a produção nacional, comparativamente à evasão de divisas do país.

Os preços dos serviços das empresas privatizadas são elementos significativos na

composição dos custos dos produtos brasileiros. Outro ponto importante é a origem do

desenvolvimento e fabricação de produtos necessários à manutenção e a melhorias dos

serviços destas empresas privatizadas. Se forem desenvolvidos e fabricados por

empresas nacionais, gerarão empregos e avanços tecnológicos no nosso parque

industrial. Porém, se nos contratos das empresas privatizadas, não constar que os

produtos necessários as suas áreas de atuação devam ser brasileiros, teremos mais

um canal para gerar desenvolvimento e emprego nos países de origem daquelas

empresas que adquiriram as ex-estatais brasileiras, além de ser mais uma via de

escoamento de divisas nacionais.

O Brasil, comparativamente a outros países como a Argentina e México, iniciou

tardiamente o processo de privatização. Esses países não têm tido níveis de

desenvolvimento econômico satisfatórios e os serviços prestados por essas empresas

privatizadas têm sido alvo de críticas por parte da população usuária, em função da sua

qualidade e do seu preço, reajustado acima do índice geral dos preços - IGP -,

resultando na descrença, de parte da população, quanto à melhoria desses serviços.

O BNDES, durante todo o processo de privatização, teve papel fundamental no

financiamento das empresas participantes. Boa parte dos recursos iniciais dos grupos

que ganharam as licitações foi garantida pelo próprio Banco. Foram favorecidos

sempre grandes grupos econômicos internos e externos, tais como BRADESCO, ITAÚ,

VOTORANTIN, TELEFONICA, etc. Não houve, como na Inglaterra, o incentivo para

que as ações das empresas privatizadas fossem oferecidas em bolsa de valores e

pulverizadas entre muitos acionistas, segundo os mentores das privatizações, por não

existirem no país recursos para compra das ações.
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A crítica da oposição refere-se à convicção de que o governo, ao invés de

financiar grandes grupos internacionais, deveria investir na pequena e média empresas

que gerariam mais empregos. Porém, o financiamento do governo nos termos referidos

fez com que boa parte dos trabalhadores das empresas estatais (em algumas delas,

mais de 50% dos empregados) fossem demitidos, aumentando, assim, os gastos dos

governos com a seguridade social e outros encargos.

Por outro lado, caberia refletir acerca do que Dreiffus nos fala sobre este estilo de

privatização. "Não estamos a caminho de ser um jogador global, pois não temos atores

globais, capazes de criar aqui matrizes de conhecimento, acervos tecnológicos e

parques industriais. Nem temos estratégia nesse sentido. Acabamos de nos desfazer

da Companhia Vale do Rio Doce, que poderia caminhar nessa direção. Talvez ela

venha a ser retalhada pelos novos controladores, pois sua venda foi feita sem nenhuma

negociação de caráter estratégico. Essa possibilidade aponta contra a maré da história:

a coreana Samsung, por exemplo, era um entreposto comercial de arroz em 1938, e

hoje é uma indústria aerospacial. Isso não aconteceu por acaso, nem pelo livre jogo

das forças de rnercaoo.':"

1.2.3 Abertura de Mercados Financeiros

As dificuldades de financiamento do desenvolvimento do Brasil, bem como da

maioria dos países em desenvolvimento, estão também localizadas em um novo

sistema financeiro que afeta todo o mundo, mas de maneiras diferentes.

Uma das características emblemáticas da chamada globalização é o crescimento

vertiginoso dos mercados financeiros e seu alargamento por todas as principais bolsas

do mundo num "jogo" único. O crescimento dos valores dos ativos financeiros tem

superado, em muito, o crescimento do capital produtivo em todas as regiões do planeta

e mesmo naquelas mais desenvolvidas.

O professor Chesnais identifica a gigantesca transferência de riquezas para a

esfera financeira através da dívida pública com resultados políticos importantes: "O

nível de endividamento dos Estados perante os grandes fundos de aplicação privados.

(os 'mercados') deixa-lhes pouca margem para agir senão em conformidade com as

16 DREIFUSS, René Armand, op. CiL p. 31
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posições definidas por tais mercados (...) salvo que questionem as postulações do

liberalismo. Pelo contrário, assim que surgem dificuldades, as instituiçõesfinanceiras

internacionaise as maiorespotênciasdo globo precipitam-seem defesa dos privilégios

desse capital monetário,quaisquerque sejamo preço a pagar e os custos a socializar
por via fiscal.,,17

"O estilo de acumulação é dado pelas novas formas de centralização de

gigantescos capitais financeiros (os fundos mútuos e fundos de pensão), cuja

função é frutificar principalmente no interior da esfera financeira. Seu veículo

são os títulos (securities) e sua obsessão, rentabilidade aliada à "Iiquidez" da

qual Keynes denunciara o caráter 'anti social', isto é antitético ao investimento

de longo prazo. Não é mais um Henry Ford ou Carnegie, e sim o administrador

praticamente anônimo (e que faz questão de permanecer anônimo) (... ) quem

personifica o 'novo capitalismo' de fins do século XX,,18

Não é sem razão que o economista James Tobin 19 propôs uma taxa sobre

as transações em bolsas estrangeiras que diminuiria as transações

especulativas de curto prazo, taxa essa que seria utilizada em caso de

desestabilização do sistema financeiro como forma de restabelecer a

normalidade do sistema. Esta especulação significa uma movimentação diária

de cerca de um trilhão de dólares nos mercados financeiros mundiais, cujo

lastro é evidentemente fictício, retirando este recurso dos fluxos de comércio e

dos investimentos produtivos de longo prazo. Toda esta especulação foi

facilitada pelo fim dos acordos de Bretton Woods e com a liberação dos fluxos

de capitais e da flutuação das taxas de câmbio entre as moedas nacionais.

Quanto às respostas à questão da concentração de recursos no planeta,

não há nenhuma perspectiva, pois os investimentos totais mundiais, no início

dos anos 90, transcorriam basicamente entre EUA, Europa Ocidental e Japão,

exibindo um estoque acumulado de 75% e 60% do fluxo dos investimentos
\.~,

17 CHESNAIS,François, Mundialização de capitais, p.15 e 16

18 CHESNAIS, François, Idem,

19 TOBIN, James. A Proposal for Intemational Monetary Reform. In: Eastem Economic Joumal, \d.4, p.153-159
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externos diretos, mostrando que há um grande desequilíbrio nos investimentos

entre os países do mundo, pois a população desses três megablocos

econômicos representa apenas 14% da população mundial. Para se ter uma

idéia do descompasso entre população e investimento, comércio e produção

mundiais de bens e serviços, a tabela abaixo ilustra a concentração que se

apontou acima.

% participação
% população % fluxo de no comercio % Produção
mundial 1990 investimento mundial- Nacional Bruto

* 1980 a 1991 ** 1992 PIB - 1991 ***
[exportação]

EUA. Canadá,

Europa Ocidental e 14 75 69,9 77
EFTA, Japão

10 países em

desenvolvimento

mais importantes 29 16,5 14 16
em termos de

fluxo.
I

Países de Baixa
!

renda 57 8,5 16,1 5 I

I
Fonte: UNCTAD / Progam on Transnaclonal conxreton« Forelgn Drect Investiment Data Base.
* Wortd Population Prospects. 1990 - ONU
** Populaçào Mundial e Fluxo de Investimento. Hirst & Thompson. op.cit.
*** Banco Mundial, Relatório sobre o Desenvolvimento mundial, 1993. Apud. Dowbor. op.cit.

Deste sistema financeiro esboçado em seu quadro mais cruel participa também o Estado

nacional, cujo papel é reafirmar o modo de acumulação do mundo globalizado. Poulantzas20 já

apontava, em 1977, para esta crise do Estado diante da realidade dos mercados financeiros

interligados em todo o planeta: "O papel do Estado em prol do capital estrangeiro ou

trasnacional, papel acentuado precisamente num contexto de crise (...), acentua o

desenvolvimento desigual do capitalismo no próprio seio de cada formação social nacional, onde

se reproduz o capital estrangeiro, criando notadamente novos 'paios de desenvolvimento' de

20POULANTZAS, N. Estado em Crise, 1977, p.36
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certas regiões às expensas de outros. Daí, o Estado burguês, pelo desenvolvimento maciço de

movimentos regionalistas de caráter diretamente político, e que por mais ambíguos que

geralmente o sejam não deixam de constituirelementos importantesda crise políticaatual"

1.2.4 O Emprego

A flexibilização do emprego faz parte das reformas neoliberais que buscam diminuir, ou

mesmo, extinguir as garantias sociais obtidas pelos trabalhadores ao longo deste século,

privilegiando o Estado mínimo e o Mercado máximo. Em função do fim da guerra fria e do fim

do perigo socialista, as políticas neoliberais que estiveram a frente das democracias ocidentais

nestas últimas décadas, têm conseguido diminuir, em diversos países, o Welfare State. O

Brasil não conseguiu implantar um Estado do Bem Estar Social bem estruturado, como na

Europa, onde o Welfare-State é um fato, ainda que hoje esteja em crise. O pouco de bem-

estar social que a população brasileira conquistou, tem se alterado dia a dia, sempre tendo

como pano de fundo a questão dos déficits governamentais.

Para Dreiffus21.,0 impacto desta nova realidade sobre o emprego é devastador.

"Durante anos, a meta de muitos países foi o pleno emprego. Hoje não se fala mais nisso.

Alguns falam em pleno trabalho, considerando que a categoria 'emprego' está se

enfraquecendo. Criou-se um ambiente de mobilidade exacerbada, que requer que as pessoas

estejam se recondicionando permanentemente. A tendência à exclusão é espantosa. A rede

de corporações estratégicas oferece aproximadamente 73 milhões de empregos industriais no

mundo. Se agregarmos as atividades conexas. podemos somar mais 150 milhões. Esse

núcleo maneja cerca de 90% dos investimentos diretos no exterior e pelo menos 2/3 do

comércio internacional. São cifras brutais. Há uma massa enorme de gente na faixa de trinta

a quarenta anos que não é mais empregável. Seus conhecimentos não servem mais, suas

especialidades deixaram de existir. O emprego é um megaproblema"

Este "megaproblema" evidentemente é uma preocupação para a maioria dos'

países, já que somente alguns estão em situação de pleno emprego, como é o caso

dos Estados Unidos que teve um desemprego menor que 5% da PEA - População

Economicamente Ativa - durante a última década. Mesmo a Europa está às voltas com

21 DREIFUSS, René Armand. Corporações Estratégicas e Estados Nacionais: os protagonistas do grande jogo ln:.
MINEIRO A Dos Santos et.aL Visões da Crise p.30
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taxas de desemprego crescentes, mas por ter conseguido, ao longo do século XX,

estruturar um bem articulado Welfare State, consegue, ainda que com a crise, minorar

esta situação. Já os países menos ricos não contam com uma rede de Estado de Bem

Estar Social (EBES), como é o caso do Brasil, não conseguem minimizar os efeitos do

desemprego, fazendo com que haja um esgarçamento do tecido social.

Entre todos os prejudicados com o desemprego, sobressaem-se os jovens que

ingressam no mercado de trabalho e os trabalhadores com mais de quarenta anos.

Além desta deficiência do EBES brasileiro, temos um desemprego com duas faces:

uma estrutural, causada pelas mudanças tecnológicas que alteram para mais a

produtividade, e outra conjuntural, devido ao baixo crescimento das últimas décadas.

Na metrópole paulistana, a crise se agrava ainda mais em virtude da concentração da

população em torno dos grandes centros, do seu baixo nível educacional e das

disparidades econômicas e sociais. Aliás, essa concentração se dá mais fortemente na

região de nosso estudo, o leste do município e outras áreas periféricas.

1.3 A INSERÇÃO DO BRASIL

Relativamente aos Estados Unidos, estes tiveram uma década de elevado

crescimento econômico com pleno emprego, mas isso não impediu que a miséria

aumentasse, pois houve maior concentração de riqueza nesse período. Os governos

europeus, por sua vez, têm discutido a redução da jornada de trabalho como forma de

amenizar os altos níveis de desemprego para o padrão Europeu e está levando adiante

a inserção de dois milhões de jovens no mercado de trabalho. O governo de Jospin, por

exemplo, está com projeto de redução de jornada semanal para 35 horas. A Europa
/ ....

Ocidental conta hoje com 14 governos sociais democratas. É esta, de certa forma, a

maneira como os povos da Europa reagiram à onda dos partidos liberais no velho

continente. Mas. mesmo com esses governos, o Welfare State, em decorrência do

aumento da taxa de desemprego e do baixo crescimento econômico, tem se reduzido,

embora a presença do Estado naqueles países continue forte e represente cerca de

50% da economia dos mesmos.

O partido trabalhista Inglês - que esteve fora do governo por 15 anos em razão
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da onda neoliberal que teve início com o governo de Margareth Tatcher, na Inglaterra, e

com o de Ronald Reagan, nos EUA, espalhando-se em seguida pelo mundo, no início

da década de 80 - assumiu novamente o governo através do primeiro ministro Tony

Blair e tem sido o principal interlocutor dos governos que se auto-intitulam como os de

"Terceira Via", tendo em vista que sua política seria uma alternativa ao capitalismo

neoliberal do Partido Liberal Inglês, ou seja, seria a nova social democracia surgida em

decorrência da exaustão do modelo neoliberal e da crise que os Estados têm

enfrentado para garantir o Welfare State.

Para os neoliberais, o Estado deve ser encarado como um meio para fazer

aumentar a produção e a riqueza das empresas que participam da economia do país.

Coadunam desta perspectiva, o primeiro ministro da Alemanha e o presidente dos

Estados Unidos, o democrata Bill Clinton. O primeiro ministro francês, embora venha

sendo convidado a fazer parte do grupo, recusa-se, afirmando que ainda não está

esgotada a política de seu campo, mais voltado ao atendimento por parte do Estado às

questões sociais.

Os críticos desse grupo afirmam que, na prática, esses governantes estão com

nova retórica para a velha política liberal na qual o Estado deve funcionar como motor

do capital, pois estes governantes não fazem nenhuma crítica ao fato de os capitais

transitarem livremente pelo planeta. Na verdade, discutem mais cortes no Welfare

State.

É neste quadro internacional que o Brasil busca sua inserção, atendendo a

critérios assumidos como inerentes a uma época ou período econômico, que podem,

segundo Nogueira Batista, ser assim resumidos: "abrir a economia às importações,

removendo de forma bastante ampla as restrições tarifarias e não tarifarias, adotar uma

política cambial em que a moeda nacional permanece valorizada de forma significativa-

e persistente, promover uma expressiva abertura financeira, acolhendo capitais -

grande parte deles voláteis e de curto prazo - nas bolsas de valores do país e, para o '

financiamento das atividades correntes e do investimento de empresas e bancos,

manter um sistema tributário que onera as exportações e discrimina o produtor nacional

em sua competição com o estrangeiro no mercado doméstico, (além de) conviver por

muito tempo com um certo descaso na promoção das exportações, não dar a devida'
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ênfase à formação da poupança interna e adotar política fiscal frouxa. ..,,22. Isso cria um

quadro macroeconômico de dependência externa, acompanhada de vulnerabilidade e

de uma desnacionalização da economia.

Ainda nas palavras de Nogueira Batista23, o Brasil sempre viveu uma situação

periférica e subordinada. Ainda que tentasse afirmar-se como nação entre 1930 e 1964,

o intento não resultou no rompimento com a herança colonial-escravista. Embora

incompleta, a tentativa muita importância e deixou marcas, não só na nossa economia,

mas também na nossa cultura. Depois de um interregno nos primeiros governos

militares, Geisel esboçou um ensaio de retomada de um projeto nacional, mas

manteve, e até agravou, um importante calcanhar-de-aquiles: a dependência do crédito

externo para financiar o nosso desenvolvimento. Conforme' o economista, serra

necessário "reconstruir o pensamento econômico brasileiro, que nos últimos anos

passou por um processo de regressão, em parte por causa da hegemonia do

paradigma norte-americano (...) muito empobrecedor=". Nessa mesma perspectiva, o

economista Carlos Lessa nos relembra que o Brasil já vivenciou momentos

significativos em torno de idéias unificadoras, que motivavam a formação de uma

identidade nacional , como foram os casos da campanha 'O petróleo é nosso' e da

construção de Brasília: "Este país realizou feitos espantosos, acalentou opções

gigantescas, com base em idéias e sentimentos ligados a auto-estima, identidade

nacional e mitos fundadores da nacionalidade. Mas, o ambiente cultural que tornou isso

possível desapareceu. Hoje não somos capazes de sustentar macroidéias. Caímos logo

no argumento do contador: não temos recursos, não temos competência, falta isso, falta

aquilo. E matamos tudo no nascedouro. Lamentavelmente, o discurso hoje dominante é

o do fracasso e da culpa" 25

Atualmente, a dependência brasileira se aprofunda sob a capa de investimentos
/

externos, pois, na verdade, os recursos externos têm chegado sob a forma de compra

de controle de boa parte do sistema produtivo já existente e de poucos investimentos

22 Ver BATISTA Jr P N. Riscos de uma trajetória insustentável. In. Visões da Crise. Op.cit p 117 e 118.
23 Idem, p.116 ' ..

:4 Idem, p.114

:5 Cf. LESSA, Cartos. Sem auto-estima e identidade não sairemos da crise. In: Visões da Crise,op.cit, p.103.
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em novas unidades produtivas. Para Barros de Castro'", no entanto, a realidade

econômica apresenta características que não se conformam nem numa visão otimista

nem numa pessimista. A abertura da economia e a estabilização monetária estão

produzindo uma ampla onda de investimentos, que traz em si a promessa da

edificação de uma nova economia, livre dos vícios do passado. Mesmo diante das

dificuldades impostas pelas altíssimas taxas de juros, pelo câmbio fora do lugar e por

outros problemas, esta nova economia ainda é possível. Segundo o economista, há

investimentos relevantes - nem gigantescos nem mínimos - que se traduzem na

implantação de novas fábricas e de novas instalações de infraestrutura, com

particularidades importantes: apontam para uma mudança estrutural, não tanto por sua

abrangência ou seu peso relativo, mas pelo fato de que são diferentes dos que

existiram no passado.

Ora, o passado foi marcado por um período de taxas inflacionárias crescentes,

alternando-se com curtos períodos em que um plano de estabilização arrefecia o

ímpeto inflacionário. Mas, foi também um período de altas taxas de crescimento

econômico, fazendo com que nosso país chegasse a ser a oitava economia do planeta,

ainda que às custas de um preocupante endividamento externo, uma vez que a

poupança interna era insuficiente para o financiamento do desenvolvimento econômico.

Desenvolvimento este calcado também na proteção das empresas nacionais contra a

concorrência de similares estrangeiros, através de taxas elevadas para importação, e

na participação do Estado como indutor do crescimento através de empresas chamadas

de economia mista, isto é, de direito privado mas de propriedade pública.

