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INTRODUCAO 

Durante Iongo tempo o fator economico foi considerado o unico determinante 

do desenvolvimento. Hoje o desenvolvimento abarca outras dimensoes como: 

economica, social, cultural, ambiental e fisico-territorial, politico-institucional e 

cientifico-tecnol6gica, mantendo uma interligagao uma em relagao a outra, todavia 

com relative grau de autonomia. Todas essas dimensoes fazem parte do processo 

de desenvolvimento, em conjunto determinando-o ou, em particular, cada qual, 

condicionando-o. (FRANCO, 2006). 

Sen (2000) destaca a necessidade de o desenvolvimento estar relacionado, 

sobretudo, com a melhoria da vida das pessoas e a ampliagao das liberdades que 

desfrutam. Tendo por base estas premissas, emerge urn novo enfoque do 

desenvolvimento: o desenvolvimento sustentavel. 

Sachs (2004) esta convicto que o desenvolvimento pode permitir que cada 

individuo revele suas capacidades, seus talentos e sua imaginagao na busca da 

auto-realizacao, mediante esforgos coletivos e individuais, combinagao de trabalho 

autonomo e heteronomo e de tempo gasto em atividades nao economicas. Enfatiza 

que os aspectos nao qualitativos sao essenciais. 

Urn conceito oficial de desenvolvimento sustentavel surge, a partir do 

Relat6rio Brundtland, em 1987, onde o crescimento economico passa a ser 

contrastado com a nogao de sustentabilidade. Conforme essa orientagao, 

desenvolvimento sustentavel e urn modelo de desenvolvimento que permite as 

geragoes presentes satisfazer as suas necessidades sem por em risco a 

possibilidade das geragoes futuras virem a satisfazer as suas pr6prias 

necessidades. Esta visao de sustentabilidade e a que alicerga esta pesquisa. 

Para Bianchi (2002) o desenvolvimento sustentavel expressa muito mais que 

a simples preocupagao com a racionalizagao do uso da energia ou a substituigao 

dos bens nao renovaveis e o manejo adequado dos residues e a consequente 

internalizagao dos custos ambientais. E necessaria entender que o problema 

ambiental e sistemico e indissociavel de varios outros como, por exemplo, a miseria, 

a degradagao do meio ambiente, o crescimento populacional desordenado, etc. 
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A solugao desses problemas sera inutil se forem analisados de forma isolada, ou 

seja, fora do contexto a que pertencem. 

Voltado a aplicabilidade dos conceitos que envolvem o desenvolvimento 

sustentavel, o Banco do Brasil langou em 2003 o seu programa de Desenvolvimento 

Regional Sustentavel - DRS, concebido como uma estrategia negocial, que busca 

impulsionar o desenvolvimento sustentavel das regioes onde o banco esta presente, 

por meio da mobilizagao de agentes economicos, politicos e sociais, apoiando as 

atividades produtivas, economicamente viaveis, socialmente justas, ambientalmente 

corretas, respeitando a diversidade cultural e que tenham a possibilidade de 

organizagao em rede. 

Com o programa DRS, o Banco do Brasil atua nao somente como uma 

instituigao de credito, mas como catalisador de agoes, fomentando, articulando e 

mobilizando agentes economicos e sociais e identificando potencialidades da 

localidade, de forma a promover o seu desenvolvimento sustentavel. 

0 principal fator de sucesso do DRS e o principia participativo e 

construtivista de sua metodologia, que se baseia no processo de concertagao. A 

concertagao, com sentido de orquestragao, e uma agao integrada, harmonica e 

compartilhada que aglutina os varios agentes que possuem interveniencia na cadeia 

de valor da atividade produtiva selecionada. 

lnformagoes do Banco do Brasil de setembro de 2007 relatam a existencia 

1983 projetos de Desenvolvimento Regional Sustentavel no Pals, sendo 848 em 

implantagao, 1.113 em elaboragao e 22 totalmente implantados. A totalidade dos 

projetos abrange dais mil municfpios, 211 mil familias e possui meta de ate 2008 

atingir tres mil municfpios e 500 mil familias (BANCO DO BRASIL, 2006). Registra

se que todos sao devidamente sistematizados e documentados. 

0 objetivo do estudo e a avaliagao da eficiencia e eficacia do Programa de 

Desenvolvimento Regional Sustentavel do Banco do Brasil. Para tanto, serao 

analisados os primeiros quatro projetos que foram considerados pelo Banco 

"Totalmente lmplementados", a fim de responder a pergunta: Estao sendo atingidos 

os prop6sitos a que se propoe o programa de promover a inclusao social, a 

democratizagao do acesso ao credito, impulsionar o associativismo e contribuir para 

a melhoria dos indicadores de qualidade de vida? 
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0 presente trabalho, que compreende uma monografia, representa a primeira 

etapa, onde sera abordado o tema sob o olhar da investigac;ao bibliografica. Num 

segundo momenta, na dissertac;ao de mestrado, que esta em andamento, sera dada 

continuidade na pesquisa, enfocando o estudo pratico (Programa de 

Desenvolvimento Regional Sustentavel do Banco do Brasil). 

Esta monografia esta estruturada em quatro capitulos. A introduc;ao que 

especifica o tema, problema, objetivo e metodologia, o capitulo dois que aborda as 

ideias sobre desenvolvimento e crescimento economico com urn vies mais 

tradicional, onde os autores tratam do racionalismo dos agentes economicos, que 

sempre buscariam maximizar seus Iueras e minimizar os gastos. 

No capitulo tn§s disserta-se sobre a sustentabilidade, enfocando a empresa 

responsavel e o Desenvolvimento Sustentavel, que tern, no seu bojo, urn vies mais 

de justic;a social e respeito ao meio-ambiente e ainda a estrategia de 

desenvolvimento regional sustentavel do Banco do Brasil. 0 capitulo quatro contem 

a conclusao geral da pesquisa. 
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2 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO: UM ENFOQUE TRADICIONAL 

2.1 DESVENDANDO 0 CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

E dificil construir uma definic;ao de desenvolvimento economico. Na literatura 

economica constata-se que nao existe uma conceituac;ao universalmente aceita. No 

entanto e necessaria a sua busca para que se possa estabelecer regras basicas de 

discussao. A seguir apresentam-se algumas definic;oes de desenvolvimento 

economico. 