Este esquema durou até o final da década de setenta e início da década de

oitenta, quando da segunda crise do petróleo e da elevação das taxas de juros

internacionais como conseqüência do fim da fartura dos "petrodólares". A crise que se

seguiu contribuiu para a queda do regime militar. Logo a seguir, houve a decretação da

moratória por parte do primeiro governo eleito, o que causou enorme desgaste para o
país diante da comunidade financeira internacional, além de um crescimento quase

nulo, dando origem ao termo "década perdida" para designar os anos 80.

Do final da década de oitenta até o final desta última década, passamos por

26 BARROS DE CASTRO, A Limitações e pdencialidades da nova safra de investimentos In: \/ísões da Cnse. p. 130
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seguidos planos de estabilização até chegarmos ao Plano Real, que tem mantido os

níveis de preço com uma baixa taxa inflacionária. Conquista árdua, após décadas de

tentativas frustradas, esta estabilidade da moeda e dos níveis de preço foi sempre

qualificada pelos organismos internacionais como a condição sine qua non para o

desenvolvimento. Mas, decorridos estes anos de estabilidade, verifica-se que não tem

havido o crescimento necessário: acentuam-se as perdas sociais; a falta de

investimentos impede a produção da riqueza que poderia levar, paulatinamente, à

superação do histórico subdesenvolvimento e à estabilidade da economia num patamar

compatível com nossas possibilidades. Estas são algumas das questões, de caráter

econômico, que afetam diretamente o foco central do presente trabalho.

1.3.1 Blocos Econômicos

É inegável que o mundo caminha cada vez mais no sentido da

internacionalização de um grande número de atividades e que os Estados nacionais

têm dificuldades para acompanhar todas as mudanças nas diversas frentes (financeira,

tecnológica, comercial, industrial, tributárias, ecológica, trabalhista, etc.). lsso,

praticamente, obriga os Estados Nacionais a se fortalecerem, dentro desse novo

processo que emerge, atuando em blocos e buscando a mútua cooperação.

Naturalmente, um fortalecimento das relações dos países da América do Sul e região é

uma bandeira de diversos setores da sociedade latino-americana, aliás, muito anterior

aos blocos que têm se formado nas últimas décadas. Líderes como Simon Bolivar, já

defendiam essas idéias de integração da América Latina, no passado.

Porém, sempre imperou nesta região, um clima mais de desconfiança e de

disputas em detrimento do clima de cooperação e avanço conjunto. Temos caminhado

de costas uns para os outros, ao longo de nossa história, fato que decorreu das

disputas territoriais e da definição de divisas entre países, no princípio, e

posteriormente. por outras questões como por exemplo, o fato do Brasil ser quase um

continente, tanto em território como em população, e de ser o único país de língua

portuguesa da América do Sul. '~

As grandes cidades da América Latina, historicamente, foram fundadas próximas
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da faixa litorânea, diferentemente dos grandes centros populacionais dos outros países

que se situam no interior dos seus territórios.

Nós, latino-americanos, também sofremos a contingência de sermos separados

por floresta tropical de difícil transposição e pela cordilheira andina, de grande altitude,

enquanto o transporte marítimo implica vencer uma grande distância pelas rotas da

Antártica ou do Caribe (canal do Panamá).

Havia também, no início do século, uma separação cultural e social da população

da Argentina, Uruguai e Paraguai diante do Brasil, uma vez que estes países

identificavam-se mais com a Europa, pelo nível de desenvolvimento, do que com o

Brasil, mais pobre e com grande miscigenação. Além disso, a Europa, nas

primeiras décadas do século, e depois os Estados Unidos, eram o grande

centro, econômico, comercial e cultural, para esses países. Durante a guerra

fria, houve uma erupção militarista na região, com o apoio dos EUA, sendo

estes regimes tidos necessários para se evitar a implantação de regimes de

esquerda na América Latina, apesar de suas rivalidades no plano militar e do

intenso protecionismo comercial.

Com a redemocratização na região, os governos reiniciaram um processo

de intercâmbio. Mas, devido às crises econômicas características do período,

houve algumas alterações no panorama da região, entre as quais, uma que

coloca o Brasil como o grande centro econômico-industrial, concomitantemente

com a de um enfraquecimento dos padrões econômicos da Argentina. Isto nos

remete à Europa e à União Européia, que se apresenta como um grande

exemplo de integração regional entre países, quando promoveu o investimento

em nações menos desenvolvidas como Portugal e Espanha, como forma de

diminuir as disparidades entre os países membros. Na União Européia, a

supranacional idade de seus órgãos permite falar em competências e jurisdição,

o que não ocorre num organismo como o Mercosul. pois as instituições por ele

criadas operam no nível restrito da cooperação. O cidadão pertencente aos

países membros do Mercosul não pode ter acesso às instituições do organismo,

pois não há entre eles nenhum contato direto. Por outro lado, o cidadão da

União Européia, quando busca a solução de uma disputa judicial, tem acesso
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direto à Corte Européia. Ao lado disso, as instituições independentes do

governo participam ativamente do processo político e cuidam de problemas

importantes. Esta participação direta da sociedade na condução das coisas

públicas não está desligada de outros aspectos característicos dos tempos

atuais, como a falta de confiança da população em relação ao governo.

1.4 O DESENVOLVIMENTO E A SITUAÇÃO INTERNA

1.4.1 OS Estados Brasileiros e a "Guerra Fiscal"

A descentralização das indústrias, e mesmo do setor de serviços do Estado de

São Paulo para outros Estados deve muito à chamada "guerra fiscal".

Historicamente, a industrialização no Brasil teve início na cidade de São Paulo

por meio do acúmulo de capital obtido com a exportação do café pelos grandes

fazendeiros. A cidade de São Paulo chegou a representar, na década de 70, em

termos de produção industrial no país, mais de 50% do total produzido no país.

A partir da década de 70, houve um incremento da produção na metrópole de

São Paulo. que continuou mantendo a maior parte da produção industrial. Na década

de 80, o interior do Estado de São Paulo sofre intenso desenvolvimento, principalmente,

as regiões de Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Santos e

São José do Rio Preto. É interessante observar que houve crescimento maior das

cidades que, em sua maioria, estão situadas num círculo onde a metrópole está

praticamente no centro, e com vias de acesso de boa qualidade dessas cidades à

capital. É possível notar também a tendência para o surgimento de uma grande

megalópole interligada através da via Dutra ao Estado do Rio de Janeiro, à região de

Campinas, através das vias Anhanguera e Bandeirante, à Sorocaba, através da rodovia

Presidente Castelo Branco. Pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, atingem-se o litoral e

o porto de Santos, po onde escoa a maioria das mercadorias produzidas no Estado de \

São Paulo.
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Na década de 90, há uma dispersão da indústria também para fora do

Estado de São Paulo. O fato é justificado, principalmente, pela guerra fiscal entre os

Estados e pela melhoria dos meios de transporte. o que possibilita que as empresas se

estabeleçam em cidades mais distantes e tenham condições competitivas no mercado.

Através da guerra fiscal, os Estados oferecem incentivos para que as fábricas instalem-

se no seu território. As vantagens vão desde isenções de impostos por um

determinado número de anos, até financiamentos, ou mesmo recursos próprios dos

Estados, no investimento industrial. Os municípios onde essas indústrias vão se

instalar cedem áreas em seus distritos industriais, muitas vezes com infraestrutura

completa como serviços de terraplenagem, água, asfalto e até mesmo isenção de

impostos municipais por determinado período. Muitas vezes, essas indústrias vão se

instalar em outras cidades ou outros estados com financiamentos obtidos junto ao

BNDES-Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ou a outras

instituições financeiras do Estado de destino. Até mesmo recursos do FAT-Fundo de

Amparo ao Trabalhador, como ironia máxima, são usados em financiamentos de

máquinas e equipamentos. Com tecnologia, menos trabalhadores são necessários

para manter a mesma produção, ou até mesmo, aumentá-Ia.

Existe uma insanidade de origem na guerra fiscal, pois os estados e as cidades

perdem muito de seus recursos para gerar novos empregos, recursos que poderiam

gerar outros empregos, às vezes mais condizentes com a identidade local. Por outro

lado, a população local eleitora vê com bons olhos a instalação de indústrias em suas

cidades. Além disso, há uma forte resistência por parte do resto do país, principalmente

dos estados do nordeste, ao histórico favorecimento da indústria do sudeste. Não sem

razão, o Secretário da Indústria, Comércio e Mineração do Estado da Bahia, Benito

Gama, ex-líder do governo, acusa: "o crescimento do sudeste foi feito via incentivos

fiscais de tributos federais, financiamentos do Banco do Basil. Caixa Econômica

Federal, BNDES, ex-BNH, instituições como os extintos IBC, BNCC, além das políticas

exdrúxulas do passado e restrições tarifárias para proteger indústrias e mercados

reservados -informática por exemplo. Deve-se lembrar também do antigo CIP, que

ditava para o Brasil os preços impostos pela indústria de S. Paulo.,,27Gama diz ainda

27 Jornal Folha de S. Paulo 2210112000 [ Caderno Brasil - Tendências e Debates)
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que a guerra fiscal se deve à falta de iniciativa e de coordenação do governo federal,

que renunciou a sua função de fazer política industrial. O professor Celso Furtado já

expunha idéias semelhantes, ao classificar o modelo de desenvolvimento adotado pelo

país no passado recente, como "concentrador de riquezas e reprodutor das

desigualdades sociais na medida em que opera através da 'socialização das perdas e

privatização dos lucros'. Um modelo de desenvolvimento desigual apoiado na

unificação do mercado interno (...), incorporando novos territórios à dinâmica do capital,

porém mantendo as defasagens inter-regionais.,,28

Todo esse rol de vantagens oferecidas com dinheiro público, a rigor, não seria

necessário, pois os industriais que se transferem acabam tendo lucros na venda de

seus antigos imóveis, pois, de modo geral, estes estão situados próximos aos grandes

centros e têm elevado valor comercial. Estes imóveis tornam-se áreas residenciais ou

comerciais .

.Além disso, nesses novos centros, os sindicatos não têm a força dos sindicatos

dos grandes centros, pois além do menor número de funcionários, estes estão mais

dispersos, reduzindo, assim, o poder de negociação dos novos sindicatos de

trabalhadores com os sindicatos patronais. Por outro lado, os trabalhadores dessas

cidades têm maior regularidade no trabalho por morarem próximo à fabrica, podendo ir

a pé ou de bicicleta para o trabalho, sem chegarem cansados. Para os industriais, há

ainda a vantagem de não ser necessário pagar o vale-transporte e nem oferecer almoço

para os seus funcionários, uma vez que muitos deles almoçam nas em suas próprias

casas. Sobretudo, o nível de qualidade de vida de todos os que trabalham na fabrica é

bem melhor do que o dos grandes centros. Ainda, além do custo de vida desses novos

centros industriais ser bem menor que aquele dos grandes centros.

1.4.2 O Município de São Paulo

O município de São Paulo está inserido na maior malha urbana contínua da

28 Citado por ROLNIK. Raquel, Reestruturação urbana da metrópole paulistana. análise de território em transição -
Relatório Final. Polis. 2000 (mimeo).
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América Latina. Assim, do ponto de vista social e econômico, fica difícil separá-lo do

resto de sua Região Metropolitana, mas administrativamente, a cidade sofre as

distorções do sistema político eleitoral, dentro de seus limites. O alto nível de

endividamento impulsionado pela administração anterior - via empréstimos e emissão

irregular de títulos da dívida pública para pagamento de precatórios - deu curso à uma

política de grandes obras, principalmente viárias, que priorizava áreas da cidade já bem

aquinhoadas com recursos públicos. Este procedimento comprometeu de modo

bastante sensível o orçamento da administração atual, além de excluir destes

benefícios a grande maioria da população. Cite-se como exemplo, o complexo viário

Airton Senna e a interligação das marginais pelo canal do Pinheiros com o centro da

cidade. passando por baixo do Parque do Ibirapuera, que exclui o transporte coletivo

do percurso.

Atualmente, parte do transporte coletivo da cidade de São Paulo possui uma

certa autonomia em relação ao poder público, pois este não tem controle total sobre o

sistema de lotação, efetivada por kombis e vans irregulares. Este descontrole se insere

num histórico recente em que a empresa de transporte municipal foi privatizada e as

outras empresas de ônibus - que eram municipalizadas - perderam parte do subsídio

da tarifa pago pela prefeitura e, por questões de economia e eficiência financeira,

diminuíram o número de ônibus em circulação. Isto abriu espaço para as vans e

kombis clandestinas que trafegam fora dos padrões, sem regularidade e segurança,

com lotação acima do permitido e conduzidos por motoristas nem sempre habilitados

para a função. Esta situação piora ainda mais o caos urbano. Em analogia ao "custo"

Brasil, podemos denominá-lo de "custo São Paulo". Neste "custo" também estão

inseridas a violência, a má qualidade de vida em geral - má qualidade do ar, da

habitação etc. - e as recorrentes inundações nos períodos de chuva. Não por acaso,

uma recente pesquisa do jornal "A Folha de S. Paulo" detectou que o custo de vida na

cidade de S. Paulo é 20% superior à média nacional, Desta forma, é quase natural que

os maiores salários. em média, também sejam os de S. Paulo. Como na região

metropolitana estão as maiores empresas do país e também os sindicatos mais

organizados, estes acabaram por conseguir os maiores salários. Isto também se inclui

no "custo" citado, uma vez que regiões com menor tradição sindical desoneram a folha
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de pagamentos das empresas que ali se instalam.

Por outro lado, a reqião metropolitana de São Paulo é o maior centro urbano da

América Latina, dispondo de ampla infraestrutura viária que o liga com todas as regiões

do pais. Além dos aeroportos de Congonhas, de Cumbica e de Viracopos, a cidade de

São Pauto dispõe também do porto de Santos, que é o maior porto do país e que vem

sendo modernizado. Do ponto de vista das comunicações, São Paulo e sua região

concentram meios de comunicação de alta tecnologia, oferecendo a base necessária e

fundamental aos investimentos produtivos, dentro do quadro de desenvolvimento atual

mundial, que prescindem desses meios para controle pelos centros investidores dos

capitais aplicados. Intermediando estes investimentos, a cidade e sua região

metropolitana contam com uma grande base de instituições financeiras nacionais e

internacionais que, apesar de suas mudanças recentes - desnacionalização parcial e

reestruturação através de grandes fusões de entes financeiros - mantém a primazia

nacional em porte e recursos; dispõe também da maior rede de serviços do país com

hotéis, centros de lazer, centros de cultura etc., podendo ser chamada de "cidade

mundial".

'Por estes motivos, São Paulo continua a concentrar riquezas. Hoje, ao contrário

do que possa parecer diante da alegada fuga de capitais da região, o município detém

57% da indústria do estado que, aliás, é o mais industrializado da federação, e 78,7%

da iooustria de alta tecnologia, ou seja, quase 80% da indústria de ponta que gera os

produsos mais articulados com a nova economia global.29 De 30 bilhões de dólares

investidos na área produtiva em 1999, 45% o foram no Estado de S. Paulo, ficando a

maior parte na Região Metropolitana da capital, pois afinal "ninguém renuncia ao maior

mercado da América Latina.,,3QNo entanto, mantém uma sociedade dual, excluindo de

todo usufruto da riqueza produzida, a grande maioria da população.

Diante da importância de S. Paulo, fica mais evidente o divórcio entre esta

preeminência e o sistema administrativo atual em forma de Administrações Regionais,

criado na década de sessenta pelo então prefeito Faria Lima, com pouca autonomia e

29 Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados -Seade.

30 citado em UPDATE - Revista da Câmara Americana de Comércio.
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que dispõem de recursos escassos. Esta centralização, impede que projetos regionais

especificas ganhem corpo e se desenvolvam e promove freqüentemente, relações

espúrias entre o executivo municipal e a câmara, impedindo a formação das redes

horizontais de solidariedade e identidade locais.

1.5 A QUESTÃO DO ESTADO BRASILEIRO

1.-5.1 O Estado Patrimonialista

.A forma do atual Estado brasileiro traz uma série de marcas herdadas do período

do Brasil colonial, no qual o Estado foi construído pela metrópole portuguesa para

atender aos seus interesses e necessidades de ultramar. Assim como na índia, onde a

colonização portuguesa do século XVI foi caracterizada por notícias freqüentes de

corrupção e enriquecimento rápido por parte dos funcionários encarregados das

feitorias (geralmente, amigos do Rei),31o Estado brasileiro foi, de início, uma extensão

do Estado português no novo mundo, caracterizado pela mesma norma de rápido

enriquecimento dos prepostos do Estado português. Deste modo, foi formado no Brasil

um Estado patrimonialísta que servia bem aos delegados da coroa e à própria coroa,

pois era útil ao controle, interesses e domínio portugueses. Por intermédio desta

organização de Estado, escoavam para a metrópole os bens e as riquezas oriundas do

solo brasileiro. O caráter patrimonialista do Estado brasileiro, descrito e analisado por

uma abundância de pesquisas históricas e conternporàneas." é quase uma evidência

de heranças do tempo em que a colônia era questão estratégica. Como ilustração da

forma como a metrópole mantinha esse controle sobre a colônia, o arquiteto Reis Filho

nos fala de como se dava o preenchimento dos cargos administrativos no novo território

colonial pela coroa portuguesa: "Esta é que indicava funcionários para quase todos os

postos, deixando quase nenhum espaço para o preenchimento de cargos por líderes

3'BUENO, Eduardo. Capitães do Brasil. op.cii.

32 CAMPOS, Ana Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-ta para o Português? In: Revista de
Administração Pública, nO24(2) FGV, Rio de Janeiro. 1990; EVANS, Peter. ° Estado como problema e solução. In
Revista Lua Nova, nO28 129 ,1993; O'DONNELL, Guilhermo. Contrapontos: autoritarismo e democratização São
Paulo: Edições Vértice, 1986; PRADO, Paulo. Retrato do Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1999.
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locais. Estes é que procuravam, na medida do possível, manter-se perto do poder

central (quando tinham posses para isso), mantendo casas na vila apesar de terem a

vida econômica quase que completamente centrada no meio rural.,,33

Fiel à origem, o Estado brasileiro continuou a seguir esta trilha e atuar como

dono ou proprietário dos bens e riquezas nacionais, agora não mais para enviá-Ias para

a metrópole, mas para satisfazer aqueles que chegam ao poder, seus amigos e mesmo

para a própria máquina burocrática que caminha autonomamente frente à sociedade

civil brasileira" Neste sentido, podemos verificar que o Estado brasileiro sempre foi

utilizado por nossas elites para atender aos seus interesses particulares. Mesmo o

caráter litigioso das elites brasileiras, ressaltado por Peter Evans." não exclui a aliança

com o Estado, em maior ou menor grau, do conjunto das elites nacionais e a construção

social de um conceito de aliado ou sócio privilegiado. Funcionando desta forma, o

Estado, ao invés de ser um instrumento de justiça social e agir como motor de inclusão

social, acaba sendo capturado pelos mais poderosos, atuando perversamente frente as

suas funções.