Adelman (1972, p. 1) define desenvolvimento economico como, 

... o processo pelo qual uma economia cuja taxa de crescimento da rend a 
per capita e pequena ou negativa e transformada numa economia em que 
uma taxa significativa de crescimento auto-sustentado da renda por capita 
e uma caracteristica permanente a Iongo prazo. Denominaremos 
subdesenvolvida uma sociedade cujo desenvolvimento economico e 
possivel, mas incompleto. 

Para Bresser-Pereira (2007, p. 2) 

0 desenvolvimento economico e o processo de sistematica acumulac;ao de 
capital e de incorporac;ao do progresso tecnico ao trabalho e ao capital que 
leva ao aumento sustentado da produtividade ou da renda por habitante e, 
em consequemcia, dos salarios e dos padroes de bem-estar de uma 
determinada sociedade. 

A necessidade de repensar o desenvolvimento justifica-se, no mfnimo, como 

contraposic;ao a convencional prescric;ao de 'mais crescimento economico' 

acompanhado de instrumentos compensat6rios das evidentes mazelas sociais e 

ambientais geradas pelos padroes de crescimento que vigoram ate os dias atuais. 

(MALUF, 2007). 
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Definido nessa acepc;ao, o desenvolvimento economico e um fenomeno 

hist6rico que passa a ocorrer nos paises ou Estados-nac;ao que realizaram sua 

revoluc;ao capitalista. 

Crush (apud MALUF, 2007, p. 7) caracterizou o desenvolvimento como urn, 

... conceito antes auto-evidente que tern sido ameac;ado pelo impacto dos 
pensamentos p6s-moderno, pas-colonial e feminista. Embora interessante, 
esta formulac;ao carrega ainda o vies dos enfoques euro-centrados que 
para ser evitado demandaria acrescentar o impacto provocado pela propria 
experiencia de desenvolvimento sobre os parses que a vivenciaram e sabre 
a tradic;ao analltica construfda no interior dos mesmos. Este e o caso da 
America Latina. 

Na visao de Furtado (1984, p.1 05) "as sociedades sao consideradas 

desenvolvidas na medida em que nelas o homem mais cabalmente logra satisfazer 

suas necessidades, manifestar suas aspirac;oes e exercer seu genio criador". 

A questao do desenvolvimento economico tern rafzes te6ricas e empfricas, 

estas originarias das crises economicas. 0 desenvolvimento ocorre em Adam Smith 

como o aumento da proporc;ao dos trabalhadores produtivos em relac;ao aos 

improdutivos, reduc;ao do desemprego e elevac;ao da renda media do conjunto da 

populac;ao. No Iongo prazo, ocorrendo uma redistribuic;ao de renda entre os 

capitalistas, trabalhadores e arrendatarios (SOUZA, 1999, p. 17). 

Ainda no plano te6rico, surgiu em 1911 a obra "Teoria do Desenvolvimento 

Economico" do economista austriaco Joseph Schumpeter. A principal questao a que 

se dedicou o pesquisador foi como explicar o processo do desenvolvimento 

economico. Sua analise da origem, operac;ao e evoluc;ao do capitalismo constitui a 

contribuic;ao mais importante para a compreensao da dinamica dos sistemas 

capitalistas. (ADELMAN, 1972, p. 99). 

Segundo Schumpeter, desenvolvimento economico e sinonimo de uma 

mudanc;a tecnol6gica descontinua. Ocorre desenvolvimento, portanto, na presenc;a 

de inovac;oes tecnol6gicas, por obra de empresarios, financiados pelo credito 

bancario. Quando s6 ha crescimento, a economia funciona em um sistema de fluxo 

circular de equilibria, cujas variaveis economicas aumentam apenas em func;ao da 

expansao demografica. 
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A abordagem de desenvolvimento como problema, ficou enfatizada a partir 

das flutuagoes economicas do seculo XIX e com a concentragao da renda e da 

riqueza exacerbada pelo surgimento de alguns poucos paises industrializados, que 

tornou mais evidente a disparidade entre nag6es ricas e pobres. A nogao de 

desenvolvimento, atrelada a questao da distribuigao de renda passou a ser entao 

mais enfatizada. (SOUZA, 1999, p. 17). 

A questao do desenvolvimento economico tambem ficou mais evidente, no 

final dos anos 30 com a aplicagao da Contabilidade Nacional, nascida sob auspicios 

da teoria keysiana. Com ela, passou-se a comparar a renda per capita dos 

diferentes paises e a classifica-los em ricos e pobres dependendo do valor desta 

rend a. 

Hodiernamente, Sen (2000) incorpora outras dimens6es, alem das 

economicas em sua definigao de desenvolvimento. Uma concepgao adequada de 

desenvolvimento deve ir muito alem da acumulagao de riqueza e do crescimento do 

produto ou de outras variaveis relacionadas a renda, inclui aqui direitos coletivos ao 

meio ambiente e ao desenvolvimento. lgualdade e equidade e solidariedade estao, 

por assim dizer, embutidas no conceito de desenvolvimento, com consequencias de 

Iongo alcance para que o pensamento economico sobre o desenvolvimento se 

diferencie do economicismo redutor. 

Lembrando que, a forma como a sociedade se articula, em seus mais 

variados niveis, determina e limita o seu projeto de desenvolvimento. No cenario 

atual, neg6cios sustentaveis indicam o potencial de uma nova abordagem para o 

desenvolvimento. Este enfoque sera discutido mais adiante. Por hora, e importante 

fazer uma abordagem sobre o desenvolvimento na perspectiva classica e 

neoclassica. 

2.1.1 Desenvolvimento economico na visao classica e neoclassica 

0 problema principal de que se ocupam os economistas classicos, esta bern 

resumido no livro de seu principal representante, Adam Smith - "lnvestigagao sobre 

a Natureza e Causas da Riqueza das Nagoes". Este te6rico tentou determinar os 
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fatores responsaveis pelo progresso economico e as medidas de politica a serem 

tomadas para criar urn ambiente propicio ao crescimento rapido (ADELMAN, 1972, 

p. 27). 

A grande preocupac;ao dos economistas classicos era a de que a sociedade 

poderia chegar a urn estado estacionario sem antes ter atingido urn nivel 

relativamente elevado de bem-estar. A explicac;ao de Adam Smith para esta situac;ao 

estava na concorremcia entre os produtores, que eleva os salaries, reduz os prec;os e 

os Iueras. Desse modo, a demanda de capitais retrai gradativamente, ate se anular 

em Iongo prazo (SMITH, 1983). 

Para Adam Smith (1983) o elemento essencial do aumento da riqueza e o 

trabalho produtivo. 

Adam Smith reconhecia tres maneiras de a produtividade do trabalho ser 
aumentada par meio da especializayao: primeiro, o aumento da destreza 
ou qualificayao da mao-de-obra par intermedio do que hoje chamamos de 
"aprender fazendo"; segundo, a economia do tempo que seria perdido, em 
outras circunstancias, na mudanya de um emprego para outro; e terceiro, a 
ampliayao do ambito da acumulayao de capital, isto e, a capacidade de 
decompor processos complexos em processos mais simples, que permitam 
o usa de maquinas, o que eleva ainda mais a produtividade. Contudo, a 
divisao do trabalho, ou a capacidade de especializayao, depende do 
tamanho do mercado (THIRLWALL, 2005, p. 18). 

Souza (1999) enfatiza que coube a Adam Smith derrubar a tese fisiocrata de 

que somente a terra produz valor. lsso foi feito ao demonstrar que toda a mercadoria 

pode produzir valor ao ser vendida no mercado a urn prec;o superior a seu prec;o 

natural, ou ao custo media de produc;ao. 

0 trabalho tambem pode ser produtivo fora da agricultura, ao gerar valor. 

Embora reconhecesse que as forc;as da natureza aumentam a produtividade fisica 

do trabalho agricola, para fins de determinac;ao de renda, o que importa e a 

produtividade em termos de valor e nao a produtividade fisica (NAPOLEON I, 1988). 

A teoria classica caracteriza-se par analisar o sistema economico 

principalmente no ambito da produ<;ao, e numa perspectiva de Iongo prazo. Assim, 
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Os economistas classicos, assim como Marx, acreditavam que o sistema 
economico funcionava sob uma lei de tendencia a igualac;ao das taxas de 
lucro nos diferentes setores e ramos da economia. Segundo eles, os 
capitais, principalmente na forma monetaria, saiam dos ramos com taxas 
de lucro mais baixas, para entrar naqueles com taxas de lucro acima da 
media. E isto ocorria devido a ac;ao dos empresarios capitalistas que 
buscavam persistentemente a valorizac;ao de seus capitais no mais alto 
nivel possivel (PRADO, 2001, p. 2). 

Para definir os contornos da teoria neoclassica, e preciso contrapo-la a 
teoria classica. Segundo Prado (2001, p.2) 

Essa teoria neoclassica em sentido amplo nasceu em diversos paises, sob 
culturas economicas diferentes, quase ao mesmo tempo - ou seja, na 
decada de 1870. Entre os pioneiros acham-se Hermann Heinrich Gossen, 
na Alemanha; Carl Menger, na Austria; Leon Walras, na Suic;a; Stanley 
Jevons e Alfred Marshall, na lnglaterra. Todos esses autores centraram sua 
analise num individuo generico isento de relac;oes sociais, que busca 
atender ao seu proprio interesse, e que se orienta invariavelmente por suas 
preferencias subjetivas. Sobre essa base, erigiram o que veio a ser 
chamado de microeconomia, urn ramo da teoria economica que se 
concentrou inicialmente na analise do mercado de concorrencia, no qual 
cada agente economico pode ser tratado como independente dos demais. 
A teoria neoclassica, em geral, teve desde o inicio o objetivo central de 
mostrar como urn mercado funciona quando tais atomos sociais danc;am, 
por assim dizer, a musica dos prec;os. 

Meier e Baldwin (1968) argumentam que, as economistas neoclassicos, ao 

contrario dos classicos, nao apresentaram uma formulac;ao de Iongo prazo, 

contemplando explicitamente o desenvolvimento economico. Centraram sua analise 

no curta prazo, com emfase nos problemas de mercado, na melhor alocac;ao de 

recursos, isto e, na eficiencia microeconomica da produc;ao. 

A teoria neoclassica tradicional - de Marshall, Jevons, Walras, Menger etc. 
-, nascida na ultima terc;a parte do seculo XIX como urn desvio de curso 
que vai se afastando progressivamente da corrente da teoria classica, 
continuou analisando a economia capitalista dentro do mesmo contexte de 
Iongo prazo. Entretanto, ela modificou algo essencial na tradic;ao de que se 
originou, mas com a qual veio romper. A mudanc;a fundamental desse novo 
curso de analise economica, que nao parou de engrossar durante todo o 
seculo XX, deu-se na teoria da repartic;ao (PRADO, 2001, p. 1 0). 

Alfred Marshall (1982), o mais representativo dos economistas neoclassicos, 

ao mencionar alguns aspectos do desenvolvimento economico, mostra-se muito 
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otimista. Para ele, o crescimento da riqueza e gradativo e harmonioso, fomentado 

por crescente acumulac;ao de capital. Muitas perspectivas sao apresentadas, todas 

visando transformar o carater de vida social e industrial, o que habilita a empregar 

grandes reservas de capitais, a fim de promover novas satisfac;oes e novas meios de 

economizar esforc;os para aplicac;ao antecipada destes. Acreditava nao haver razao 

de estar proximo de uma situac;ao estacionaria, na qual nao havera novas 

necessidades importantes a serem satisfeitas. 

Esta razao otimista de Marshall tern sua razao de ser na capacidade de 

trabalho do homem e nas possibilidades tecnol6gicas, que geram novas 

oportunidades de crescimento. Para ele, portanto, acumulac;ao de capital, 

crescimento e desenvolvimento economico sao tres aspectos de urn mesmo 

fenomeno, que se origina, de urn lado, no desejo de consumo e, de outro, na 

propensao a poupar. As pessoas poupam e acumulam por habitos e expectativas do 

futuro e afeic;ao familiar. A estabilidade social joga urn papel importante na formac;ao 

de poupanc;a por parte das empresas e dos individuos assalariados (Marshall, 

1982). 

Portanto, os neoclassicos consideram a acumulac;ao de capital, a poupanc;a 

e a taxa de juros elementos fundamentais do crescimento e do desenvolvimento 

economico. 

Hodiernamente, a abordagem neoclassica evoluiu e se tornou na realidade 

muito diferente e distante de sua origem. Entretanto, nao obstante o alargamento do 

seu escopo e das suas aplicac;oes e fundamental reconhecer, o funcionamento dos 

mecanismos de mercado permanece sendo completamente baseado na operac;ao 

presumida desse principia fundamental da substituic;ao, tanto quanta a abordagem 

classica e baseada na noc;ao do excedente. (SERRANO; MEDEIROS, 2007). 