Também foi sendo criado historicamente no Brasil, pelo povo mais humilde, a

idéia do Estado provedor, pai dos pobres, que fornece casas, saúde, terra, educação,

etc. Essa visão foi reforçada na década de 30, quando a política populista foi utilizada

pelo presidente ditador Getúlio Vargas como meio de obter apoio popular para o seu

governo. Essa política, inspirada no Estado Corporativo de Mussolini. trouxe para o

interior do Estado os conflitos sociais que eram manifestos nas cidades no final da

década de vinte. Com isso, o ditador atingia dois objetivos: atrair para o seio deste

Estado corporativo a massa de trabalhadores urbanos que ameaçava a oligarquia com

conflitos recorrentes, conseguindo assim apoio ao seu governo totalitário e alternativas

aos proletários que começavam a ser influenciados pela propaganda comunista

internacional feita pelo governo soviético. Por meio dessa política, construiu-se para o

povo o mito de que melhorias, direitos, bens, etc. são dádivas ofertadas pelo

33REIS FILHO, Nestor Goulart Evolução Urbana do Brasil, São Paulo: Edusp,1968.

34Ver MARTINS. Luciano. Estado capitalista e burocracia no Brasil pós 64. Rio de Janeiro: paz & Terra, 1985.

35Ver EVANS, Peter. °Estado como Problema e Solução. Revista Lua Nova, n28/29. p. 112.
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governante e descoladas de qualquer relação com a própria política. O quadro remete-

nos, de imediato, à semelhança de tratamento que nossos aborígenes tiveram dos

estrangeiros que chegavam nestas terras. Foi assim que se passou para o mundo a

idéia de que este seria o paraíso na terra, habitado por um povo cordial, amistoso e

despretensioso.

Como segunda face da política getulista, perdem espaço de poder as elites

políticas dos estados de São Paulo e Minas Gerais, que compunham a "política do café

com leite", na qual os outros estados do Brasil ficavam impedidos de uma participação

mais efetiva na escolha do Presidente da República.

A prática do coronehsrno'" também contribuiu muito para essa visão

despolitizada de nosso povo, que recebia "ganhos" sem saber direito por quê. Embora

modernizado, o coronelismo perdura até os nossos dias.

O Estado pensado como divisão de poderes que se equilibrariam ainda está

distante no Brasil. A impressão é que a distância em direção a um maior equilíbrio de

poderes vêm aumentando ao invés de diminuir. Desta forma, nosso Leviatã (Hobbesr"

continua ainda com muitos traços daquele Estado formulado inicialmente por

Machiavelh." no que diz respeito aos poderes imanentes do príncipe na condução do

Estado. Embora tenhamos, na nossa Carta, os direitos fundamentais do homem, boa

parte deles continua, na prática, sendo letra morta para a grande massa pobre deste

país.

É interessante ressaltar a diferença entre a construção de nosso Estado e a

construção do Estado levada a efeito pelas nações Européias ou mesmo pelos países

da América do Norte. Enquanto naquelas nações, o Estado foi criado por um povo livre e

soberano, imbuído do desejo de oonstruir um Estado, conforme as suas visões e necessidades,

nós, no Brasil, recebemos um Estado que de certa forma não nos serve muito, e cuja

modernização, com indusão e ampliação da cidadania, não tem sido a vontade dirigente.

36Ver LEAL, Nunes V Coronelismo. enxada e voto o Município e o regime representativo no Brasil. 5" ed. São Paulo:
Alfa-Omega. 1986.

37 Ver RIBEIRO. Renato J.. O medo e a esperança. In: WE:.FFORT, F. Os Clássicos da Política. 4a ed., São Paulo:
Ática, 1993.

38 SODEK, Maria Tereza. O cidadão sem fortuna, o Intelectual de virtu. In Os Clássicos da Política. 4a sd .• São
Paulo: Ática.1993.
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1.5.2 Burocracia

Nosso Estado foi formado para além de nossa sociedade civil, elaborando a idéia

de que a sociedade é que deve servir ao Estado e não o contrário. Temos visto no

Brasil, que os governos democraticamente eleitos preferem não mexer com o

funcionalismo público devido à rígida estrutura legal que regula os empregos na

administração e à força do sindicato dos servidores, que não permite maiores

mudanças. Qualquer alteração mais profunda na matéria acaba levando os governantes

a um desgaste junto à opinião pública Além disso, a maioria dos governos eleitos não

tem um projeto global para o funcionalismo, preferindo esvaziar as funções dos

funcionários e contratar empresas que forneçam trabalhadores mais flexíveis para o

governo e com as vantagens de poderem ser despedidos com facilidade. As empresas

contratadas acabam colaborando financeiramente nas campanhas políticas, conforme

as exigências dos governantes.

Se por um lado os governos não querem governar, por outro lado os servidores

públicos não têm uma postura Weberiana39 ou linhas de atuação profissional e acabam

tendo uma vida funcional bastante livre (ou descompromissada). Isto ocorre ao lado do

sistema hierárquico e do revezamento nos cargos de comissão, cujo objetivo maior é a

incorporação da comissão no vencimento, após a ocupação de um cargo por um

determinado período. Com as mudanças de governo, alteram também os ocupantes

dos cargos comissionados: ninguém fiscaliza ninguém, pois há o receio uma mudança

em sua vida funcional, uma vez que o atual subordinado poderá ser o chefe amanhã. A

isso soma-se o conhecido corporativismo, em que os funcionários atuam como um

corpo, se protegendo contra situações adversas e buscando outras vantagens.

Evidentemente, a burocracia assim descrita não se constitui dessa forma por um

desígnio natural. Como bem nos aponta Ana Maria Campos "uma burocracia

responsável é conseqüência de um somatório de dimensões contextuais da

administração pública. O grau de aeco unta bilíty de uma determinada burocracia é

explicado pelas dimensões do macroambiente da administração pública: a textura

39 WEBER, Max. Sociologia da burocracia, Rio de Janeiro, 1966.
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política e institucional de uma sociedade, os valores e os costumes tradicionais

partilhados na cultura e a história".'?

Quando avaliamos uma burocracia, temos que considerar outros fatores que não

pertencem à burocracia como tal mas que a cruzam. É necessário que se proceda a

uma "redefinição do conceito de controle e avaliação, para incluir outras dimensões do

desempenho como eficácia, efetividade e justiça social e política". 41 Além disso,

devemos nos perguntar qual a autoridade dos controladores para tal, o que

representam e para quem controlam. Em síntese, será necessário "expandir o número

de controladores e sua representatividade, reforçando a própria legitimidade do

'controle' ...42 Em outras palavras, antes da burocracia, é necessário que a população

possa exercer o controle político sobre o governo.

1.5.3 A Formação da Sociedade Brasileira

Historicamente, fomos um dos últimos países a libertar os escravos, o que ilustra

a resistência de nossa elite política e oligárquica à idéia de mudança em relação à força

de trabalho. A libertação dos escravos brasileiros se deve muito à pressão inglesa no

sentido de dar ao mundo uma maior massa de assalariados, o que permitiria que a sua

produção industrial se expandisse ainda mais pelo mundo afora. Os negros foram, em

sua maioria, postos na rua de uma hora para outra. sem moradia, emprego ou

educação, marginalizados e obrigados a enfrentar o preconceito existente tanto por

parte dos proprietários de terra como por parte dos imigrantes recém-chegados da

Europa e da Ásia, e se viram obrigados a competir com estes imigrantes que vinham

melhor preparados para o trabalho. É esta, a nosso ver, uma das grandes causas da

exclusão social do negro em nossa sociedade até hoje, pois a conquista de uma

situação similar à do homem livre é um processo longo que percorre várias gerações e

exige a vontade social de um povo, além da tomada de consciência dos próprios

40 CAMPOS, Ana Maria. Op. Cit.. p.47

41 Idem, p. 48
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negros, ou daqueles que se originaram dos antigos escravos, exigindo seus direitos.

A história da formação da população brasileira teve a participação dos índios

nativos, de negros africanos, dos brancos europeus e dos amarelos asiáticos, tornando

o Brasil um país miscigenado. O grau de escolaridade dos imigrantes era muito baixo.

Não vieram para o Brasil ingleses com mentalidade liberal, de religião protestante e

independentes para construir o seu espaço no novo país, mas povos que se ancoravam

no Estado que deveria providenciar saúde, educação etc.. A quase totalidade dos

estrangeiros que para o Brasil vieram dedicaram-se ao trabalho na lavoura, pois sua

experiência no campo, no seu país de origem, fazia com que produzissem muito mais

do que os escravos, dando maior rendimento aos proprietários de terra. A maioria dos

imigrantes europeus e japoneses que veio para o Brasil ainda no século XVIII,

enfrentava dificuldades na sua terra natal e foi atraída pela publicidade governamental,

em boa parte enganosa, feita em seu país, sobre a facilidade de vencer - "fazer a

América" - e retornar para os seus países de origem, pouco tempo depois, com muito

dinheiro no bolso.f

Porém não foi isso que aconteceu. Os imigrantes tiveram de ir para fazendas no

interior dos estados, afastadas dos centros urbanos, e trabalhar muito, primeiro como

meeiros e depois, com o tempo, em suas terras, adquiridas duramente. Boa parte

daquela população de imigrantes, que imaginava retornar em breve para sua terra, não

conseguiu sequer visitar o seu país de origem. Mas eles ajudaram a construir a sua

nova pátria e a dos seus filhos.

1.5.4 Democracia Brasileira

o Brasil passa por um processo de democratização recente, mas nossa

república federativa tem como marca períodos que se alternam entre totalitarismo e

democracia, com predominância do primeiro. Mesmo durante os períodos tidos como

42 Idem,

43 o estímulo que remonta às nossas origens como observa Paulo PRADO em Retrato do Brasil. Caracterizava o
europeu o desamor à terra, aquilo que o nosso historiador chamou de transoceanismo: o desejo de ganhar fortuna o
mais depressa possível para a desfrutar no além-mar. Gândavo observou, entretanto, que os velhos acostumados
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democráticos, os governos tiveram uma forma centralizada e parcialmente democrática.

Esses problemas institucionais remontam ao período do descobrimento do nosso país e

se articulam com a forma como ele foi sendo ocupado ou utilizado pelos aventureiros

que passaram por aqui.

É interessante verificar que no Brasil, e mesmo em outros países da América do

Sul, como nos diz O'Donnell.'" após a redemocratização, caminhamos para um regime

democrático institucionalizado, mas diferimos muito dos países europeus ou

americanos do norte nos quais as democracias, chamadas por Robert Dah/45 de

poliarquias, assinalam variações no tipo e extensão, até mesmo em dimensões tão

importantes como regras mais majoritárias ou regras mais consensuais para o acesso e

o exercício da autoridade pública.

Dados o nosso histórico político institucional e a fragilidade de nossos

componentes liberais fracas, não podemos ter muita certeza de que, por exemplo,

neste momento. estaríamos percorrendo etapas pelas quais as democracias

institucionalizadas já passaram, e que, após esse período, integraremos o bloco dos

países chamados poliarquias, no sentido clássico ou com algumas variações.

O Estado brasileiro atravessa uma profunda dificuldade que se expressa num

quadro em que o padrão de acumulação de capital centrado no estado e voltado para

dentro entra em crise. Temos, assim, a seguinte situação:

• a burocracia estatal não cumpre suas funções com eficiência;

• a lei tem efetividade precária;

• existe dúvida de que o Estado se oriente pela concepção de bem público.

Assim, vê-se que o Estado tem como centro ele mesmo, que não é democrático,

que não trabalha por uma maior eqüidade social. O Congresso Nacional é formado por

mais de vinte partidos. Apenas cinco ou seis podem ser considerados partidos

nacionais, mesmo assim sem uma identidade muito clara. Podemos dizer que somente

os partidos mais à esquerda e mais à direita possuem identidade ideológica. O Brasil,

ao país não queriam sair mais." (O historiador citado era Capistrano de Abreu.)

44VerO'DONNELL, Guilhermo. Contrapontos: autaitarismo e democfétização. São Paulo: Edições Vértice,1986

45 cf. DAHL, Robert Po/yarchy, participation and oppsition 1971. Citado por O'DONNELL. G. Democracia
delegativa? In: Novos Estudos do Cebrap,no 31: 25-40, Out, 1991
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ao longo do século XX, alternou períodos ditatoriais e períodos democráticos, mas

nossa democracia é constantemente criticada pela falta de amadurecimento e pela

incapacidade de se transformar numa democracia liberal de fato. Mesmo nos períodos

democráticos a gestão do governo foi marcada principalmente por partidos que atuaram

com políticas populistas ..

Afirma-se que, no Brasil, há leis que "pegam" e outras que não "pegam". A

existência de um aparato legal e normativo que estabelece regras para tudo não

significa uma sociedade mais plena de seus direitos. As complicações começam

quando queremos fazer usos delas, pois há todo um protocolo burocrático que cria

uma barreira para quem nelas quer amparar seus direitos. A justiça aqui é morosa, cara

e com acesso restrito para a população de menores posses. Assim, o direito é mais

formal do que real, fazendo com que nos momentos de necessidade, o Estado se torne

protocolar. A justiça é um dos poderes instituídos. Todavia, as exigências necessárias

para acessá-Ia fazem com que, na prática, esta justiça contribua para o incremento da

concentração de riqueza no país, pois aqueles que têm posses e conhecimentos

garantem os seus direitos, algumas vezes contra os direitos daqueles estratos que não

têm condições de se defender plenamente.:" Para que a justiça seja efetivamente um

direito extensivo a todos, é necessário que ela saia dos fóruns dos grandes centros e se

coloque mais próxima das áreas de conflitos, resolvendo as lides rapidamente,

eliminando, ou pelo menos, diminuindo, as exigências formais para acessá-Ia.

O Juizado de Pequenas Causas é um exemplo de justiça mais acessível para

toda a população, mas ele é ainda muito restrito. Há que se constituir o "Juizado de

Todas as Causas" que solucione a grande maioria de casos, no tempo hábil.

No Pará, já está em funcionamento a justiça itinerante, na qual o juiz e sua

equipe deslocam-se em veículos com espaços internos, que permitem a realização de

sessões, solucionando as lides no próprio local. Este é um exemplo da presença do

Estado nos fundões deste país, que tanto nos falta. Brasília é um outro exemplo de Estado

(enquanto ordem, estrutura e poder) que está implantando um sistema judiciário móvel, que

resolve as contendas de trânsito na hora e no local em que houve a colisão entre veículos.

46PRADO, Paulo, op. cit, escreve "De fato,(.) os ministros da Justiça (... ) traziam as varas mut delgadas. como lhe
punham os delinqüentes nas pontas quatro caixas de açúcar, logo dobravam. .."p. 9.
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"Se não há comida quando se tem fome, se não há medicamentos quando se

está enfermo, se há ignorância e não se respeitam os direitos elementares das

pessoas, a democracia é uma casca vazia." Isso foi dito por Nelson Mandela em visita

feita aos presidentes dos países que integram o Mercosul. Francisco Weffort, fala

sobre democracia com o mesmo sentido: "o funcionamento das regras mínimas de

procedimento de uma democracia política implica a existência de certas condições

sociais rnmimas''."

Os países da América Latina passaram por ditaduras entre as décadas de 60, 70

e parte da década de 80. No Brasil foram anos de fechamento político. Participaram do

processo político somente os partidos permitidos pela ditadura, ARENA (Aliança

Renovadora Nacional) e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Líderes políticos

de oposição e intelectuais e até mesmo membros dos partidos de direita, que

trabalharam para o golpe de 64, tiveram que se exilar. Parte da esquerda brasileira

enveredou pela luta armada contra a ditadura, mas foi praticamente exterminada pelo

exército.

A redemocratização do país foi levada a efeito em função da crise econômica

que o país vinha atravessando aliada à crescente pressão das organizações sociais

mobilizadas pelos movimentos ligados à igreja católica, pelos sindicatos dos

trabalhadores do ABC e pela participação de parte da classe média que sentia a

carestia no próprio bolso. Inicialmente, houve a conquista da anistia aos exilados

políticos. depois. a conquista das eleições diretas para governador e finalmente a

eleição direta para presidente no ano de 1984.

Hoje, não só no Brasil, mas também em quase todas as partes do mundo, o

sistema representativo entra em crise. As populações estão descontentes com os

rumos que seus representantes vêm dando à defesa dos seus direitos e à condução da

coisa púoíica" O cerne da questão está na falta de controle sobre os seus

representantes, eleitos para defender os interesses dos cidadãos. Verificamos que, em

boa medida, esses representantes se entretecem nas tramas do poder e adotam

d7WEFFORT. Francisco. Novas democracias, que democracias? In: Revista iue Nova, n"27, p. 23, São Paulo 1992.

48 Vide EVANS, Peter. O Estado como problema e solução. In Revista Lua Nova nO 28/29, São Paulo. 1993.

43



condutas espúrias de atendimento a lobbies, sendo comum o enriquecimento ilícito e a

locupletação pessoal. Agem sob controle de grandes interesses empresarias nacionais

e internacionais, dos proprietários de terra, donos de escolas, serviços médicos

privatizados, etc.

O sociólogo Ignácio Sotelo, escrevendo para o jornal !tEI País", (Madrid), em

31/10/99, diz: "com a queda do comunismo, o modelo ocidental de democracia chega

ao auge do prestígio mas, paradoxalmente, tampouco se havia notado nos países mais

desenvolvidos do ocidente - ao menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial - um

maior distanciamento popular das instituições democráticas estabelecidas." No jornal

Folha de S. Paulo, de 01/11/99, o sociólogo Dom Mauro Morelli, bispo do Rio de

Janeiro, comentando sobre a crise política e social que vivenciamos, diz que: "Os

governos não governam, os partidos políticos não formulam projetos mais globais e não

conseguem catalisar a energia do povo. É preciso desenvolver novas formas de

participação e de poder político."

Sabemos que, neste século, o Brasil foi muito marcado pela política populista

praticada pelos governantes mas, mesmo que isso tenha mudado em parte nos últimos

anos, não tem originado uma política mais transparente e de maior controle social, em

que o povo encontre um pertencimento à política efetivamente implantada pelos seus

governantes.

Mas, ainda que se possa apontar as mazelas do populisrno latinoamericano,

cabe citar O' Donnell :

"...Alguns autores tendem a confundir a democracia delegativa com o populismo;
ambos certamente compartilham características importantes. Mas, pelo menos
na América Latina, o populismo acarretou uma ampliação (ainda que controlada
verticalmente) da participação e da organização política popular, e coexistiu com
período de expansão dinâmica de economia interna. A democracia delegativa, ao
contrário tenta despolitizar a população, exceto durante breves momentos nos
quais demanda seu apoio plebiscitário, e coexiste atualmente com períodos de
grave crise econômica.'?"