Realizada esta breve incursao sabre a concepc;ao de desenvolvimento na 

teoria classica e neoclassica, e importante mencionar os principais indicadores de 

desenvolvimento, freqOentemente usados, para avaliar os niveis de desenvolvimento 

de urn pais. 
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2.1.2 lndicadores de desenvolvimento 

Tradicionalmente, a renda per capita tern sido usada como o principal 

indicador de desenvolvimento. Por renda per capita entende-se o indicador que 

ajuda, a saber, o grau de desenvolvimento de urn pais e consiste na divisao da 

renda nacional (produto nacional bruto menos os gastos de depreciac;ao do capital e 

os impastos indiretos) pela sua populac;ao (OLIVEIRA, 2001 ). 

A renda per capita e um indicador importante, mas ele como media camufla 

a distribuic;ao de renda, nao refletindo o nivel de bem-estar da populac;ao de baixa 

renda que pode ser bastante numerosa. 

Considerando que o desenvolvimento economico e definido pelo aumento 

continuo dos niveis de vida, incluindo maior consumo de produtos e de servic;os 

basicos para o conjunto da populac;ao, somente o valor da renda per capita e 

insuficiente ara refletir corretamente os diferenciais de desenvolvimento entre paises 

ou regioes (SOUZA, 1999, p. 28). 

Portanto, torna-se necessaria considerar indicadores adicionais que possam 

refletir melhorias sociais e economicas, como alimentac;ao, melhor atendimento 

medico e odontol6gico, educac;ao ais qualificada, mais seguranc;a e melhor 

qualidade do meio ambiente. 

Souza e Soares (2006) afirmam que diante do panorama mundial global em 

que vivemos, o indexador de desenvolvimento de uma nac;ao a ser utilizado pela 

Organizac;ao das Nac;oes Unidas nao e mais somente medido pela riqueza 

economica. Este criteria foi substitufdo pelo indice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), que leva em considerac;ao fatores relacionados com a qualidade de vida e 

com o uso dos recursos naturais. Considera-se, por exemplo, "em desenvolvimento" 

uma nac;ao muito rica em recursos energicos, mas que concentra as rendas e 

beneffcios destes recursos em pequena parcela da populac;ao, fazendo coexistir 

populac;oes abastadas com populac;oes miseraveis. Percebeu-se que este tipo de 

distribuic;ao de renda leva, sempre e impreterivelmente, a relac;oes sociais violentas 

que afetam, por exemplo, a liberdade de ir e vir, a seguranc;a publica e a condic;ao 

de usufruir os bens conquistados. 
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Nesse diapasao o Banco Mundial determinou um conjunto de indicadores de 

desenvolvimento mundial basicos, sao eles (figura 1 ): 

1o)T~J~ae: 
cresclmento 
. anuaitto; 

. · 'investimilnto' 
· . Jnt!;lmo bruto. · 

'· ... ~ ,./<. 

-~\~'-'.; l 

7) :J;~xa meqi~ .. 
· dec'ctescfm~nto. ·•· 
, . ·~l]ualcla 

,, • · 'prod~,~vao de· · 
. . .alin;Jento.$ ee~. . ' 

capit~· • .. 
. . <.·/ 
_:.J.Y 

/-:--·---~ 

4) \ 
.....,......,""""'"""" .................................. ..j Analfabetismo \ 
r . entre adultos 

· 6) TI!xa:~edi~ 
.: ·cte ere· .. s. ·c.lm. e .. nto. . · l'lualda • 

dustria . 

... ---

~ ,) ---

Figura 1 - lndicadores do desenvolvimento mundial. Fonte: Souza (1999, p. 30-31). 

Lembra Souza (1999) ainda, que medidas destinadas a atacar diretamente a 

pobreza podem ser indispensaveis quando a renda for muito concentrada e as 
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populac;oes carentes muito numerosas. Pois, nem sempre o maior nfvel de renda 

significa necessariamente melhores Indices de desenvolvimento, uma vez que, 

determinados indicadores apresentam uma correlac;ao imperfeita com a renda per 

capita. 

2.2 CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

Ha consenso de que crescimento e urn fator muito importante para o 

desenvolvimento. Mas nao se deve esquecer que no crescimento a mudanc;a e 

quantitativa, enquanto no desenvolvimento ela e qualitativa. Os dois sao 

intimamente ligados, mas nao sao a mesma coisa (VEIGA, 2006, p. 56). 

Tachizawa (2002) conceitua crescimento economico como urn crescimento 

continuo do produto nacional em termos globais ao Iongo do tempo, enquanto que 

desenvolvimento economico representa nao apenas o crescimento da produc;ao 

nacional, mas tambem a forma como esta distribufda social e setorialmente. 

0 debate acerca do conceito de desenvolvimento e bastante rico no meio 

academico, principalmente quanta a distinc;ao entre desenvolvimento e crescimento 

economico, 

... pois muitos autores atribuem apenas os incrementos constantes no 
nfvel de renda como condicao para se chegar ao desenvolvimento, sem, no 
entanto, se preocuparem como tais incrementos sao distribufdos. E 
necessaria acrescentar que "apesar das divergemcias existentes entre as 
concepcoes de desenvolvimento, elas nao sao excludentes. Na verdade, 
em alguns pontos, elas se completam" (SCATOLIN, 1989, p.24). 

Para Sachs (2004) o desenvolvimento, distinto do crescimento economico, 

cumpre o requisite que na medida em que os objetivos do desenvolvimento vao bern 

alem da mera multiplicac;ao da riqueza material. Enquanto que o crescimento e uma 

condic;ao necessaria, mas de forma alguma suficiente (muito menos e urn objetivo 

em si mesmo), para se alcanc;ar a meta de uma qualidade de vida melhor, mais feliz 

e mais completa para todos. 
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Sandroni (2001, p. 141) considera: 

... desenvolvimento econ6mico como crescimento econ6mico (incrementos 
positives no produto) acompanhado par melhorias do nivel de vida dos 
cidadaos e par alterac;oes estruturais na economia. Para o autor, o 
desenvolvimento depende das caracteristicas de cada pais ou regiao. lsto 
e, depende do seu passado hist6rico, da posic;ao e extensao geogrcHicas, 
das condic;oes demograficas, da cultura e dos recursos naturais que 
possuem. 

A preocupac;ao com os problemas de crescimento economico reflete a 

ambic;ao do homem em atingir nfveis crescentes de progresso material e bem-estar. 