Devido ao baixo grau de politização e a falta de formação escolar e de civismo

49 O'DONNELL, Gui~hermo. Democracia deleqatíva In: Novos Estudos do Cebrap. 31, p.25-40, 1991.
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dos brasileiros, mal acabadas as eleições, os eleitores já não sabem em quem votaram.

Essa situação agrava ainda mais as condições em que vivem, visto que acabam se

afastando ainda mais da política e não encontrando mecanismos para reivindicar seus

direitos e fiscalizar seus representantes. Como as nossas eleições não são distritais ou

distritais mistas, a população menos instruída vota em quem ficou mais exposto na

mídia ou naquele que é mais popular (jogador de futebol, artista etc.) mesmo que este

não tenha ligação nenhuma com sua comunidade ou com a defesa dos seus interesses.

Enfim, boa parte do eleitorado prefere votar em pessoas e não em partidos e propostas.

Apesar do crescimento nas últimas eleições, os partidos de esquerda enfrentam uma

grande rejeição por parte do povo mais excluído, dada à cultura peculiar dos brasileiros

em resistir às mudanças.

1.5.5 O Nosso Executivo

o presidencialismo brasileiro foi escolhido como modelo de governo pelo

exemplo da Constituição americana que instituiu o regime presidencialista nos EUA.

Porém, há uma diferença fundamental entre o nosso presidencialismo e o dos

americanos do norte. Nos EUA, o regime é presidencial, mas há o contrapeso dos

outros poderes, pois há um razoável equilíbrio entre os três poderes clássicos, havendo

harmonia e autonomia. Eles possuem basicamente dois grandes partidos nacionais

que congregam a quase totalidade da força política do país, havendo uma alternância

no poder executivo entre estes dois partidos.

No Brasil, o presidencialismo foi uma mudança através da qual passamos do

Império autêntico ao presidencialismo "imperial".~ Aqui, o executivo tem preeminência

perante os outros poderes, pois cada vez mais, ele legisla de fato, haja vista a

quantidade de medidas provisórias editadas pelo executivo, em número muito maior do

que as normas legais emanadas do próprio legislativo. A forma de escolha dos ..

ministros do Supremo Tribunal Federal, cuja indicação é feita pelo Presidente da "
'l'

50 Ver COMPARATO, Fábio K Réquiem para uma Constrtuição, p. 17, In LES8AUPIN, Ivo (org.) ° oesmoru« da
nação - balanço do governo FHC. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. ;1",
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República com referendo do Senado Federal, é uma outra forma de estender os

poderes do executivo, desta feita, sobre o judiciário" Um outro exemplo da recente

ampliação dos poderes do executivo foi a aprovação da lei sobre a Ação Declaratória

de Constitucionalidade, na qual o Supremo Tribunal Federal abre mão de julgar as

lides, uma vez que agora, há apenas interação entre governo, através do seu

representante na procuradoria geral da republica e o STF, não havendo lide ou

contraditório.

1.'5.6 A intervenção da Mídia

Para o arquiteto da federação americana do norte, James Madison, "sem um

povo informado ou que tenha meios para adquirir informação, um governo popular não

passa de um prólogo a uma farsa ou a uma tragédia ou, possivelmente, a ambas". Esta

frase de Madison foi citada por Noam Chomsky em entrevista à "Folha de S. Paulo", em

09/03/97, no seu Caderno MAIS!, defendendo a democratização dos meios de

comunicação atuais. Na sua visão e de acordo com John Dewey, que viveu um século

depois de Madison e trouxe para os nossos dias a questão, "não pode existir uma

democracia real quando o país é governado pelas empresas visando o lucro privado,

por meio do controle privado dos bancos, da terra e da indústria, reforçado pelo

comando da imprensa, dos agentes de imprensa e de outros meios de publicidade e

propaganda. (...) quem detiver sua posse, governará a vida do país, e a política será a

sombra lançada sobre a sociedade pelas grandes empresas".

Operfil econômico das grandes empresas não esgota seu caráter. Há uma outra face de

viés politico que é denunciado sem meias palavras, por J. K. Galbraith: H ... 'Na Era da Incerteza',

a megaempresa multinacional é uma grande fonte de incerteza. Ela faz os homens pensarem

como, por quem e para que finalidade são governados. C .. ) A moderna empresa multinacional

também exerce poder no governo e através dele. Isso também é ponto pacífICO. Os

51EVANS, Peter. destaca o poder do Presidente brasileiro para indtcar funcionários do Estado. " ..enouanto os
primeiros ministros japoneses indicam apenas dúzias de funcionários e os presidentes norte-americanos centenas,
os presídentes brasifetros indicam milhares. (Assim,) causa pouca espécie Que o Estado brasileiro seja conhecido
como um massivo "cabide de emprego", in: O Estado como problema e solução. Op cit.

46



pagamentos que elas fazem a políticos e funcionários públicos não são aceitos, exceto pelos

beneficiários, como gestos filantrópicos ou afetivos. E menos ressaltado, mas nem por isso

menos importante, é o relacionamento, naturalmente vantajoso, entre a moderna empresa e a

burocracia governamental - entre aqueles que constroem carros e aqueles que constroem

rodovias, entre os que fabricam aviões de caça e os que dirigem a Força Aérea. Entre a

modema empresa multinacional e o moderno Estado existe um relacionamento profundamente

sirnbióíico, baseado no poder compartilhado e na compensação partilhada.,62 Os meios de

comunicação transformam a realidade num espetáculo, banalizando tudo, num movimento que,

sob a diversão furta-cor do espetáaJlo, domina a sociedade moderna, multiplicando na

aparência papéis e objetos a escolher nas palavras de Debord. Feurbach dizia que nosso tempo

prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência ao ser.

Considera sagrada a ilusão e vê como profana a verdade.53

As imprensas falada, escrita e televisiva estão nas mãos de poucos grupos econômicos,

tanto no nível nacional quanto no mundial, o que nos deixa alerta quanto aos aspectos negativos

dessa situação, conforme apontados pelos autores citados. Apesar disso, mesmo essas

imprensas são indutores de mudanças no sentido de uma maior democratização, pois ela

carrega em si o germe de sua transformação, como podemos vislumbrar na

disseminação da Internet - que é o primeiro instrumento de comunicação da sociedade

moderna sem um controle estatal. Assim, poderá ser um canal de efetiva

democratização. como uma continuidade do atual sistema de poder do mercado sobre a

informação.

A democracia, sem dúvida, passa pela democratização dos meios de

comunicação, através de uma maior disseminação de redes sociais de transmissão de

informação para que haja um avanço real do nível cultural da população e do

desenvolvimento do país. Isso é ainda mais importante no nosso país onde o nível de

educação da população é baixo e boa parte da "verdade" vem desses canais de

informação que têm sido denominados por alguns autores como "o quarto poder".

52 GAL8RAITH, John Kenneth. A Era da Incerteza. 6" ed, São Paulo Pionefra, 1984, p. 260 e 261.

53 Citados por Gilberto DUPAS. A Sociedade -espetáculo. In: Folha de S Paulo, 27de Novembro de 1998; caderno
1/3 Opinião, Tendências e Debates, p.3
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2. O PROCESSO DE METROPOLIZAÇÃO DA REGIÃO LESTE
DE SÃO PAULO

2.1. HISTÓRICO DA REGIÃO

o núcleo colonial, que posteriormente se transformou na cidade de São Paulo,

foi fundado pelos padres da Companhia de Jesus, em de 25 de janeiro de 1554. O

local escolhido foi estratégico: o alto da colina que dividia os rios Tamanduateí e

Anhangabaú facilitava o abastecimento d'água e a defesa contra os inimigos. Durante

dois séculos, o pequeno número de moradores desta belicosa'" e pobre vila sobreviveu

com base na economia de subsistência.

Como forma de buscar meios de sobrevivência e movidos pela ganância em

busca de ouro, pedras preciosas e captura de indígenas para escravizá-los, os

sertanistas saíram em diversas frentes. Foi numa dessas bandeiras que o destino da

pequena vila começaria a mudar. Depois que a bandeira de Fernão Dias Pais, entre

1674 e 1681, descobriu o caminho dos sertões das "Minas", as descobertas de ouro se

sucederam. Na década de 1680, Antônio Rodrigues Arzão, Bartolomeu Bueno da

Siqueira e Manuel Camargo encontraram os preciosos aluviões do metal e foram

imediatamente seguidos por uma multidão de outros garimpeiros.

O reflexo mais imediato da descoberta foi, o causado pela voracidade dos

portugueses, que vieram em bandos para as "Gerais", e foram logo apelidados,

depreciativamente, de "emboabas" pelos paulistas. Estes, que reivindicavam a

prioridade da posse das Jazidas que descobriram primeiro, acabaram chegando ao

confronto armado, na chamada Guerra dos Emboabas. Para diminuirem os problemas,

o rei português D. João V criou, em 1709, as capitanias de São Paulo e Minas do Ouro.

Pouco depois, em 11 de julho de 1711, assinou a Carta Régia que elevou a vila

paulistana à categoria de cidade.

54 Ver BUENO. Eduardo. Capitães do BraS/I. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999; e DEBRET, Jean Baptíste Viagem
Pitoresca e Histórica ao BraSIl São Paulo: L. Martí ns Ed., 1972.
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Segundo dados da Secretaria Especial da Reforma Administrativa: "durante a maior

parte do século XVIII, São Paulo e suas freguesias rurais contavam com apenas 2,5 a 4

mil habitantes; em 1790 eram cerca de 8 mil, os paulistanos. Lentamente, a

populaçáo do núcleo central foi definindo seu espaço urbano e construindo a

identidade de sua cidade. Surgiram os primeiros sistemas de esgoto, algumas fontes

e calçadas. Mas, apesar das grandes modificações causadas no país pelos paulistas, a

'Cidade dos Bandeirantes' terminaria o período colonial ainda com um perfil urbanístico

acanhado. Ea rotina de sua administração municipal iria limitar-se a seguir esse
perfi f. ",55

Historicamente, a região leste da cidade de São Paulo começou a se

desenvolver por ser área de passagem que interligava, por terra, a pequena cidade de

São Paulo à antiga capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, e ao interior paulista,

sendo o percurso efetuado por trilhas onde homens passavam em lombo de animais

carregados com mantimentos e pequenas cargas de mercadorias. Nesse percurso,

havia áreas de parada para descanso e pernoite. Um desses pontos era o alto de um

morro, que hoje tem o nome de Largo do Rosário, no bairro da Penha de França, onde

foi construída uma pequena capela de parede de taipa denominada Igreja de Nossa

Senhora dos Homens Pretos, que lá permanece até os nossos dias, mal preservada,

apesar de tombada pelo Condephat. Outro ponto de parada dos viajantes nesse mesmo

percurso, ainda na zona leste da cidade de São Paulo, era o Largo de São Miguel

Paulista.

Nesses locais foram se formando pequenas vilas que atendiam aos viajantes no

comércio e serviços necessários para descanso e reabastecimento. Assim, ao longo

dessa rota, foram se estabelecendo propriedades rurais com criação de animais, plantio

de hortas, árvores frutíferas, cereais, etc.

O que fez São Paulo mudar de vez rumo à modernização e à metropolização, foi

o fato de a cidade tornar-se o local de fixação dos grandes proprietários produtores e

comercializadores do café. Com a ampliação do plantio do café pelo interior paulista

em meados do século XIX, que atraía os primeiros imigrantes europeus para essas

55 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO [Secretaria Especial da reforma Administrativa]. O poder em São
Paulo - História da Administração Pública da Cidade, São Paulo PMSP, 1992, p,29,
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terras (quando esse produto tornava-se importante na nossa pauta de exportação), dá-

se a grande expansão do plantio deste produto e o desenvolvimento da região do Vale

do Ribeira, fortalecendo os núcleos iniciais, à medida que outros novos iam surgindo.

Até esse momento, a produção do café ainda era escoada via porto do Rio de Janeiro.

O elevado custo de transporte inviabilizava a produção em grande escala.

Somente em 1867, com a inauguração da São Paulo Railway, estrada de ferro

que fazia a interligação entre o interior paulista, produtor de café, e acidade de São

Paulo, mais especificamente, o porto de Santos, foram possíveis os granc::jes

incrementos no plantio e produção do café, dando início ao processo de acúmulo de

riqueza e crescimento urbano da cidade. Em 1886, foi aprovada pela Câmara Municipal

de São Paulo o primeiro código que descriminou as obrigações do município com

relação a obras, saneamento básico, higiene e habitação, assim como estabeleceu

normas para o comércio, a indústria e as novas vias públicas, e normas estéticas e de

higiene das edificações e largura das vias públicas.56 Com a riqueza advinda da

exportação do café pela oligarquia paulista, grandes proprietários de fazendas do

interior paulista construíram seus escritórios e suas casas, no espigão da Av. Paulista,

para administrar in loco os seus negócios. Com o capital obtido pelas exportações de

café, foi possível dar início ao crescimento dos negócios financeiros, induzindo a

criação de instituições bancárias que abria inanciamentos aos novos trabalhadores, em

sua maioria, imigrantes assalariados. O enorme incremento de capitais acabou

financiando o processo de industrialização paulista.

Os imigrantes trouxeram novas exigências e hábitos de consumo que se somaram à

formação de um mercado consumidor interno, facilitado pelos rendimentos do café. Em

1880, "o Brás, região básica de imigração italiana e das primeiras indústrias que iriam

se instalar em São Paulo, já tinha a rua do Gasômetro toda edificada, bem como a

Rangel Pestana, que já ultrapassava o Largo da Concoroia"?" O acesso fácil para o

escoamento de mercadorias aliado ao baixo custo do transporte ferroviário e aos

56 Nesta época as idéias de urbanização eram muito influenciadas por uma concepção higienista da cidade, tendo
por parâmetro a reforma urbana de Paris de 1865. Ver SEVCENK.O, Nicolau. A Revolta da Vacina. São Paulo
Scipione, 1993.

57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO [Secretaria Especial da reforma Administrativa}. O poder em São
Paulo - História da Administração Pública da Cidade. São Paulo: PMSP, 1992.
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conhecimentos manufatureiros dos imigrantes favoreceram a industrialização local.

Além disso, as concepções estéticas-arquitetônicas dos imigrantes europeus deitaram

influências sobre a arquitetura da cidade de São Paulo, favorecendo a melhoria das

condições de vida local.

Em 1877, foi inaugurada a empresa Cia. Carris de Ferro, que implementava um

sistema de transporte coletivo puxado por muares, que fazia o trajeto entre o Largo do

Carmo e o Brás. Já em 1888, amplou-se o sistema para atender as regiões da Móoca,

de Campos Efísios, da Santa Cecília, da Consolação e da Liberdade. Em 1907, esse

sistema foi substituído por bondes elétricos, graças à energia elétrica gerada por usina

termoelétrica da Empresa de Serviços Elétricos Light, fundada em 1900. Com a

eletricidade disponível, a industrialização cresceu.

2.2. QUALIDADE DE VIDA URBANA

Relativamente aos serviços de abastecimento de água, em 1899, foi iniciada a

construção do reservatório da Consolação com capacidade para 19 milhões de litros.

Em 1906, estavam em andamento as obras da adutora Cabuçu, com 40 milhões de

litros de água. Em 1907, entrava em funcionamento o reservatório do Araçá que

abastecia de água as primeiras residências do bairro da Sé.

A contínua elevação da receita cambial do café, de 1881 até 1920, promove

aumentos à soma total de salários pagos, o que implica na elevação dos gastos de

consumo. A partir de 1907, quando o processo de industrialização passa a vincular-se à

economia cafeeira, tem início um processo vigoroso de concentração industrial.

Conforme Brito, a Lei do Povoamento, promulgada em 1907, permitiu a entrada

no território brasileiro de um espantoso contingente de quase um milhão de imigrantes,

num período de oito anos. Alguns destes, especialmente o italiano, o alemão, o eslavo

e o saxão, foram responsáveis pela introdução da máquina em nossa economra'".

A diversificação da produção industrial em São Paulo deu-se durante a primeira

Grande Guerra. O conflito inicial envolvendo Inglaterra e Alemanha, motivados por

58SRITO, Mario ela Sflva. As Coordenadas do Século XX São Paulo: Piru, Citado no Dossiê São Paulo Secretaria
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questões mercantis, acabou se estendendo para o mundo todo e afetou duramente o

comércio internacional. São Paulo, concentrando o recrutamento da mão de obra, as

agências exportadoras e o crédito bancário, propiciou a aplicação do capital excedente

da produção cafeeira nas indústrias de tecelagem, de alimentação e química, o que dá

novo impulso ao processo de industrialização. Em 1920, São Paulo já respondia por

32% da produção brasileira.59 No período subsequente à primeira guerra, até a grande

depressão de 1929, o parque industrial de São Paulo diversificou-se. Em 1925,

circulava na cidade o primeiro ônibus, cuja frota cresceu rapidamente e foi substituindo

o bonde elétrico, definitivamente extinto em 1968. A partir dos anos trinta, iniciou-se o

transporte individual por automóvel que, décadas mais tarde, resultaria na situação

caótica do trânsito urbano.

As normas incipientes de uso do solo referiam-se a uma divisão do município em

zonas: central, urbana, suburbana e rural, estabelecidas por lei em 1915. Entre 1920 e

1926, foram elaborados os "Estudos dos Melhoramentos de São Paulo", um plano de

açãoque não chegou a ser implantado devido à estiagem que ocorreu naquele período,

provocando falta de água e de energia elétrica na cidade. São Paulo enfrentou duros

períodos recessivos, intensificados pela Revolta Tenentista de 1924 e pela Revolução

Constitucionalista em 1921.

Com o 'Plano de Avenidas', elaborado por uma Comissão criada através da Lei

2.879, de 19/06/25, a cidade de São Paulo sofre mudanças que alcançam a atualidade.

Entre outras coisas, o Plano de Avenidas estabelecia restrição à instalação de

indústrias nos bairros centrais, a exemplo do Brás, e estabelecia que estas deveriam

ser instaladas ao longo da margem direita do Rio Tietê, da margem esquerda do Rio

Pinheiros, das estradas de ferro, dos locais de várzeas ou ao longo de avenidas e

rodovias. A zona leste era uma região particularmente rica em várzeas ao longo de

seus corredores de transporte. No entanto, as indústrias mais nocivas e incômodas,

foram instaladas em núcleos mais afastados, em especial no Tietê inferior (Osasco,

Carapicuiba e Barueri que pertenciam à São Paulo).

O plano previa o crescimento radial do Centro em direção à periferia da cidade,

Municipal do Planejamento, São Paulo: PMSP, 1996. .
59 CORRADI, Lilah C. Ackel (coord) Dossiê São Paulo. São Paulo SEMPLAI PMSP, 1996.
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com grandes avenidas e anéis periféricos. A construção da via Radial Leste é uma, entre

outras vias, que se dirigia para regiões periféricas da cidade.

Próximo aos distritos industriais, o plano previa áreas demarcadas para

residências de operários, quando possível, separadas das fábricas por uma faixa verde

com play-grounds. Proecupando-se com a questão ambiental, o plano estabelecia um

coeficiente mínimo de área verde por habitante de 0,71 m2/hab., e a construção de

grandes e médios parques na cidade como forma de proteger os locais de

abastecimento de água do município e criar áreas verdes protegidas para a população.

Nesta época, os bairros da região leste da cidade - Pari, Brás, Moóca, Belenzinho e

Tatuapé - sofreram grande impulso industrial.

2.3 O PROCESSO DE METROPOLlZAÇÃO

A tendência à metropolização que vinha lentamente ganhando forma desde 1915, firma-

se após 1940 e consolida-se na década de 50, com a implantação de diversas

indústrias de bens de consumo durável (automóveis e eletrodomésticos), bens

intermediários (siderurgia, papel, petroquímica, borracha, etc.) e bens de capital

(máquinas e equipamentos). Os governos, por sua vez, investiram em infra-estrutura,

com incremento de energia elétrica, água, siderurgia e outros, garantindo condições

para os altos níveis de desenvolvimento da cidade que respondeu com um crescimento

explosivo. Devido ao conflito da 11 Guerra Mundial, que implicava restrições a produtos

dos mercados externos, e ao processo de franco crescimento, a indústria passa a

utilizar matéria-prima nacional, ampliando o processo de substituição de importações.

O crescimento populacional da cidade de São Paulo entre 1940 e 1970 continua

a aumentar a uma taxa próxima de 5% ao ano. Nesse período, cresce a migração da

população das regiões mais pobres para a cidade de São Paulo, vindos principalmente

dos estados nordestinos, ao tempo em que decresce a imigração. O milagre do

desenvolvimento brasileiro está então concentrado em São Paulo. O consumo de bens

duráveis recém produzidos exigia rendas elevadas comparativamente aos salários dos

trabalhadores industriais e de outros setores, obrigando que se expandisse, na década

53



de 40, um sistema de crédito que estimulasse a classe trabalhadora a consumir tais

produtos.

O governo apoiou, nesse período, a indústria nacional através de subsídios,

políticas cambiais e restrições à entrada de mercadorias do exterior, deixando de taxar

os lucros extraordinários das empresas instaladas no Brasil e permitindo a compra de

equipamentos no exterior através de depósitos vinculados. São Paulo vai se

transformando no grande paio industrial do país, com redes de transporte ferroviário e

rodoviário que interliga a cidade com os outros centros populacionais. Através do porto

de Santos, a cidade escoa sua produção para diversos países.

No ano de 1956, foi feito, com a coordenação do padre Luis Joseph Lebret, pela

SAGMACS - Sociedade de Pesquisas de Economia e Humanismo -, um estudo,

reconhecido pelo Dossiê São PaulofIJ como o mais profundo sobre a cidade, elaborado

até hoje e cuja função foi "realizar uma análise da estrutura fundamental da

aglomeração paulistana, compreendendo em particular pesquisas sobre a expansão

urbana e suas tendências, a população e o seu crescimento, os equipamentos públicos

e de vida coletiva, a estrutura social e a vida social da aglomeração urbana.,,61 Esse

estudo serviu como orientador para o estabelecimento de leis de zoneamento para

parte cidade incluída no Código de Obras. O estudo do padre Lebret propunha ainda a

transformação das unidades completas em subprefeituras e a criação de conselhos

distritais eleitos pela população local com poder sobre as decisões apenas locais, de

forma que as de cunho geral continuassem aos cuidados da Câmara Municipal.

A grande e desordenada expansão urbana da periferia da cidade, sem a infra-

estrutura necessária, deixou deficiências que tornaram praticamente inviáveis os

investimentos públicos para suprir a carência em transporte, saúde, educação, etc.. Por

outro lado, o centro da cidade era o grande polarizador de mão-de-obra e região onde

estava concentrado a maioria dos serviços públicos.

Apesar da Companhia do Metropolitano de São Paulo ter sido fundada

em 1968, é somente em 1974 que começa a funcionar parcialmente o primeiro

60 CORRADI, Lilah C. Ackel (coord) Oossiê São Paulo. PMSP-SEMPLA S. 1996.

61 lei nO 5.104 de 1956, citada por Corradi, L. in: Dossiê São Paulo ..
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trecho do METRÔ: a linha Norte-Sul, que teria, quando finalizada, 17 Km de

comprimento. A escolha da linha Norte-Sul como trecho inicial foi muito criticada pela

imprensa, uma vez que a região de maior densidade populacional era a região leste da

cidade. Além disso, os custos para executar a linha leste seriam bem menores do que

os da linha Norte-Sul, pois o seu percurso seria praticamente todo elevado e em nível,

enquanto a linha escolhida possuía grandes trechos executados em túneis.

Um estudo contratado pelo Grupo Executivo Metropolitano-GEM, em 196662,

estabeleceu, na época, uma primeira rede básica para o METRÔ, composta de 5 linhas,

com 129 estações e 139 Km de extensão.F' Hoje, 34 anos após, a cidade conta com

apenas 49 Km de linhas no sistema do metropolitano, evidenciando a insuficiência

desse sistema de transporte de massa. No ano de 1968, iniciaram-se os estudos para

elaboração do Plano Urbanístico Básico-PUB64, que comprovou uma enorme

defasagem entre as necessidades da população e a capacidade de atendimento dessas

necessidades (déficits de serviços públicos e das condições de estrutura

administrativa). Somente na década de 70, o Município de S. Paulo instituiu o seu

primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado-PDDI (Lei nO7.688/71).

2.4 CRIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DO

CARMO

2.4.1 Histórico sobre a Área do Parque do Carmo e imediações'"

Em meados do século XVII, a Província Carmelita Fluminense. atual Ordem

Terceira do Carmo, obteve por doação de um dos seus irmãos, uma extensa área de

62 HOCHTIEF MONTREAL DECONSUL T, Estudos Sócio-Econômicos de Tráfego e de Viabilidade Econômicà
Financeira.[ consultoria] S. Paulo-1968.

63 Ver Corradi, L.. In: Dossiê São Pau/o. p22

64 ASPLAN SA; Leo S. Daly Company Planners-Architects. Engeneers; Wilbur Smith & Associates. "PLANO.
URBANíSTICO BÁSICO-PUB" Prefeitura Municipal de São Paulo São Paulo-1968.

65Este texto foi elaborado com base em informações obtidas na Revista de Depave sobre os Parques e Jardins da',..
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terras conhecidas como "Terras do Cagüassu", que os religiosos logo transformaram

em próspera fazenda, com criação de grandes rebanhos, plantação de café, chá,

verduras e frutas entre outros cultivares. Após mais de duzentos anos, com os solos

praticamente esgotados, a fazenda foi desmembrada em diversas glebas. uma das

quais denominada "Fazenda do Carmo", com um e meio milhão de metros quadrados,

adquinda em 1910 pelo coronel Bento Pires de Campos. Em 1951, o empresário

paulista Oscar Americano de Caldas Filho, presidente da Cia. Brasileira de Projetos e

Obras-CBPO, comprou a parte do coronel, nela procedendo o plantio de pastos e café,

criação de gado e formação de pomares com laranjeiras, figueiras, pereiras,

pessegueiros e macieiras, além da instalação de pequenos bosques de essências

nativas.66

2.4.2 Cronologia dos Acontecimentos Rumo à Criação da APA do Carmo

Adquirido em 1976 e aberto ao público no mesmo ano pela Prefeitura do

Município de São Paulo, o Parque do Carmo conta com área de 1.550.359m2, sendo o

segundo parque de São Paulo em termos de público mensal que o visita: em termos de

tamanho, sua área é próxima ao do Parque Ibirapuera, que possui uma área de

1.584.000m2 Alguns anos antes da inauguração do Parque do Carmo no ano de 1970,

a LlMPURB (Departamento de Limpeza Pública do Município de São Paulo) instalou

uma usina de compostagem numa área de 56.000m2 dentro da atual APA do Carmo,

que funciona até os dias de hoje. No ano de 1979, o SESC, iniciou a construção no

local de um clube campestre em área de 196.569m2 Em 1980, a COHAB comprou

três glebas confrontantes com o Parque do Carmo que perfaziam a área de

5.748.474m2. No ano de 1983 a COHAB cedeu parte de uma área com 151.640m2,

para que fosse utilizada pela prefeitura como aterro sanitário.

O aterro sanitário começou a funcionar no ano de 1985, provocando grande

Cidade de São Paulo. publicada pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes da PMSP.
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repulsa popular e gerando um intenso movimento, com a mobilização de mais de 2.000

pessoas que se revezavam, em acampamento, para impedir o acesso dos caminhões,

como forma de protestar e de pressionar a prefeitura para recuar em seu intento.

Segundo Martins: "o lixo já havia coberto 260.000m2 da mata. Continuava a

expelir líquido de alto teor poluente e exalava gases tóxicos. O risco de auto-combustão

dos gases e a esterilização da área representavam perigo constante para a mata.,,67A

luta comunitária em defesa da mata evoluiu e se transformou num movimento

ambientalista organizado: o "S.O S. Mata do Carmo", que passou a reivindicar a

proteção da área por parte do governo do Estado. Esse movimento, graças a sua

resistência e mobilização popular, conseguiu acabar com o aterro sanitário poucos

meses mais tarde. Marcado pela revolta dos moradores locais com a decisão da

Prefeitura do Município de São Paulo de instalar o Aterro Sanitário dentro da área que é

hoje a APA do Carmo, ao lado do Parque do Carmo, iniciou-se um movimento pela

preservação de toda a área. "O deputado Roberto Gouveia, cuja ascensão na "ida

pública esteve desde sempre ancorada naqueles movimentos populares, elaborou

projeto de lei (PL 829/87) que transformava a área em APA (Área de Proteção

Ambiental )"68

No ano de 1988, a população local, que se organizara contra o aterro sanitário, é

novamente surpreendida com a intenção da COHAB de construir, na área, milhares de

unidades habitacionais ao tempo em que o projeto de criação da APA do Carmo é

vetado pelo Governo do Estado de São Paulo, com o argumento de que o projeto é

inconstitucional e contrário ao interesse público. Essa decisão provocou conflitos de

interesses entre as organizações da população. De um lado, os movimentos de

moradia que apoiavam a iniciativa da COHAB e do outro, o movimento ambientalista

que já vinha tentando transformar a área em APA do Carmo e com isso proteger a mata

ali existente. Foram realizadas assembléias conjuntas entre esses dois movimentos,

chegando-se finalmente ao consenso de que haveria a necessidade da soma de

66 KLlASS, Rosa G. Parques Urbanos de São Paulo. São Paulo: Pini, 1993.

67 MARTINS. Jeová Dias. Umites do crescimento urbano. questão sócio-ambiental e intervenção urbana em São
Paulo - Estudo de Caso. São Paulo: FGV/Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 1995, (Dissertação
de Mestrado), p.99
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esforços daqueles movimentos para criar a APA naquele local e lutar pela construção

de moradia popular em outros locais próximos.

No ano de 1989, falhavam todas as tentativas de acordo com a prefeitura do

município de São Paulo, no sentido de que esta assumisse o valor pago pela COHAB

pelos terrenos adquiridos em 1980, o que viabilizaria a proteção ambiental da área do

Carmo. No mesmo ano, após uma série de debates na Câmara Municipal de São

Paulo, chegou-se a um acordo entre os vereadores para a aprovação de projeto que

permitia à COHAB a edificação de moradias, com um potencial construtivo maior, em

outros terrenos de sua propriedade, para que, em troca, concedesse sua área no

Carmo a fim de transformá-Ia em área de proteção ambiental. Desta forma, foi possível

derrubar o veto do Governo de Estado e foi aprovada a APA do Carmo, por meio da Lei

número 6.409, de 05 de abril de 1989, com o seguinte teor:

"Artigo primeiro - Fica declarada Área de Proteção Ambiental a região localizada
na Zona Leste do Município de São Paulo conhecida como "Parque do Carmo" e
"Fazenda do Carmo".
Artigo segundo (refere-se a planta de Emplasa, onde está situada)
Inicia-se na Estrada de Itaquera na confluência com o Rio Aricanduva, seguindo
por esta até a Estrada da Fazenda do Carmo, seguindo até encontrar a Estrada
coqueiro, seguindo por até encontrar a Estrada do Pêssego, seguindo ainda por
esta até encontrar a confluência deste rio com a Estrada de Itaquera." (Ver
MAPA 1, no anexo C)

Com a vitória obtida, o movimento avançou para outra região vizinha. na região

do Iquatemi, conseguindo nova vitória. com a aprovação do APA do Iguatemi69, em abril

de 1993, para uma área de 300 mil metros quadrados (ver Mapa:ÁreasVerdes no anexoC).

2.5 LEI DE CRIAÇÃO DO PÓLO INDUSTRIAL

Com a expansão e evolução do movimento ambiental e face às necessidades

prementes de empregos na região. a discussão do tema na sociedade local avançou no

sentido de se buscar uma alternativa que compatibilizasse a questão ambiental e o

68 Idem, p.100

69 lei Estadual nO 8.284/93 de 05 de Abril de 1989.
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desenvolvimento da região, inserindo esta região num patamar de modernidade na

linha do desenvolvimento sustentável. Essa nova questão envolveu muito mais agentes

da sociedade, como empresários, comerciantes, industriais, políticos, igrejas (católica e

de outras denominações), sociedades amigos de bairros, população local, proprietários

de terrenos, etc.

Os debates do I Seminário de Desenvolvimento Sustentado resultaram na

apresentação de um projeto de lei, que foi aprovado como Lei 8.211 em 8 de janeiro de

1993, pela Assembléia paulista (vide mapa Zonas Industriais e Indústrias no Anexo C). Esta

norma instituiu uma zona industrial num perímetro próximo à Mata do Carmo, com

restrições ao lançamento de efluentes líquidos, gasosos e particulados nos cursos

d'água e na atmosfera. Esta zona industrial, incorporada à proposta de Plano Diretor,

elaborada pela Secretaria Municipal do Planejamento-SEMPLA, em 1997, somada à

APA do Carmo e do Iguatemi e a uma extensa zona rural com boa parte preservada

pelo plano, traçaria uma configuração bastante particular ao extremo leste do município,

que apontava para a intenção de promover na região o desenvolvimento sustentado.
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3. O GLOBAL E O LOCAL

Os estados nacionais, como forma de se defenderem contra a perda de poder

frente ao gigantismo dos fluxos de capitais, têm buscado parcerias com outros estados

nacionais, criando entidades intermediárias. É o caso da União Européia, da Alca, do

Mercosul e da união dos países asiáticos. Essa cooperação entre Estados nacionais

varia de ênfase e de nível conforme as regiões, a história e os interesses dos países

que fazem parte do grupo. A União Européia vem sendo discutida e formada desde a

década de cinquenta, e está muito mais avançada do que as outras parcerias de outros

países do resto do mundo. Ali tem-se como grande motivador as guerras nas quais se

envolveram, o que obrigou esses países a buscarem a estabilidade e o

desenvolvimento da região.

Os acordos europeus definem moeda única, limite de déficit público para os

países que integram a Comunidade Européia-CE, tarifas de importação e exportação,

liberdade de trânsito e de trabalho para os cidadãos da Comunidade, Congresso

Europeu e Banco Central da União Européia. Portanto, os cidadãos dos países

membros de cada bloco econômico influem de modo relativo nesse novo processo em

andamento. Mas, apesar disso, as redes de cooperativas e as redes solidárias têm

aumentado nas cidades de diversas regiões. sendo construídos interesses comuns com

empresas. Assim, surge como alternativa ao processo em curso, a volta ao centro

comunal, pois o local tem maior representatividade política frente ao governo nacional,

maior flexibilidade e, não raro, vantagens competitivas para fazer frente às demandas

que surgem do processo global. Por esse motivo, pode ser um grande instrumento na

preservação da cultura e no processo de integração. Ao local cabe zelar e preservar a

identidade, cultura e autonomia, antepondo-se à padronização generalizada que vem

sendo imposta pelo processo globalizante.

No Brasil e nos países de mesmo estágio de desenvolvimento ou mais pobres,

os governos locais são quase sempre dependentes financeiramente dos governos

centrais, ao passo que nos países desenvolvidos: os recursos financeiros são muito

mais descentralizados, havendo maior disponibilidade para as regiões e os governos
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locais."? De qualquer forma, o planeta é cada vez mais urbano, com fluxo crescente da

população rural dirigindo-se para as cidades, e o ambiente rural sendo influenciado

pelos centros urbanos nas esferas cultural e econômica.

Entretanto, o processo global em curso, caracterizado pela informatização e o

amálgama urbano generalizado, levam ao "desaparecimento das cidades como forma

específica da relação entre território e sociedade, levando a um declínio histórico das

cidades"." Enquanto os problemas urbanos crescem, a cidade passa por crises,

podendo, inclusive, sucumbir-se como forma de organização social, de expressão

cultural e de gestão política. Assim, buscar alternativas para as cidades, criando uma

relação dinâmica entre o local e o global pode ser uma meta fecunda para as políticas

urbanas atuais. "A cidade, tanto na tradição sociológica urbana como na consciência

dos cidadãos em todo o mundo, significa um sistema específico de relações sociais, de

cultura e sobretudo de instituições políticas de auto governo ( ... ) com os cidadãos

dando rumo a suas próprias vidas, criando cidades com formas dinâmicas de vida e
gestão,,72

Aglomerações urbanas difusas e assentamentos urbanos ao longo de vias de

transporte e com "serviços repartidos", são possibilidades atuais. São "ilhas" ou

"tribos" de auto-defesa religiosa, cultural, ideológica, econômica, tecnológica. etc E o

global, através de conexões, permite a organização estruturada de forma central e

desestruturada localmente com "múltiplas periferias", ou seja, o global e o local podem

ser complementares e criadores de sinergia se forem constituídos em centros de

inovação e de comércio em escala mundial.

O nível local, como centro estratégico de gestão num novo sistema tecnológico e

econômico, pode ser abordado principalmente a partir dos seguintes pontos:

produtividade, competitividade, integração sócio cultural, representação e gestão

política. As empresas dependem, ainda, em boa parte do entorno operativo, pois desde

as negociações do antigo GAn, atual OMe, houve restrições à atuação dos Estados

nacionais de modo que estes não pudessem alterar as barreiras tarifárias para ajudar

70 Ver DOWBOR Ladislau O que é poder local. São Paulo: Brasiliense, 1997

71 SORJA, Jordi e CASTELLS, Manuel. Local y Global-Ia gestión de las ciudades de las en la era de la información
Madri: Torrelaguna, 1997
72 idem
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as empresas localizadas em seu território. Assim, o poder local está muito mais apto

para contribuir com as condições de produção e competição das empresas, através da

melhoria dos sistemas de comunicação, dos recursos humanos e da vida saudável

oferecidos à população. Esta integração administração local-empresas dará, sem

dúv.ida, melhores retornos para a população local.