0 desenvolvimento, em abordagens mais amplas, apresenta o crescimento 
econ6mico acompanhado de melhoria na qualidade de vida, ou seja, como 
possibilidade de inclusao das alterac;oes da composic;ao do produto e a 
alocac;ao de recursos pelos diferentes setores da economia, de forma a 
melhorar os indicadores de bem-estar econ6mico e social (pobreza, 
desemprego, desigualdade, condic;oes de saude, alimentac;ao, educac;ao e 
moradia), (VASCONCELLOS; GARCIA, 1998, p. 205). 

Na acepc;ao de Oliveira (2006, p. 19) o desenvolvimento deve ser encarado 

como urn processo complexo de mudanc;as e transformac;oes de ordem economica, 

politica, humana e social. Desenvolvimento, assim, e o crescimento - "incrementos 

positivos no produto e na renda - transformado para satisfazer as mais 

diversificadas necessidades do ser humano, tais como: saude, educac;ao, habitac;ao, 

transporte, alimentac;ao, lazer etc. 

De acordo com Langoni (1976, p. 15) 

0 processo de mobilizac;ao de recursos para o crescimento pode surgir 
espontaneamente pela ac;ao de empresas que procuram explorar as 
oportunidades lucrativas de investimento existentes na economia, como e o 
caso dos sistemas tipicamente capitalistas, ou de forma dirigida, a partir de 
decisoes ex6genas como no caso das economias de planejamento central. 
Ha tambem os casas hibridos (nos quais o Brasil se enquadra) em que o 
crescimento acontece como uma combinac;ao de explorac;ao espontanea 
de oportunidades de investimentos par firmas privadas e das decisoes 
ex6genas par parte do Estado que desempenha o papel de mobilizador e 
catalisador de recursos. 
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0 importante, no entanto, e que em qualquer sistema economico, 

crescimento implica necessariamente em redistribuigao de consume ao Iongo do 

tempo. S6 e possivel aumentar a disponibilidade futura de bens e servigos se uma 

parcela da renda corrente for desviada do consume (constituindo a poupanga) para 

atividades que permitam uma ampliagao da capacidade produtiva (atividades de 

investimentos). 

A teoria economica geral e a maioria dos modelos de desenvolvimento 

supoem que o crescimento economico gera efeitos benefices para todas as 

camadas da populagao, 

... no mm1mo, atraves do que se denomina de efeito 'vazamento' do 
crescimento (trickle-down effect of growth). Mais problematico o que se 
poderia aceitar sob certas condigoes como urn dos requisites para o 
enfrentamento da pobreza -uma conjuntura de crescimento economico
nao raro torna-se unico e suficiente objetivo a ser perseguido, daf 
originando-se crfticas agudas no mais das vezes corretas. 0 fato do 
crescimento economico nao ser receita suficiente para enfrentar a 
desigualdade e a pobreza e amplamente confirmado por pesquisas que, 
pelo metodo das correlagoes estatfsticas, revelam, de urn lado, nao ser 
possfvel estabelecer urn claro impacto (positivo ou negativo) sistematico, 
no tempo, do crescimento economico no grau de eqOidade. De outro lado, 
tais correlagoes deixam evidente que ha uma ligagao inversa entre a 
distribuigao inicial de ativos e de renda e a natureza e a amplitude do 
crescimento subseqOente, isto e, quanto maior a desigualdade inicial 
menores os ganhos para os pobres com o crescimento economico; 
mostram, tambem, que a redugao da pobreza absoluta depende da 
distribuigao da renda manter-se ao menos constante (MALUF, 2007). 

Becker (1997, p. 15), no entanto considera incorreto afirmar que o 

crescimento economico sempre beneficia os mais pobres ou que nenhum pobre 

perde com reformas pr6-crescimento. Pode-se observar que o processo de 

desenvolvimento contemporaneo funda-se numa dinamica crescente e continuada 

de exclusao de urn contingente cada vez maior de pessoas (desempregados, 

desterrados, entre outros), de poluigao do are da agua, de deplegao da camada de 

ozonic, de acumulo de lixo t6xico, de esgotamento dos recursos naturais nao

renovaveis, de desertificagao, etc. Na verdade, essa tendencia escancara o lado 

desigualador do desenvolvimento contemporaneo. 

Com isso, a riqueza continuou sendo concentrada pelos paises ricos, e a 

pobreza continuou sendo concentrada pelos paises pobres, seguindo a 16gica da 
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modernizagao conservadora, que leva os ricos a ficarem mais ricos e os pobres mais 

pobres. Esta ficando cada vez mais diffcil racionalizar essas irracionalidades. 

Neste contexto a sustentabilidade tern aparecido como uma nova bandeira 

de luta, como reagao social e politica a racionalidade economica. 

E nesse sentido a sustentabilidade e funcional ao sistema capitalista, pois 
compoe com a competitividade um duplo movimento contrario e 
complementar de diffcil equilibria: de um lado, o movimento da expansao 
continua do mercado (competitividade), o qual tem por objetivo se 
estabelecer sobre bases auto-reguladoras e supoe o predominio de valores 
materiais e de uma razao instrumental; e, de outro lado, o contra
movimento (sustentabilidade) destinado a frear e regular o mercado, o qual 
tem por objetivo a protecao do homem e da natureza, e supoe a 
preservacao e promocao dos valores eticos e espirituais. (BECKER, 1997, 
p. 16). 

Assim, busca-se que a distribuigao dos frutos do crescimento economico 

deve ser regida pelos principios da necessidade e da justiga social e nao, apenas e 

tao-somente, pelos designios das forgas economicas dominantes e das relagoes de 

poder politico e dos processes de decisao que, geralmente, favorecem algumas 

regioes e grupos em detrimento das regioes mais carentes e das camadas 

marginalizadas da populagao (OLIVEIRA, 2006, p. 29). 

2.3 OBSTACULOS E ESTRATEGIAS DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

Furtado (1974, p.75) afirma que a ideia de desenvolvimento economico e urn 

simples mito. 

Gracas a ela tem sido possivel desviar as atencoes da tarefa basica de 
identificacao das necessidades fundamentais da coletividade e das 
possibilidades que abrem ao homem os avancos da ciencia, para 
concentra-las em objetivos abstratos como sao os investimentos [ ... ], 

Lentamente isso esta mudando. As pessoas e seu nivel de vida estao se 

tornando 0 prop6sito final do desenvolvimento, pais e mais importante saber que 

oportunidades as criangas e os jovens tern de acesso a educagao, a saude e a uma 

moradia digna, enfim, de desfrutar uma longa vida produtiva que lhes permita manter 
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uma familia, do que saber simplesmente qual foi a variagao do PIB do perfodo 

anterior (OLIVEIRA, 2006, p. 27). 