As instituições locais devem buscar a integração cultural e o "pertencimento" de

seus habitantes, respeitando a diversidade existente, desenvolvendo os valores

universais e os particulares daquela comunidade, para que não haja fragmentação e

conflitos diversos. Com as diferenças crescentes, é necessário criar códigos de

comunicação/comunhão entre as culturas diversas, solidariedade e tolerância para com

o estrangeiro que busca trabalho, diminuindo as desavenças e inimizades. As culturas

regionais, que são os maiores referenciais da identidade da população, devem servir à

melhoria do relacionamento com os Estados nacionais, principalmente nas regiões

onde houve ou que ainda há contendas.

Com a colonização, foram criadas, principalmente no continente africano,

d~visões espaciais entre territórios cujos habitantes tinham, anteriormente, identidades,

como etnias, tribos, religiões, mas que ficaram separados em países diferentes. É

necessário que esses Estados, criados no fim da colonização, busquem canais que

restabeleçam os contatos, que se integrem, como forma de evitar ameaças à paz. O

local e o regional têm muito mais condições de estabelecer mecanismos institucionais

de integração entre os diferentes grupos do que o nacional. Num segundo momento.

poderia haver uma integração que atingisse o âmbito nacional. Sumariando, Borja diz

que:

"Estados nacionais são demasiadamente pequenos para controlar e dirigir os fluxos
globais de poder, riqueza e tecnologia do novo sistema e demasiadamente grande para
representar a pluralidade dos interesses sociais e identidades culturais da sociedade,
perdendo portanto, a legitimidade e a vez como instituição representativa e como
organização eficiente. Assim, a globalização dos mercados de capitais e de
mercadorias e as cadeias de produção fazem com que seja cada vez mais difícil que
Estados nacionais possam exercer uma política econômica efetiva."?

73 idem.
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Pessoalmente, acreditamos que o Estado nacional tenha seu espaço de atuação,

apesar do fortalecimento do local e do global e do processo de mudança que este

espaço tem sofrido e cujo fim ainda não está claro.

3.1 A EXPERIÊNCIA DA REGIÃO DE EMíliA ROMAGNA

Nossa escolha por essa região para referência e comparações, deve-se ao fato

de a mesma ser uma região na qual pequenas empresas operam em redes locais,

obtendo grande sucesso. Sua população local é muito empreendedora e imbuída ainda

de grande senso comunitário. Na Itália, a experiência da região de Emília Romagna se

constitui numa forma de desenvolvimento alternativo para o norte moderno e o sul

atrasado. Funciona praticamente como um paradígma na área de desenvolvimento

local e como alternativa ao padrão mais comum de desenvolvimento determinado por

grandes empresas. Experiências com algumas similariedades têm ocorrido também em

regiões dos Estados Unidos e mesmo da Europa.i"

É interessante para o nosso estudo, esmiuçar o que ocorre naquela região, de

modo que possamos apontar alguns caminhos em que pudéssemos, eventualmente,

trilhar, objetivando um melhor entendimento do desenvolvimento da região de nosso

estudo. Embora haja mais diferenças do que semelhanças entre as regiões de Emilia

Romagna e da zona leste paulistana, porque o desenvolvimento envolve traços

culturais, históricos, políticos e geográficos específicos, vale a pena ressaltar a

evolução do desenvolvimento daquela região, conhecida também por "Terceira Itália",

pois foram muitas as conjunções determinantes para que ela se tornasse

economicamente importante.

O desenvolvimento da região de Emília Romana tem se dado de forma

localmente organizada, com a criação de redes horizontais de pequenas e médias

empresas, que se apresenta, pelo porte das empresas, como um exemplo de

74 HARRISON, Bennet. Lean & Mean - The Changing Landscape of Corporate Power in the Age of Flexibility. The
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desenvolvimento que foge aos padrões usuais, os quais têm sido, tradicionalmente,

determinados pelas grandes multinacionais ou mesmo indústrias transnacionais. A

história comunal anterior ao capitalismo, ao que parece, deixou raízes, não só

econômicas, mas culturais naquela região, pois as pequenas empresas que alí

funcionam lembram os produtores anteriores ao sistema capitalista: os antigos

artesãos.

Para Roberto Nami, é consenso que naquela região "a questão econômica está

vinculada ao desenvolvimento social, ou seja, à busca dos trabalhadores com incentivo

ao empreendedorismo, aumentando os níveis de renda e sua distribuição, seja através

da apropriação direta dos rendimentos ou através da rede de serviços sociais ali

presentes". Nami, também observa que "a criação e a forma de condução dos

instrumentos de política industrial por parte da administração pública local. com intuito

de estimular o desenvolvimento, baseado em uma rede de serviços às empresas

merece destaque, verificando-se ainda, a presença de elementos de solidariedade

social e o equilíbrio encontrado entre concorrência e cooperação nos distritos.,,75

As pequenas e médias empresas estão. tendo vantagens competitivas com as

mudanças ocorridas no mercado nestas últimas duas décadas, caracterizadas pela

exigência de uma maior especialização e grande flexibilidade na produção. Casarotto,

escrevendo sobre as empresas pequenas, grandes e aquelas por ele chamadas de

'meio-termo', diz que "as pequenas fazem produtos diferenciados cujo valor supera seu

preço, ao passo que as grandes (fazem) produtos mais baratos do que realmente

valem. Empresas caracterizadas pelo "meio-termo" seriam burocratizadas demais para

produzir 'sob medida', ou sem escala para liderarem custos"." Estas empresas

trabalham em determinados nichos de mercado, com diferenciação ou com produto

associativo. Participam de redes de empresas flexíveis com menores custos e podem

fazer parte como fornecedores de rede fopdown 77.

Guilford Press Library cf congress cataloging-in-publication 1997.

75 NAMI FILHO, Roberto Garibe. As iniciativas de promoção do desenvolvimento econômico local: O caso da região
italiana de Emília Romagna. Escola de Administração de Empresas de São Paulo - FGV, Dissertação de Mestrado,
São Paulo, 1999, 93p. [ p.28].

76 CASAROTTO FILHO, Nelson & PIRES, Luis Henrique. Redes de Pequenas e Médias Empresas e
Desenvolvimento Locet., p. 27 e 28
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Na região da ''Terceira Itália", a forma pela qual as pequenas empresas se

organizaram para satisfazer as suas necessidades - as quais não teriam condições de

responder individualmente - foi a criação de consórcios, entidades associativas ou

cooperativas que possuem enorme flexibilidade, respondendo às necessidades

diferenciadas das pequenas empresas, atuando como se fossem grande empresas. Há

um sem-número de associações e cooperativas que atuam em diversos ramos de

atividades, nos quais estas empresas podem agir conjuntamente para atingirem

melhores resultados. Podem ser consórcios de fabricação do produto, de

comercialização, de busca de qualidade ou de tecnologia, de procura por

financiamentos, voltados, entre outros, para a melhoria administrativa e melhoria da

mão de obra. São consórcios de associações que analisam o que fazem, para quem

produzem e como estão indo as empresas do mesmo setor no mundo .

O segredo dessas associações e cooperativas está ligado à descoberta, por

parte destas pequenas e médias empresas - associadas às instituições governamentais

locais que também atuam voltadas para o desenvolvimentismo - que estas redes

horizontais criam uma sinergia produtiva, na qual a cultura e a história locais são de

suma importância.

3.2 O "AS C" DE SÃO PAULO E AS AÇÕES DO PRESENTE

A região do "Grande ABC", com 2,3 milhões de habitantes, formada por sete

municípios: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, Mauá,

Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra é, sem dúvida, uma das regiões mais dinâmicas

do Brasil. Trata-se de um centro industrial que responde por 13,8% da atividade

industrial do Estado de S. Paulo e por 7% daquela do Brasil, apresentando uma renda

per capita de US$ 13.057, próxima daquela dos países mais ricos do mundo, apesar de

56% de sua superfície estar em área de proteçaõ de mananciais. Por ser uma das mais

desenvolvidas, esta região é também a que mais sofre com a crise econômica. Em

setembro de 1999, segundo pesquisa do Seade,78 o desemprego na região atingiu a

77 conforme Casarotto " ...todos, empresas-mãe e dependentes, normalmente competindo por liderança de custos."
Op. Cit, p28.
78 Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade
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marca de 23%.

Por estar sujeita a uma série de injunções que ultrapassam seus limites

geográficos, as prefeituras que compõem o "Grande ABC" têm buscado alternativas de

solução, na experiência bem sucedida das Câmaras Setoriais da indústria automotiva,

realizadas no ano de 1995, criando, em 1997, a Câmara do Grande ABC. Entidade

inovadora, pois num país de tantas divisões e oposições, tem conseguido fazer com

que prefeitos mesmo de partidos políticos adversários, cheguem a soluções de

consenso quando se trata de garantir melhorias para a região que governam. Neste

breve tempo de existência, a Câmara, que tem sua mesa executiva composta pelos

prefeitos da região, já conseguiram efetivar uma série de medidas de interesse do

Grande ABC. Partidos políticos diferentes, e até adversários, pressionam seus

parlamentares para que atuem em conjunto nas suas devidas casas legislativas,

quando da aprovação de medidas de interesse da região. A Câmara do Grande ABC já

realizou várias gestões em comum, no sentido de conseguir obras e recursos, além de

chegar a um consenso quanto à cobrança do ISS para evitar a "guerra fiscal" entre

estes municípios. Estabeleceu o Plano Regional Estratégico para os próximos dez

anos e conseguiu criar a Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC para dar

suporte à Câmara, disseminando as informações sócio-econômicas da região e

conduzindo ações de marketig regional para coordenar ações técnico-financeiras de

apoio às empresas da região.

O Conselho deliberativo da Câmara Regional do ABC é formado pelo Consórcio

Intermunicipal, o Governo do Estado de São Paulo e o Fórum da Cidadania. Foram

assinados em 04/11/98, os oito primeiro acordos de cooperação entre as áreas

consideradas prioritárias para o desenvolvimento da região, quando o Secretário

Estadual de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico afirmou que 2 bilhões

de reais, do seu orçamento de 24 bilhões, seriam destinados ao Grande ABC. Nestes

acordos são previstas a criação da Agência de Desenvolvimento Econômico do plano

regional de Macrodrenagem, a revisão da lei de proteção aos mananciais,

modernização tecnólogica das micros, pequenas e médias empresas, a qualificação de

235 mil trabalhadores, a instalação de centros de formação profissional e de postos de

atendimento a desempregados, a exploração do potencial turístico da região e
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atendimento a crianças de rua e realização de obras viárias.

Segundo o coordenador do colégio executivo do Fórum da Cidadania e um dos

idealizadores da campanha, "O espírito suprapartidário do Fórum defendendo as

questões regionais sensibilizou os partidos políticos e a sociedade civil".79 Ainda

segundo esse coordenador do Fórum, a maior diferença da campanha Vote no Grande

ABC, realizada em 1994, que começou a despertar o sentimento de cidadania para a

eleição de 1998, foi a inclusão do lema qualidade: "Nestas eleições, demonstramos que

votar nos candidatos do Grande ABC melhora a qualidade de vida de nossa região.

Transmitir essa relação direta foi nosso grande desafio".

O Fórum do Grande ABC efetuou um trabalho para as eleições de 03//11/1999

junto à sociedade civil da região, a fim de alertar a população para a importância de se

votar em candidatos regionais e com qualificações. O slogan da campanha foi: "Vote

com qualidade no Grande ABC, aumentando o número e a qualidade de representantes

do Grande ABC, nos parlamentos federal e estadual". A campanha pretendeu elevar a

bancada de representantes da região para no mínimo oito deputados federais e treze

estaduais. Nas eleições de 1994, foram eleitos cinco deputados federais e oito

estaduais, quando em 1990, elegeu-se apenas dois deputados federais e sete

deputados estaduais. Outro idealizador do movimento e coordenador do grupo

Articulação Política do Fórum da Cidadania, Filipe dos Anjos Marques, salientava que o

processo gradativo de conscientização dos eleitores permitiria atingir com tranqüilidade

a bancada mínima idealizada para representar o Grande ASC. "Vamos não só reduzir o

alto número de votos nulos e brancos para os cargos proporcionais, mas também

valorizar o voto em prol de candidatos da região." O Sr. Marques disse ainda que se

buscou obter maior evolução da consciência política feminina e como forma de atingir

as expectativas eleitorais usou o seguinte slogan: "A participação das mulheres da

região vai engrandecer o aumento de nossa representação política."

Para o presidente do Partido dos Trabalhadores de Santo André e vice-prefeito

da cidade João Avamileno, a tendência de crescimento da bancada parlamentar tem

relação com a valorização do voto regional. "Sem dúvida, a prática distrital elevará o

79 Fonte: Diário do Grande ABC, nas edições de véspera das eleições de 1998.
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número dos nossos representantes. Mas o número preciso só será definido após cada

partido obter seu coeficiente eleitoraL" Para o presidente do PPB de Santo André,

Odon Marques, o maior desafio para aumentar a bancada parlamentar do Grande ABC

está relacionado com o grande número de votos brancos e nulos para os cargos

poporcionais. "A campanha atingiu o objetivo de conscientizar os eleitores a votar em

candidatos da região, mas o grande problema é despertar o interesse dos eleitores

indecisos e apáticos devido ao atual sistema político." Segundo Walter Matubara,

presidente do PSB de Diadema, a expectativa poderá ser contemplada, pois os

eleitores compreenderam a mensagem em prol do voto regional: "A grande conquista

da campanha do Fórum foi despertar o interesse dos eleitores para a escolha dos

candidatos a deputado estadual e federal."

A par deste trabalho de caráter político no sentido não pejorativo, a discussão

das alternativas para o desenvolvimento da região do ABC têm se dado de modo

sistemático entre os membros da sociedade, através do Fórum da Cidadania e do

Consórcio'", buscando inclusive. experiências de outras regiões para estimular a

criatividade. Uma das idéias para reverter o processo de declínio econômico da região

foi proposta pelo professor Andres Rodrigues Pose, titular do Departamento de

Geografia da London School of Economics and Political Science.?' Seria necessário

evitar a adoção de políticas de desenvolvimento exclusivamente locais A Galicia,

região do noroeste da Espanha - que também esteve submetida a grave crise de

estagnação industrial, com população de 600 mil habitantes e área de 29,5 km2, com

atividades econômicas restritas à pesca, indústria de frutos do mar. enlatados,

agricultura e turismo, com renda per capita é de US$ 10 mil -, criou uma coordenação,

definida como horizontal, com todas as iniciativas dos agentes sociais e econômicos da

região. Na opinião do professor Posc, esta foi a iniciativa mais importante, pois reuniu

todos os esforços de todos os agentes da sociedade dentro da região. Não obstante,

esta ação foi complementada por outra articulação vertical, que procurou unir os

programas oficiais de desenvolvimento dos governos nacional, regional e local numa

80 Consórcio de Municípios da região do ABC.

81 Proposta feita no Seminário Internacional de Desenvolvimento Econômico e Social, acima citado.
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lógica única. Diz o professor:

UÉ claro que para alcançarmos isto é preciso ter coragem. Nós tínhamos o plano mas,
ele não era tão importante naquele momento. Tínhamos de construir a capacidade
institucional para coordenar todos os esforços para fazer o desenvolvimento da área.
Os resultados de um projeto tão grande surgem a longo prazo, mas se fazem sentir
logo. A Galícia tem o menor índice de desemprego da Espanha. Enquanto a média
nacional é de 22%, nós temos cerca de 14% da força de trabalho desempregada".

·i
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4. O PÓLO INDUSTRIAL DA ZONA LESTE.82

A falta de uma política industrial para o município de São Paulo, aliada a uma

intensa concorrência das outras prefeituras por investimentos industriais com o objetivo

de gerar empregos e mesmo de criar nichos de desenvolvimento próprios -no sentido

dado por Michael Storper ao termo, isto é, trajetórias geminadas de educação,

instituições e tecnologias - 83, faz com que haja uma sensível perda de potenciais

investidores na região deste estudo para outras cidades. É evidente que com as

ofertas de áreas e infraestrutura por parte de outras prefeituras, até mesmo de

prefeituras próximas, além de casos em que se oferecem incentivos fiscais, muitos

empresários que poderiam, a princípio, se instalar na zona leste, acabam obtendo uma

série (de vantagens ao optarem por outros locais.

4.1 PERFIL INDUSTRIAL

Segundo o levantamento efetuado pelo SENAI, no ano de 1995, a Região Leste

Periférico aparece com apenas 2,2% do total das indústrias da cidade, indústrias estas

de pequeno e de médio porte em sua grande maioria. isto é, que empregam até 100

trabamadores (pequeno porte) ou de 100 a 500 (médio).

Entre os estabelecimentos de pequeno porte, predominavam naquela data, os setores

de metalurgia, mecânica, produtos alimentícios e vestuários, que respondiam por mais

da metade do número de empresas (55,7%) e dos empregos, 54,5%. No grupo dos 16

estabelecimentos da categoria de médio porte predominavam as indústrias

82 Este lôpico e seus subtópicos usam como fonte principal de dados os seguintes documentos: Pólo Industrial da
Zona Leste - Relatório do GT Portaria 314/92 - SíNTESE. São Paulo PMSP.,1993: Zona de Processamento de
Exportação de São Paulo - Proposta de Criação. São Pauto: PMSP., 1998; Pfano Diretor - Anteprojeto para
discussfão. São Paulo: PMSP, 1997.; SPOSATI, Aldaísa (Coord) Que Cidade é esta? - Mapa da Exclusão/Inclusão
Social da Cidade de São Paulo. São Paulo: PUC/SP, 1998; GOUVEIA, Roberto. São Paulo Viável. Assembléia
Legistal,iva do Estado de São Paulo, 1998.

83 Ver S-r-ORPER, Michaffi Desenvolvimento Territorial na Economia Global do Aprendizado: O desafio dos Países
em desenvolvimento. In: RIBEIRO, L C. a. & SANTOS Jr., O. A (coord.).Globalização. Fragmentação e Reforma
Urbana. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994.
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metalúrgicas e de material de transporte, que eram responsáveis por 53,7% do
emprego. 84

A Região Leste Periférico tem cerca de 2 milhões de habitantes, representando

aproximadamente 20% da população total da cidade. No entanto, diante dos dados

sobre percentual de indústrias, vê-se que esta zona tem apenas cerca de um décimo da

proporção de indústrias da cidade em relação à população, isto é, 2,3% das indústrias

para 20% da população. Além disso, o setor de serviços nesta região é precário e,

portanto, o emprego neste setor também é pequeno. Assim, gera-se um movimento de

pessoas para outras regiões da cidade e cidades vizinhas em busca de empregos,

intensificando a demanda por transporte e afetando a cidade como um todo. Com isso,

não queremos dizer que a proporcionalidade entre população e número de indústrias

seja um critério de política urbana mas, voltando a Storper, podemos pensar na falta de

. uma quantidade suficiente de empresas (industriais pelo seu efeito multiplicador) que

possam criar uma sinergia produtiva, pois as "... interdependências não-comerciais são

(...) as chaves para que as cadeias comerciais funcionem adequadamente produzindo

formas competitivas de atividade econômica e particularmente aprendizado tecnológico

e organizacional. É a 'cola' trabalhando por trás das cadeias comerciais. ,,85

Parte desta falta de sinergia local é evidenciada pela pouca influência dos

empresários locais, que não têm muito poder para interferir nas políticas públicas no

sentido de trazer melhorias para a região e pela fragilidade de um trabalho conjunto

entre estes e o restante da sociedade, como políticos, Igreja movimentos

ambientalistas, de moradia, educacionais, etc. Fizemos uma pesquisa em forma de

entrevista com os principais líderes e representantes da região que têm participado dos

processos de discussão do desenvolvimento desta zona, em que colocamos algumas

perguntas envolvendo a participação destes em fóruns locais que discutem

investimentos importantes para a zona leste (ver anexos A e B).

Em que pese o discurso sobre a desindustrialização em São Paulo, o município como

um todo, não perdeu ainda sua importância estratégica para o país. Na verdade, o que

84 Levantamento feito pelo SENAI em1995 citado em Zona de Processamento de Exportação de São Paulo -
Proposta de Criação Op. Cit.

85 STORPER, Michael. Op. Cit., pA 1

71



está havendo é uma transformação do perfil industrial. "Algumas afirmações podem ser

feitas com bastante segurança. O termo desindustrialização, recorrentemente utilizado

para descrever o atual estágio do parque industrial da capital, não corresponae à

situação encontrada. A concentração de empresas de potencial inovador, a exportação

das plantas menos dinâmicas e a grande disposição das pequenas e microindústrias

pela cidade indicam que se trete de um amplo processo de reconversão industrial ."86

A população de São Paulo alcançou a marca dos 10 milhões de habitantes no

ano de 1996. Apesar das mudanças que tem ocorrido nas últimas décadas e da perda

da importância relativa do setor industrial no município, a cidade ainda concentra 37%

da oferta de empregos industriais do Estado, enquanto a população da cidade

representa apenas 30% do Estado. Isso mostra que, mesmo com as mudanças em

andamento, a cidade de São Paulo têm uma presença marcante no perfil industrial do

Estado e, por conseqüência, do oaís."
Dessa forma, as propostas de geração de empregos industriais na zona leste da

cidade não se inserem num discurso irreal mas de reconversão industrial, já detectado

por estudo recente sobre a cidade,88 não obstante estar havendo uma tendência

inequívoca à especialização funcional do município no setor terceário, pois a

participação deste na renda nacional vem crescendo, absorvendo 49% da PEA do

Brasil, 56% da PEA do estado e 60% da PEA do município de S. Paulo (1985)89

4.2 DESCRiÇÃO DA ÁREA

o Pólo Industrial da Zona Leste está situado em Zona Rural e seu entorno é

muito variado. Ao sul, têm-se Zonas de Uso Z7 e Z8ro, mas com predominância de uso

agrícola ou mata e com poucas indústrias. Ao sudoeste da área, tem-se a Área de

86ROLNIK, RacheI. Reestruturação Urbana da Metrópole Paulistana: análise de território em transsição, São Paulo:
Pólis, 2000. Mimeo.

87 KAYANO, Jorge & SOUTO, Anna Luiza Sanes. O Olhar da Cidade. In: Revista Pólis, n° 261996.

88ROLNIK, RacheI. Op. Cit.

89 Remeto o leitor ao Dossiê São Paulo. Op, Cito
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Proteção Ambiental da mata do Carmo (vide item APA do Carmo) que, como o nome

indica, trata-se de zona de preservação ambiental. Ao sudeste, têm-se Zona Rural Z8 e

os conjuntos habitacionais da Cohab: Barro Branco, Santa Etelvina, Cidade Tiradentes;

e ainda, os conjuntos habitacionais, Prestes Maia e Inácio Monteiro. Não há ligação

viária direta desses conjuntos para a área do Polo. Ao norte, em área urbana, há o

conjunto da Cohab José Bonifácio que faz limite com o Pólo Industrial.

Diante da quantidade de áreas verdes de grande extensão, a região tem

desenvolvido seu potencial econômico nos setores de diversãollazer. Soma-se a isso o

fato de estar localizada numa área muito próxima ao SESI do Parque do Carmo e da

própria Mata do Carmo, que compõem um conjunto no qual existem unidades de pesca

de lazer (pesque-pague), viveiro de plantas, de peixes e parques infantis. Ora, tudo

isso não implica necessariamente uma rejeição liminar a uma industrialização com

preservação.

A área destinada ao Polo Industrial da zona leste propriamente dito é de

aproximadamente 410 hectares. Se tomarmos 30% dessa área como ruas, áreas livres

etc., sobram ainda 287 hectares, o que seriam equivalentes, em termos de área, a 287

quarteirões de 100 metros por 100 metros. Se considerarmos o coeficiente de

utilização para áreas em geral, que é de 0,4 (ou 40%) como forma de preservar parte

da área verde, teremos pouco mais que 114 hectares de construções industriais o que

significaria 1.140.000 m2 de área construída na região e significativos investimentos em

construção civil, que é a indústria concentradora da mão de obra desqualificada por

excelência.

Contudo, há uma cultura especulativa entre os proprietários que dificulta a

realização destas potencialidades. Os titulares dos terrenos vislumbram a possibilidade

de aprovação de lei que permita o uso residencial em seus lotes, o que valorizaria o

preço da terra já que a área em questão está próxima de zona urbana. Assim, muitos

deles retêm a propriedade dos terrenos. Esta especulação é facilitada pelo baixo

imposto que é pago pelos proprietários de terra já que a região é zona rural e isso só se

altera quando da aprovação e construção de obras industriais ou de outro uso nos lotes.

90 Estas são Zonas de Uso que permitem o uso industrial.
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4.3 INFRAESTRUTURA FíSICA DO PÓLO

4.3.1 Abastecimento de Água

A água para o abastecimento da região vem do Sistema Alto Tietê, que tem

capacidade para atender a demanda atual e futura, mesmo com o Pala em pleno

funcionamento. Tanta é assim, que a proposta do Novo Plano Diretor propõe um

adensamento de parte da zona leste (40% da área aproximadamente) de imediato. No

entanto, alguns logradouros do Pala Industrial ainda não são servidos por água tratada.

Este abastecimento, via rede pública a partir do Sistema Alto Tietê, é de suma

importância, uma vez que os estudos feitos no subsolo da região indicaram que, apesar

de haver água armazenada em reservatórios naturais, há sérias limitações para sua

utilização no futuro. A esse respeito, deve-se voltar ao projeto do Plano Diretor, que

declara (Art. 6°-VI) ser uma de suas metas, "reduzir progressivamente o déficit social

representado pela carência de infra-estrutura urbana (...) para a população de mais

baixa renda". Mas a ampliação da rede, segundo a concessionária, está vinculada ao

aumento da demanda, vale dizer, do aumento da ocupação da área.

4.3.2 Esgoto

Atualmente, quase não existe rede de captação para esgoto doméstico na região

e muito menos rede para coleta de efluentes industriais. Isto faz com que a maioria das

empresas resolva suas questões de esgotamento sanitário e industrial, através do

lançamento dos efluentes, sem nenhum tratamento, nos rios e .córreqos locais.

Algumas poucas empresas usam fossas sépticas, algumas usam sistemas próprios de

tratamento e outras há que até exportam seus efluentes.

Mas a legislação metropolitana de controle ambiental exige que os efluentes

industriais sejam tratados previamente, antes de serem lançados à rede pública.

Assim, mesmo com a instalação da rede de coleta de esgotos na Zona de

74



Processamento para Exportação-ZPE (que inclui a zona do POlo),91 haverá a

necessidade de implantação de sistema próprio, em cada empresa, para tratamento

dos efluentes industriais, além de um sistema para destinação dos resíduos sólidos

industnais'" Na verdade, o projeto de saneamento para a Região do Polo Industrial já

foi elaborado, faltando apenas ser implantado.

4.3.3 Energia e Iluminação das Vias

A energia elétrica do Polo é servida através da Estação de Transmissão e

Distribuição de Guaianazes, que está situada na esquina da Av. Nova Trabalhadores

com a Rua Lososuke Okaue, e possui 78 MVA de capacidade, operando em tensão

padrão de 13,8 KV e com uma "folga" de 37 MVA, ou seja, de 47%.93 Assim, não há

empecilhos para um aumento da demanda, mesmo no curto prazo.

O sistema de alimentação de energia do Polo prevê que as empresas que

demandarem alto consumo ou que queiram a energia em alta tensão (69 KV), arcarão

com os custos das linhas de sub-transmissão e das subestações próprias, o que impica

em investimentos para as empresas, que talvez prefiram regiões com infraestrutura já

ímplantada?' Deve-se ainda computar, na demanda futura, a iluminação de diversas

vias internas do Polo que não possuem iluminação pública o que as torna muito

perigosas e pouco convidativas durante a noite.

4.3.4 Malha Viária e Acessos

A malha viária interna ao Pala é ainda precária, pois existem diversos

91A Zona de Processamento de Exportação - ZPE é uma proposta de SEMPLA - Secretaria Municipal de
PTanejamento-PMSP,que atinge a área do Pófo Industrial da Zona Leste, e propõe a transformação desta área em
zona especializada, com a criação de uma companhia pública de direito privado para administrar a implantação do
projeto, inclusive para propor e efetivar desapropriações.

92 ConfiFao documento Zona de PTOcessamento de Exportação de São Paulo. Op. Cil

93 A "folga" referida é a diferença entre a demanda atual (1991) e a capacidade instalada. Fonte: Pólo Industrial da
Zona Leste. Op.,cit.

94 remeto o leitor ao documento Zona de Processamento de Exportação de São Paulo - Proposta de Criação. Op.eit.
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logradouros públicos, na região, sem pavimentação ou, quando muito, mal cascalhados.

O problema está acentuado por outros, como, por exemplo, a dificuldade de acesso de

caminhões e outros veículos similares, tendo em vista a largura das vias, o que

aumenta o já complicado problema de locomoção. No entanto, dado o recuo obrigatório

de 9 m para as vias de 18 m de largura e a Lei 9.300/81, que determina que a faixa

resultante deste recuo seja doada ao patrimônio municipal, a melhoria das vias

principais do Polo não envolverá custos de desaproprtação.i"
O acesso ao Polo, a partir da Marginal do Tietê, é possível pela Av. Aricanduva

até à Estrada do lquaterni e, a seguir pela Jacu-Pêssego, ou ainda, pela Av.

Aricanduva e Av. Itaquera ou Radial Leste, seguindo por vias secundárias até a Jacu-

Pêssego. Quando forem feitas as obras previstas de ligação da Estrada Jacu-Pêssego

às marginais, o acesso poderá ser feito diretamente por esta última via. Para melhor

visualização vide mapa no anexo C [Mapas: Principais Ferrovias e Rodovias; Anel Viário}.

4.3.5 Rede de Telefonia

A rede telefônica na região é, na sua quase totalidade, aérea e nem todas as

vias possuem redes de telefonia. Como na cidade em geral, há déficíts crônicos de

terminais telefônicos nesta região do Polo. Entretanto, espera-se que com a recente

privatização dos serviços, haja investimentos para superação desta deficiência.

4..3.6 Transporte Coletivo

O atendimento da região do Pólo por linhas de ônibus ainda é precário e

deficiente, tornando difícil o acesso das populações de outras regiões ·da cidade ou de

municípios vizinhos do ABC paulista. Há uma linha de ônibus: Gleba do Pêssego até a .

estação do metrô Artur Alvim, que possibilita a integração dos dois sistemas de

transporte, mas ainda de modo incipiente, havendo ainda três outras linhas de ônibus

que atendem ao local.

95 Grupo de Trabalho GT - Portaria 314/92.
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Está em construção pela companhia metroviária, na divisa norte do Polo com o

conjunto habitacional Cohab José Bonifácio, uma estação de extensão do metrô que

interligará a atual estação Itaquera da Linha Leste-Oeste à estação de Guaíanazes, no

extremo leste do município.

Evidentemente, apesar da nova linha do Metrô, a insufiência de estrutura tísíca

do sistema viário, como ruas pavimentadas ou pelo menos bem conservadas, é um

ponto importante para possibilitar de implantação do Polo Industrial da Zona Leste.

4.4 Histórico da Fonnação da Zona Industrial da Região Leste

O primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado-PDDI, aprovado pela Lei

nO7688/71, no que trata da indústria em S. Paulo, "( ...) consolidou as áreas industriais

existentes junto às ferrovias e vias expressas (marginais dos rios Tietê e Pinheiros).

Ele estabeleceu também a necessidade de criação de novos pelos na zona leste e da

criação de um distrito industrial em Parelheiros", estabelecendo ainda, "( ...) a

desconcentração do centro principal com a criação de novos centros regionais, e a

intensificação do uso e ocupação do solo nos corredores ao longo do Metrô.'.96

A primeira proposta concreta a respeito de instalação de indústrias na região do

atual Polo da Zona Leste foi encaminhada em 1976 pela Associação das Indústrias da

região de Itaquera. Os associados pretendiam transferir suas unidades para a zona

rural, em virtude das restrições impostas pela Companhia Estadual de Tratamento de

Esgotos e Saneamento Básico-CETESB, para o funcionamento de fábricas na área

urbana do Município de São Paulo. Somente em 1981, a reivindicação foi atendida no

nível municipal, com a aprovação de uma lei que definiu uma área - até então zona rural

- ao norte da Mata do Carmo, como predominantemente industrial. Permaneciam

entretanto, as restrições na esfera estadual, que limitavam os tipos de atividades

produtivas e impediam a construção de áreas superiores a 2.500m2
. Finalmente em

96 Confira Dossiê São Paulo.
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1993, foi alcançado um acordo que levou à aprovação da Lei Estadual número 8.211,

que define o polo econômico da zona leste como Zona de Uso Predominante lndustrial

(ZUPI), tornando possível projetos como os sugeridos pela ZPE - Zona de

Processamento de Exportação -, cuja proposta. foi feita por SEMPLA-PMSP e

corresponde à área do Pólo Industrial da Zona Leste ou de outras possíveis de serem

concretizadas.

4.5 DIFICULDADES

Há, ainda, há algumas dificuldades para a instalação de indústrias no município

de São Paulo. Pelo lado do Governo Estadual, não têm havido ações específicas

(como coleta coletiva de esgoto, etc.), por meio da Secretaria Estadual de

Desenvolvimento para melhorar a região e atrair novos investimentos para o local. Isto

se deve à crise financeira do Estado e às divergências contingentes, políticas e de

concepção, entre dois níveis de poder: municipal e estadual.

Se informada sobre os planos e estudos relativos ao polo econômico que pode

ser implantado na região, e sobre o que isso significaria em termos de mudanças em

suas vidas, a população poderia votar e pressionar os políticos para que atuassem no

sentido de desenvolver o pólo industrial. Em virtude da desinformação, as condições

para a descentralização horizontal, preconizada por teóricos de todos os matizes, fica

comprometida. Ao lado disso, a Administração atual continua atuando com a lógica da

centralização e, desde a sua posse, não conseguiu administrar São Paulo e nem

mesmo realizar as manutenções mínimas da cidade, devido a falta de recursos

herdada da Administração anterior.

Se as administrações anteriores centralizaram todas as decisões no núcleo

básico da prefeitura, e não conseguiram desenvolver políticas regionais de

desenvolvimento para a cidade, hoje a centralização administrativa se manifesta na

centralização dos recursos orçamentários que ficam concentrados na zona central:

verbas para manutenção, limpeza, verbas para equipamentos de educação. saúde.

lazer, cultura, esporte, etc., sobrandomuito pouco para a parte periférica da cidade que

está em plena expansão e onde falta todo tipo da infra-estrutura Mas-não se restrínqe

·78



ao executivo a falta de interesse. Há também a pequena força de negociação dos

políticos de bases eleitorais locais, que só nos últimos anos, despertaram o interesse

pelo desenvolvimento local. No entanto, a conduta individualista destes políticos, que

não tem a prática do trabalho comunitário, torna este interesse pouco produtivo pela

falta das relações horizontais sugeridas acima. Resta a esperança nos eleitores, uma

vez que, nas últimas eleições, a população local têm votado mais em políticos da

região da região. Dada à proximidade física, aumenta-se o controle dos eleitores sobre

seus representantes.

, •......~
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5. CONCLUSÕES

Como foi visto, o desenvolvimento local, não se esgota no âmbito local mas é

perpassado por uma série de condicionantes de ordem externa. em vários níveis, desde

a vizinhança até o mundial, e por condicionantes de ordem histórica e social, desde as

instituiçôes atá à ocupação tísica. 00 espaço. Dentre estas- condicionantes, algumas

nos parecem estabelecidas, fazendo parte da conjuntura mundial e do momento

histórico por que passamos. Mas a mesma história nos ensina que mesmo as

mudanças consideradas as mais improváveis podem ocorrer de modo inesperado,

revelando uma permanência sustentada em bases tlusórias mais do que- na realidade.

Ao correr desta dissertação e à medida em que nos aproximamos do âmbito local, isto

é, o Jocus da vida, vamos tendo a impressão que O- engajamento pessoal de cada um
pode fazer com que as esperadas e desejadas mudanças aconteçam e passem a fazer

parte da nossa história, mais do. que dos, nossos desejos e sonhos da solidariedade e

qualidade de vida para a população.

Essa é também a impressão. que. temos quando abordamos nossas ínsntuíções

políticas e o habitual descaso com que são tratados os interesses da sociedade nesse

ambiente, o pouco interesse em ampliar e melhorar a justiça social e a preeminência

dos interesses menores e particulares que permeiam as nossas instituições. Mas a

proximidade permitida pelo-nívellocaí de pode! revela O- canal por: onde á possível influir

nas mudanças necessárias. Como foi visto no item 2.2 "O Processo de

Metropollzaçãd', em 1956, já havia uma proposta de governos descentralizados em

subprefeituras, feita pelo padre Lebret, com a criação de conselhos distritais eleitos pela

população locai. com poder: sobre. as. decisões .locais, Esta.mesma. preocupação. volta

ao debate através da lei Orgânica do Município de São Paulo, aprovada em 1990, que

estabeleceu a mudança 00 atual modelo. das Administrações Regionais- para as

subprefeituras. O modelo das Administrações Regionais promovem a "feudalização"

destas unidades administrativas, em favor de políticos descomprometidos com as

questões sociais e que pouco realizam, além de escândalos recorrentes, desde quando
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as unidades se transfarmaram em maeda de troca entre a executiva municipal e a

legislativa.