No seu contexto hist6rico em que surgiu, a ideia de desenvolvimento implica 

a expiagao e a reparagao de desigualdade passadas, criando uma conexao capaz 

de preencher o abismo civilizat6rio entre as antigas nagoes. Assim, pode-se dizer 

que o desenvolvimento traz consigo a promessa de tudo, a modernidade inclusiva 

propiciada pela mudanga estrutural. (SACHS, 2004, p.13). 

Rocha (2003, p. 2) assinala que existem entraves ex6genos e end6genos ao 

desenvolvimento economico. 

Os ex6genos sao os conhecidos como a alta taxa de juros, os tributos 
elevados, as dificuldades burocraticas, as carencias de infra-estrutura. Os 
end6genos seriam os entraves internos que compreendem o 
desenvolvimento de aptidoes gerenciais, o acesso a informa9ao, a 
tecnologia apropriada e a capacidade de articula9ao com empresarios, 
clientes, fornecedores. Em rela9ao aqueles entraves externos, entendo que 
devem ser resolvidos par meio de iniciativas dos empresarios no sentido de 
se associarem e unirem esforyos para influenciar o ambiente externo, 
trazendo melhoras. Com rela9ao aqueles internos, sao necessaries o 
fortalecimento da propria organiza9ao - com o cuidado de identificar quais 
sao as prioridades estrategicas - e a ado9ao de indicadores apropriados 
para monitorar o desenvolvimento dos neg6cios. 

Geralmente, e o Estado quem exerce uma agao coordenadora do 

desenvolvimento e quem procurara veneer esses obstaculos. Conforme Souza 

(1999, p. 41) nas fases iniciais do desenvolvimento, o Estado tern executado as 

seguintes agoes: 

a) intervengao no mercado cambial, manipulando a taxa de cambia e 

confiscando divisas em proveito do setor de mercado interno; 

b) praticando polfticas anticfclicas a fim de manter a rend a do setor 

exportador; 

c) concedendo credito e incentivos ao setor de mercado interno e a 
exportagao de produtos nao tradicionais; 

d) investindo em infra-estrutura, como energia, transporte e 

comunicagoes. 
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Pode-se afirmar, assim, que a transic;ao de uma economia 

subdesenvolvida para uma desenvolvida pressupoe a transposic;ao de inumeros 

obstaculos criados pelo proprio crescimento economico. Nos paises 

subdesenvolvidos, as politicas adotadas pelo estado tern sido basicamente a de 

promover a industrializac;ao, via substituic;ao de importac;oes com incentives 

eventuais as exportac;oes e outras medidas como: 

a) ampliac;ao do poder de compra das populac;oes rurais, par meio de 

politicas agricolas, envolvendo credito, seguro, prec;os minimos, 

estoques reguladores investimentos em estradas rurais, 

comercializac;ao da produgao, reforma agraria etc.; 

b) promoc;ao do desenvolvimento prioritario de industrias especificas, com 

a participac;ao de empresas estatais e de empresas estrangeiras; 

c) controle de importac;oes, a fim de evitar a fuga de divisas com gastos 

superfluos e proporcionar mercado para industria nacional nascente; 

d) programac;ao dos investimentos visando a implantac;ao de infra

estrutura a diversificac;ao industrial e ao desenvolvimento regional 

(SOUZA, 1999, p. 42). 

Bresser-Pereira e Nakano (2002, p. 10) propoem como estrategia para 

alcanc;ar o desenvolvimento economico. 

lnicialmente, a implantac;ao de politicas de remoc;ao das restric;oes 
impostas pelo setor externo e pelo deficit fiscal e o ajuste estrutural para 
remoc;ao da tendencia a semi-estagnac;ao presente na economia brasileira. 
A chave neste processo sera um novo regime de cambia e de taxa real de 
juros. Simultaneamente, sera necessaria a implantac;ao de uma polftica 
comercial ativa e uma polftica de reestruturac;ao industrial para promover 
exportac;oes e substitui<;:ao de importac;oes. Em seguida, para que essas 
ac;oes fac;am parte de uma verdadeira polftica de desenvolvimento auto
sustentado, e necessaria definir uma estrategia de investimentos com dais 
componentes: de um lado, ac;oes para que o aumento nas exportac;oes 
gere efetivamente novas investimentos produtivos, com ampliac;ao da 
capacidade produtiva voltada para o mercado externo; de outre lado, ac;oes 
que aumentem a lucratividade dos investimentos privados e garantam 
financiamentos de Iongo prazo a custos competitivos. 
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A tendemcia moderna eo Estado tornar-se menos intervencionista, com sua 

atuac;ao exercendo-se mais na orientac;ao da economia. Pensar em 

desenvolvimento e, antes de qualquer coisa, pensar em distribuic;ao de renda, 

saude, educac;ao, meio ambiente, sendo este enfoque recepcionado pelo 

desenvolvimento sustentavel, concepc;ao abordada nas sec;oes a seguir. 

Sachs (2004) lembra que o desenvolvimento ambiciona habilitar cada ser 

humano a manifestar potencialidades, talentos e imaginac;ao, na procura da auto

realizac;ao, mediante empreendimentos individuais e coletivos, numa combinac;ao de 

trabalho autonomo e heteronomo e de tempo dedicado a atividades nao produtivas. 

A boa sociedade e aquela que maximiza essas oportunidades, enquanto cria, 

simultaneamente, urn ambiente de convivemcia e, em ultima instancia, condic;oes 

para a produc;ao de meios de existencia viaveis, suprindo as necessidades materiais 

basicas da vida uma variedade de formas e de cenarios. 

Para Furtado (1997, p.64) o principal desafio do novo seculo indica a 

necessidade de: 

Uma 16gica dos fins em func;ao do bem-estar social, do exercfcio da 
liberdade e da cooperac;ao entre nac;oes e povos. Torna-se necessaria o 
comprometimento para que essa seja a tarefa maior dentre as que 
preocuparao os homens, buscar instituir novas prioridades para a ac;ao 
polftica em func;ao de uma nova concepc;ao do desenvolvimento, posto ao 
alcance de todos os povos e capaz de preservar o equilibria ecol6gico. 0 
principal objetivo da ac;ao deixaria de ser a reproduc;ao dos padroes de 
consumo das minorias abastadas para ser a satisfac;ao das necessidades 
fundamentais do conjunto da populac;ao e a educac;ao concebida como 
desenvolvimento das potencialidades humanas nos pianos etico, estetico e 
da ac;ao solidaria. A criatividade humana, hoje orientada de forma obsessiva 
para a inovac;ao tecnica a servic;o da acumulac;ao economica e do poder 
militar, seria reorientada para a busca do bem-estar coletivo, concebido este 
como a realizac;ao das potencialidades dos indivfduos e das comunidades. 

Conforme Singer (2007), o desenvolvimento almejado deve 

gradativamente tornar a relac;ao de forc;as entre empreendimentos que nao visam 

apenas nem principalmente Iueras e os que sim o fazem, mais favoravel aos 

primeiros. 

Para Amaral Filho (1996) as estrategias de desenvolvimento, entendido 

como urn desenvolvimento sustentavel no Iongo prazo, devem se basear em: 
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Urn novo papel do estado federado, cujas responsabilidades 

aumentam com o fim do padrao de crescimento da economia 

brasileira, comandada pelo estado nacional. Esse novo papel do 

Estado devera ser obtido atraves de formas que recuperem a sua 

capacidade de investimento, e de modernizac;ao do aparelho estatal 

local; 

Estrategias de desenvolvimento regional ou local que alem dos gastos 

publicos, mobilizem tambem investimentos do setor privado, a fim de 

elevar o nfvel de formac;ao bruta de capital fixo e; 

Valorizac;ao dos novos fatores de produc;ao como capital humano, 

ciemcia e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, conhecimento e 

informac;ao, instituic;oes e meio ambiente. 

lmportante assinalar que essa preocupac;ao com o amanha, na resoluc;ao 

dessa eqOidade social entre gerac;6es leva em considerac;ao que urn modelo de 

desenvolvimento que seja positivo para as gerac;6es presentes, nao pode colocar 

em risco a perpetuac;ao da especie humana. Logo, o padrao vigente de 

desenvolvimento deve ser capaz de deixar para as gerac;oes futuras urn legado que 

lhes garanta a sobrevivencia. A heranc;a se traduziria entao, em condic;oes para 

perpetuac;ao da especie humana. 
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3 ONDAS DE TRANSFORMACAO E A EMERGENTE SOCIEDADE 
SUSTENTAVEL: REPENSANDO 0 DESENVOLVIMENTO 

3.1 CONTEXTO HISTORICO E CONCEITUAL DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL 

0 surgimento da problematica ambiental na decada de 1960 tern a sua 

especificidade: a ideia de que, no caso da utilizac;ao dos recursos naturais, perseguir 

egoisticamente os pr6prios interesses nao conduz a utopia liberal do crescimento 

incessante da riqueza nacional, mas sim a catastrofe sem volta da destruic;ao do 

planeta (NOBRE, 2002, p. 27). Este contexte recente e amplamente favoravel para a 

discussao e elaborac;ao de urn novo tipo de desenvolvimento, o desenvolvimento 

sustentavel. 

0 tema desenvolvimento sustentavel e urn assunto ainda em construc;ao e 

esta Ionge de ser consenso entre os economistas. Tambem nao se verifica uma 

escola ou teoria predominante. 

Furtado (1984, p.1 06) acentua: 

A ideia de desenvolvimento refere-se diretamente a realizac;ao das 
potencialidades do homem sendo natural que ela contenha, ainda que 
apenas implicitamente, uma mensagem de sentido positivo. As sociedades 
sao consideradas desenvolvidas na medida em que nelas o homem mais 
cabalmente logra satisfazer suas necessidades, manifestar suas 
aspirac;oes e exercer seu genio criador. A preocupac;ao com a metamorfose 
social deriva dessa outra ideia simples de que e mediante as invenc;ao e 
implementac;ao de novas estruturas sociais que se cumpre o processo de 
desenvolvimento. 

A noc;ao de desenvolvimento sustentavel tern como uma de suas premissas 

fundamentais o reconhecimento da "insustentabilidade" ou inadequac;ao econ6mica, 

social e ambiental do padrao de desenvolvimento das sociedades contemporaneas. 

Esta noc;ao nasce da compreensao da finitude dos recursos naturais e das injustic;as 

sociais provocadas pelo modele de desenvolvimento vigente na maioria dos pafses. 

Para Granziera (2003, p.47): 
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[ ... ] o desenvolvimento sustentavel tern sua origem remota no inicio da 
decada de 70. A conferencia de Estocolomo, sobre meio ambiente, 
realizada em 1972, estabeleceu principios, o planejamento racional e a 
adoc;ao, pelos estados, de uma concepc;ao integrada e coordenada do 
planejamento de seu desenvolvimento, para compatibilizar a necessidade 
de proteger e de melhorar o ambiente, no interesse de sua populac;ao. 

Neste sentido, leciona Nobre (2002, p. 38). 

De qualquer modo, parece razoavel supor que a expressao tenha sido pela 
primeira vez empregada no Simp6sio das Nac;oes lnter-relac;oes entre 
Recursos, Ambiente e Desenvolvimento, que teve Iugar em Estocolmo em 
agosto de 1979, ocasiao em que W. Burger apresentou urn paper intitulado 
"A busca de padroes sustentaveis de desenvolvimento". Mas o conceito s6 
adquire proeminencia quando da pretensao do World Conservation 
Strategy (WCS) de alcanc;ar o desenvolvimento sustentavel por meio da 
conservac;ao dos recursos vivos 

Pode-se aduzir, portanto, que a sustentabilidade nao sera obtida se o capital 

natural for aviltado, incapacitando o ecossistema de gerar servigos que permitam 

aos seres humanos realizar a satisfagao de suas necessidades. Assim, 

0 desenvolvimento sustentavel parte de uma v1sao s6cio-ambiental 
integradora das diferentes dimensoes da relac;ao entre sociedade e 
natureza, proporcionando o desenvolvimento de uma compreensao ampla 
das repercussoes ambientais sobre a vida social, particularmente dos 
efeitos das transformac;oes ambientais sobre a saude da populac;ao em 
geral (RIGOTTO, 2006, p.02). 

0 conceito de desenvolvimento sustentavel nasceu como proposta de 

delimitagao de uma arena de disputa polftica pelo seu sentido pratico e te6rico, no 

ambito de urn projeto mais amplo de institucionalizagao da problematica ambiental: 

ele nao nasceu como simples embuste nem os jogos ja estavam feitos de antemao. 