Não há, no mundo, nada símüar a uma cidade do. porte da megalópole

paulistana, a terceira cidade da mundo, administrada de forma tão centralizada coma a

nossa. A descentralização será capaz de fazer com que as. regiões possam-discutir,

com efetividade, as suas patencialidades e prioridades, assim cama a tipo de controle

da comunidade sobre o poder público. Aliás, dos programas partidários para a

campanha eleitaral deste ano (2000) para a prefeitura de Sãa Paula, já constam

propostas de descentralização administrativa, que recebem apoio de.diversos partidas

pollticos, além de projetas de lei que tramitam na Câmara tratando da assunto. Esta

descentralização. permitirá, inclusive, que autoridades locais, representantes- da

camunidade e associações setariais locais discutam, em fóruns, que incluem prefeituras

de- cidades- vizinhas, temas de interesse comum, como- meio ambiente, recursos

hídricas, etc. Vale repetir que a descentralizaçãa vertical e horizontal se entrelaçam

para- tomar forma de governança que. nos permitam traduzir a palavra-sccouateouitv,
cama propõe Ana Maria Campas.

Dentro. deste contexto, o mafireting- da região pode ..atrair novos ínveeumentos,

parcerias de empresárias, gaverna e sociedade em geral para projetas educacionais,

visando, por exemplo, a um melhor preparo para o trabalho. É necessário que o
público. .ocupe seu..espaço, tanto- no- sentido- físico- do. termo, como ruas, praças. e

parques, cama na sentida institucional, criando a demacracia com substância social

preconízada por Weffort.
A região.leste.dacidade,commais..da4milhões..dahabitantes,precísa.de,peío.menos,

uma universidadepública de porte e qualidade,tanto para formação de profissionais,como
parao·desenvolvimerno.de.tecnologiasque tragam-maioresbenefícios.paraa região.em forma

de novos investimentosindustriais,que dinamizem a economia local e tragam a desejada
sinergiaprodutiva,gerandomaiornúmero00empregose de melhorqualidade-que-oepoucos

que existem hoje. Esta seria uma das formas de viabilizar a implantação de melhor
infraestrutura;com eftCáce As redes horízontaisé--que-permítema participação.do.individuo

na condução política da sua região, arquivando, de vez e para sempre, o "feudalismo"

socialmentedepressivoque-temdominado as Administrações.Regionaisem S. Paulo.
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ANEXO A

QUESTIONARIO APLICADO A REPRESENTANTES DE DIVERSOS

SEGMGNTOS SOClAIS DA ZONA LESTE#.

Tema da Pesquisa:PÓLO INDUSTRIAL DA ZONA LESTE E AREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAIS
NOME: ..--

ATIVIDADE:
ENTIDADEQ~U~E~R~E~PR~E~S~E~N~T~A-:-----------------~

ENDEREÇO: _

1. VOCÊ TEVE ALGUMA PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DO POlO

( ) N,ã.O
( ) SIM

1.2 SE A RESPOSTA FOR SIM; EM QUAL ENTIDA~SEDEU ESSA PARTICIPAÇÃO?
( ) GRUPO DE ESTUDO INSTITUCIONAL
( ) ClUBEDO&DLRETORES LOJI$TAS
( ) ROTARY ClUB
( ) ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DA REGIÃO DE ITAQUERA
( ) COMO POLíTICO QUE TEM VíNCULO COM A REGIÃO
( ) ENTIDADE AMBIENTALISTA
( ) JORNAL DO BAIRRO
( ) SOCIEDADE AMIGOS DE BAlRROS
( ) IGREJA
( ) PROPRIETÁRIO DE TERRA NA REGIÃO
( ) OUTROS
ESPEClFiQUE: _

1.3 EM QUE PERíODO SE DEU A SUA PARTICIPAÇÃO?

( ) ANTES DE 1989
( ) ENTRE 1989 E 1992
( ) DE 1992 A 1997

2. VOCÊ TEM PARTLCiPADOATUALMENTE DE ALGUM FORO OU OUTRO MELODE OlSCUSSÃO A
RESPEITO DO DESENVOlVIENTO DA REGIÃO. .

( ) NÃO
( ) SIM

2.1 SE A RESPOSTA FOI SIM, QUAL É ESTE FORUM?

( ) GRUPO DE ESTUDO INSTITUCIONAL
( ) CLUBEDOS DIRETORES LOJISTAS

# Esta pesquisa servirá como subsídio para a Dissertação de Mestrado do pesquisador Miguel Perrella da Escola de
Administração-deEmpresas. de São Paulo da-Fundação Getúlio Vargas. As.respcstas.devem.ser espontâneas.



( ) ROT ARY CLUB
( ) ASSOCIAÇÃO.INDUSTRIALDA REGlÃO DEIT AQUERA
( ) COMO POLíTICO QUE TEM VíNCULO COM A A REGIÃO
( )-ENTIOAOE AMBIENT ALISTA
( ) JORNAL DO BAIRRO
( ) PROPRIETÁRIOSDE-TERRA NA REGIÃO
( ) SOCIEDADE AMIGOS DE BAIRROS
( ) IGREJA
( ) OUTROS
ESPEClFIQUE: -- __

3. NESTA QUESTÃO SERÁ APRESENTADA QUATRO OPÇÕES DE INTERVENÇÃO PÚBLICA.
LEIA TODAS AS OPÇÕES E APÓS ISSO FEITO NÚMERE DE UM ( 1 ) À QUATRO (4) NESTA
ORDEM DE IMPORTÂNCIA AS ALTERNATIVAS QUE VOCÊ ACREDITA MAIS EFETIVA DE
INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL PARA QUE HAJA DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO.

( ) ALTERAR A LEGISLAÇÃO EXISTENTE SOBRE A ÁREA DO POLO, PRIVILEGIANDO O MULTI
USO, TAIS COMO INDUSTRIA, SERVIÇO, LAZER, EDUCAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
ETC ...
( }PREFEITURA EFETUAR ARRUAMENTO PARA O RESTANTE APROVEITÁVEl DA ÁREA
FAZENDO AS OBRAS NECESSÁRIAS PARA INCENTIVAR QUE AS EMPRESAS SE INSTALEM ALÍ.
( ) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS TAIS COMO INCUBADORAS DE EMPRESAS
EXECUTADO EM PARCERIA COM OS AGENTES PÚBLICOS E A INICIATIVA PRIVADA.
( ) PREFBTURA DESAPROPR~AR ÁREAS E CEDE-lAS À ~NicIAnVA PR~VADA COM A DEVIDA
INFRAESTRUTURA COMO INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS NO LOCAL.

3.1 CASO TENHA OUTRA ALTERNA nVA DE INTERVENÇÃO QUE CONSIDERE IMPORTANTE E
QUE NÃO TENHA SIDO ABORDADA NA QUESTÃO ANTERIOR ESPECIFIQUE: -----

4. PARA VOCÊ? O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SE DANDO EM HARMONIA COM A
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE É:

( ) MUITO IMPORTANTE
( ) IMPORTANTE
( )POUCO!MPORTANTE
( ) SEM IMPORTÂNCIA
( ) ATRAPALHA

5. NA SUA OPINIÃO? QUAL A MELHOR FORMA DE VIABILIZAR O POlO:

( ) AÇÃO DE FORMA ISOLADA DOS ORGÃOS PÚBLICOS (MUNICíPIO, GOVERNO ESTADUAL,
FEDERAL ETC ...) .
( ) AÇÃO EM CONJUNTO DOS ORGÃOS PÚBLICOS (MUNiCíPIO, GOVERNO ESTADUAL,
FEDERAL ETC ...)
( ) FORUM COM REPRESENTANTE DOS ORGÃOS PÚBLICOS (MUNICíPIO, GOVERNO
ESTADUAL, FEDERAL ETC ...) COM REPRESENTANTES DAS ENTIDADES AFINS.
( ) FORUM COM REPRESENTANTE DOS ORGÃOS PÚBLICOS (MUNIC~PIO, GOVERNO
ESTADUAL, FEDERAL ETC ) COM REPRESENTANTES DAS ENTIDADES AMBIENTALlSTAS,
PARTIDOS. POLíTICOS ETC .
( ) OUTROS. ESPECIFIQUE: -

6. A INSTALAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLlCANA REGIÃO COMO FORMADE ALAVANCAR
O DESENVOLVIMENTO DO POLO. É CONSIDERADO POR VOCÊ, COMO?

89



I,,
( ) MUITO IMPORTANTE
( ) IMPORTANTE
( )POUCOIMPORTANTE
( ) SEM fMPORTÂNCIA
( ) INDIFERENTE

T O PÓLO INDUSTRIAL ESTA GEOGRAFtCAMENTE StTUADO ENTRE DETERMtNADAS ÁREAS
INDUSTRIAIS DE CONSUMO E DE ESCOAMENTO DE MERCADORIAS COMO A REGIÃO DO
ASCD, GUARUlHOS 00 PORTO SANTISTA, E DE VIAS IMPORTANTES QUE A INTERLIGAM
COM O RESTO DO PAIS. PARA VOCÊ AS VIAS DE ACESSO DO POLO COM OUTRAS REGiÕES
SÃO:

( ) MUITO BOAS
( }BOAS
( ) REGULARES
( ) RUINS
( ) PÉSSIMAS

7.1 QUE OUTRA EVENTUAL VIA DE LIGAÇÃO VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE PARA O
DESENVOLVIMENTO DO POLO? ESPECIFIQUE: -

7.2 HOJE ESTA EM DlSCUSSÃO A QUESTÃO DA DEFINIÇÃO DO ANEL RODOVIÁRIO COMO
FORMA DE ALIVIAR AS VIAS DE TRÁFEGO PELA CIDADE DE SÃO PAULO; PARA O
DESENVODIIMENTO DO POlO VOCÊ CONSIDERA IMPORTANTE DISCUTIR ONDE ESSA VIA
PASSARÁ?

{ } NÃO
( ) SIM

7.3 SE RESPONDEU SIMA PERGUNTA ANTERIOR., VOCÊ TEM TENTADO INFLUIR SOBRE O
LOCAL ONDE ESSA VIA PASSARÁ OU MESMO POR ONDE ELA DEVERÁ COMEÇAR?

( }NÃO
( ) SIM
7.4 SE RESPONDEU SIM NA PERGUNTA ANTERIOR, DE QUE FORMA TEM TENTADO INFLUIR
NESSAS DECISÕES?

( ) GRUPO DE ESTUDO INSTITUCIONAL
( ) GRUPO DE DIRETORES LOJISTAS
( ) ROTARY CLUBE
( ) ASSOCIAÇÃO I NDUSTRIAl DA REGIÃO DE ITAQUERA
( ) COMO POlÍTICO QUE TEM VINCULO COM A REGIÃO
( ) EN-T10ADEAMBIENTALISTA
( ) JORNAL DO BAIRRO
( ) PROPRIETÁRIO DE TERRA NA REGIÃO
( ) SOCIEDADE AMIGOS DE BAIRRO .
( )-IGREJA
( ) OUTROS
ESPECW~U~. _

8.NESTA QUESTÃO SÃO APRESENTADAS ALGUMAS ATIVIDADES QUE PODERIAM SER
INSTALADAS NA REGIÃO. lEIA TODAS AS ALTERNAnVAS, E APÓS: ISSO PONTUE DE ( 1) UM À
( 4 ) QUATRO AS ALTERNATIVAS DE ACORDO COM A ORDEM DE IMPORTÂNCIA QUE AS
MESMAS TENHAM-PARA VOCÊ. CASO vOCÊ TENHA ALGUMA- SUGESTÃO- QUE NÃO-E~TEJA
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CONTEMPLADA ENTRE AS OPÇÕES ABAIXO, ASSINALE "OUTROS" ESPECIFICANDO ESSA NOVA
ALTERNATIVA; E NESTE CASO A PONTUAÇÃO DEVERÁ SER DE UM ( 1 } UM À CINCO ( 5 } CINCO.

( ) INSTALAÇÃO DE UM ENTRE POSTO HORTI FRUTI GRANJEIRO NA REGIÃO
( ) VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO POlO INDUSTRIAL EM CONJUNTO COM SERViÇO
( ) VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL COM SERViÇO E ATIVIDADES LIGADAS AO
MEIO AMBIENTE.
( ) PRIORIZAÇÃO DA PEQUENA E MÉDlA 'EMPRESA NA REGIÃO.
( ) OUTROS, ESPECIFIQUE: _

9. NA REGIÃO, ESTÃO INSTALADOS O PARQUE E A MATA DO CARMO E DO IGUATEMI, CLUBE
DO SESI E OUTRAS ATIVIDADES DE lAZER QUE ESTÃO FAZENDO COM QUE AUMENTE O
AFLUXO DE PESSOAS PARA O LOCAL PRINCIPALMENTE NOS FERIADO E FINAIS DE SEMANA.
NA SUA OPINIÃO, UM TRABALHO MAIS ARTICULADO BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO TAMBÉM ATRAVÉS DO ECO LAZER SERIA?

) MUITO IMPORTANTE
) IMPORTANTE
) POUCO IMPORTANTE

( ) SEM !MPORTANC!A
( ) ATRAPALHA
10. PERGUNTA APENAS. PARA EMPRESA.APÓS LER TODAS AS ALTERNAFtVAS ESCOI,.HA
AQUELA QUE EXPRESSA OQUE OCORREU EM SUA EMPRESA SOBRE A CONSTATAÇÃO ABAIXO.
"O FATO DA EMPRESA QUE O SENHOR REPRESENTA ESTAR SITUADA EM ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL E COM LEIS QUE RESTRINGEM DETERMINADAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS", FEZ
COM QUE ELA:

( ) NÃo TENHA ALTERADO EM NADA OS SEUS PROCEDIMENTOS, DEVIDO A QUESTÃO
AMBIENTAL NÃO INTERFERIR NA SUA ATUAÇÃO.
( ) TEM FEITO COM QUE A SUA EMPRESA SE PREOCUPE MAIS COM ESSA QUESTÃO,
BUSCANDO ALTERNATIVAS MENOS POLUENTES.
( ) A QUESTÃOAMBIENTAL~UMA DAS PREOCUPAÇÕES DA EMPRESA E O FATO DELA ESTAR
SITUADA NESTA REGIÃO NÃO CRIOU NENHUMA MODIFICAÇÃO ESPECIAL NA SUA CONDUTA.
( ) TEM ATRAPALHADO-Q DESENVOLVIMENTO DA SUA EMPRESA.
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ANEXO B

AVPJ-IAÇÃO DAS ENTREVISTAS.

o questionário constante do Anexo A foi aplicado a quinze pessoas que, de uma

ou outra forma representam interesses de grupo. Assim, ainda que em número

reduzido, as respostas permitem inferir algumas posturas das lideranças locais com

relação às propostas de desenvolvimento local com preservação dos valores

ambientais. Os entrevistados se distribuíram da seguinte forma:

• 1 representante da indústria local;

• 1 representante do comércio local;

• 1 proprietário de terras da região;

• 1representante do governo (prefeitura};

• 3 agentes do governo (funcionários ligados à região;

• 4 pollt~ (parlamentares ou ex parlamentares); e

• 4 representantes da comunidade.

A~aliando as respostas r.eferentes à participação_nas. decisões que afetam o

desenvolvimento local, pode-se verificar que quase todos os representantes (75%)

participaram da proposta da implantação da Pólo .lndustrial da Zona Leste, através de

suas associações, e participam há mais de seis anos (a maioria há oito anos), das

díscussôes. acerca da _desenvolvimento da região,_sempre__que a oportunidade se

apresenta. Apenas os agentes do governo e o representante do comércio não

participaram da proposta de implantação do Pólo. No entanto, no que se.refere ao, anel
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viário metropolitano, vê-se que a participação se restringe aos políticos e

representantes do governo, deixando de fora os representantes da comunidade e da

economia, com exceção do representante do comércio.

Quando colocados diante das alternativas de intervenção do poder público para

o desenvolvimento da região, evidencia-se a importância, para a maioria dos

entrevistados, dos investimentos em infraestrutura na região do Pólo, que julgamos ser

um efeito da precariedade desta infraestrutura. No entanto, diante das respostas ao

item 3 que versa sobre altemativas de intervenção do poder público como alteração da

legislação de uso do solo, executar obras viárias para atrair empresas, incubadora de

empresas e desapropriações, percebe-se uma difusão acentuada, não se podendo

aferir a real importância destas alternativas para o conjunto dos entrevistados. Mas, é

de se destacar que o representante dos proprietários destaca como prioridade a

mudança de uso e relega ao menor nível de importância a desapropriação de terras, ao

passo que o representante industrial, atribui maior valor às obras de arruamento para

facilitar o fluxo de insumos e a saída de produtos. Curiosamente, relega ao segundo

plano iniciativas como incubadora de-empresas.

Evidentemente, uma das preocupações principais das questões propostas foi o

meio ambiente, sua preservação e a ligação deste com a qualidade de vida para a

população da região sem abdicar do desenvolvimento. Para esta questão da harmonia

entre o desenvolvimento e a preservação do meio ambientei houve unanimidade nas

respostas, evidenciando uma preocupação máxima com o tema. Como uma

conseqüência destas respostas, o ecolazer, que já é uma realidade na região, teve sua

valorização destacada por 80% dos entrevistados que atribuíram grande importância a
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este serviço como parte integrante do desenvolvimento da Zona Leste. No entanto, é

necessário destacar que 20% atribuíram pouca ou nenhuma importância (comércio,

governo e 1 político), evidenciando uma visão focada no desenvolvimento da indústria,

sem articular este com os demais segmentos da economia, no caso os serviços.

A ligação de uma possivel universidade com o desenvolvimento local para a

região é visto como importante por dois terços dos entrevistados, sendo lamentável

destacar que os representantes da comunidade se dividem, quando 50% deles atribui

muita importância à instalação de uma universidade pública na região e os outros 50%

não vêem isto como um fator de maior importância para a região, ficando de acordo

com o representante dos proprietários de terra que também não vê maior ganho na

instalação de uma universidade pública na região.

De modo geral, pode-se perceber uma grande motivação para a participação

destes representantes nos planos, decisões e ações para o desenvolvimento da

Zona Leste, mas que não se cristaliza numa arena definida e articulada com o

poder público municipal e/ou estadual. Se parece haver uma disposição para

redes horizontais solidárias, faltam recursos institucionais e vontade política

para dar maior impulso a isto.
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ANEXO C

MAPAS
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