86 retrospectivamente e que, determinados os vencedores da contenda, se pode 

dizer que ele nao respondeu aos anseios e expectativas de parte significativa dos 

atores da sociedade civil envolvidos na disputa. 
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Assim, como delimita Becker (1997, p. 20) a no~ao de desenvolvimento 

sustentavel vern sendo utilizada como portadora de urn novo projeto para a 

sociedade, capaz de garantir, no presente e no futuro, a sobrevivencia dos grupos 

sociais e da natureza. Transforma-se, gradativamente, em uma categoria-chave, 

amplamente divulgada (ate mesmo urn modismo), inaugurando uma via alternativa 

onde transitam diferentes grupos sociais e de interesse como, por exemplo, 

politicos, profissionais dos setores publico e privado, ecologistas, economistas, 

agencias financeiras multilaterais, grandes empresas, etc. Para Helena, Martins e 

Oliveira (2005, p. 9). 

A criar;ao da nor;ao de desenvolvimento sustentavel da alento a tarefa 
ardua de reconciliar a busca do bem-estar da atualidade com a expectativa 
de boas condir;oes de vida no futuro. Ha muita polemica em torno da nor;ao 
de sustentabilidade; mas nao se trata de valida-la, o mais importante e 
apresentar elementos que possam, ao esclarece-la, orientar o 
enfrentamento do impasse atual atraves de novas concepr;oes que 
apontem estrategias de gestao dos recursos naturais no contexte de uma 
nova racionalidade socioeconomica. 

Desenvolvimento sustentavel deve, portanto, significar desenvolvimento 

social e economico estavel, equilibrado, com mecanismos de distribui~ao de bens e 

com capacidade de considerar a fragilidade, a interdependencia e as escalas de 

tempos pr6prios e especificos dos recursos naturais. Ou seja, produzir utilizando os 

recursos de forma a respeitar a existencia e a importancia dos sistemas ecol6gicos e 

a capacidade de recupera~ao e recomposi~ao destes, criando mecanismos que 

permitam seu acesso por toda a sociedade (PNUD, apud HELENA, MARTINS E 

OLIVEIRA, 2005, p. 12). 

Portanto, o desenvolvimento sustentavel colima compatibilizar a atua~ao da 

economia com a preserva~ao do equilibria ecol6gico. 0 desenvolvimento 

sustentavel e aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gera~oes futuras atenderem as suas pr6prias necessidades 

(VIANA, 2002). Assim, o desenvolvimento sustentavel e urn objetivo a ser alcan~ado 

nao s6 pelas na~oes em desenvolvimento, mas tambem pelas industrializadas. 
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A ideia de desenvolvimento sustentavel esta focada na necessidade de 
promover o desenvolvimento econ6mico satisfazendo os interesses da 
gera~ao presente, sem, contudo, comprometer a gera~ao futura. lsto e, tem 
que atender as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade 
das novas gera~oes atenderem as suas pr6prias necessidades (OLIVEIRA, 
2006, p.22). 

0 desenvolvimento sustentavel busca alcanc;ar o ideal do planeta harmonica 

(uso sustentado dos recursos naturais, com reparo e reposic;ao) e da cidadania 

plena, tanto no presente como no futuro, reparando, nos limites do posslvel, os 

danos de toda ordem causados no passado. Em slntese, almeja a promoc;ao 

humana integral, a eqi.iidade social, a paz e o ambiente saudavel e ecologicamente 

equilibrado, que sao as bases da sociedade sustentavel (BECKER, 2001 ). 

Veiga (2006) faz uma alusao importante quanta ao acrescimo do adjetivo 

"sustentavel" ao substantive "desenvolvimento", lembra que ate o inicio dos anos 

1980, antes de ser usado para questionar a qualidade do desenvolvimento 

alcanc;ado pelos paises, era urn termo exclusive da biologia, e que se referia tao 

somente as condic;oes em que a extrac;ao de recursos naturais renovaveis pode 

ocorrer sem impedimenta a reproduc;ao dos respectivos ecossistemas. 0 buscar 

compreensao da evoluc;ao da ideia de desenvolvimento da sociedade, desde que ela 

deixou de ser urn simples sinonimo de progresso material, ou enriquecimento e urn 

assunto palpitante e ainda sem consenso. Embora se perceba que as politicas de 

desenvolvimento devem ser estruturadas por valores que nao sao apenas os da 

dinamica economica. 

3.2 MUL TIDIMENSQES DA SUSTENTABILIDADE 

Segundo Leff (2001, p. 295), 

A sustentabilidade depende de como se extraem e como se transformam 
os recursos, o que se produz e como se produz, o que se consome e como 
se consome: o custo ambiental e a sustentabilidade das formas de 
satisfazer as necessidades basicas medidas pelos indicadores de 
qualidade de vida, de bem-estar e de desenvolvimento humane devem 
considerar seu impacto na propria sociedade. 



26 

Sem querer simplificar o debate sabre este importante tema, Becker (2002, 

p. 22) assinala que a discussao sabre o desenvolvimento sustentavel hoje esta 

polarizada entre duas concepgoes principais: de urn lado, a ideia como sendo 

gestada dentro da esfera da economia, sendo com essa referemcia que e pensado o 

social. lncorpora-se, deste modo, a natureza a cadeia de produgao (a natureza 

passa a ser urn bern de capital); de outro, uma ideia que tenta quebrar com a 

hegemonia do discurso economico e a expansao desmesurada da esfera 

economica, indo para alem da visao instrumental, restrita, que a economia imp6e a 
ideia. 

Oliveira e Souza-Lima (2006, p. 22) afirmam que a hist6ria do pensamento 

sabre desenvolvimento sustentavel esta diretamente ligada a hist6ria do 

pensamento ambiental. 

0 conceito de desenvolvimento sustentavel e parte inextrincavel do 
movimento ambientalista que surgiu na Europa e nos Estados Unidos nas 
decadas de 1960 e 1970. Basicamente, pode-se dividir a evolucao da 
preocupacao com o desenvolvimento sustentavel em cinco temas: 

1) preservacao da natureza; 

2) desenvolvimento da administracao (gerenciamento) e da ciencia 
ecol6gica nos tr6picos; 

3) ambientalismo e crise global; 

4) ecologia global, conservacao e meio ambiente; 

5) ambientalismo global. 

0 que se pode adiantar e que essa "nova" ideia introduz elementos 

economicos, sociais e ambientais que sao desafiadores do ponto de vista de muitas 

areas do conhecimento. 

0 planejamento do desenvolvimento orientado pela sustentabilidade precisa 

levar em conta outras dimensoes alem da preocupagao com a produtividade e com a 

preservagao dos ecossistemas. E necessaria assegura-lo num amplo espectro de 

questoes que vao alem das questoes ecol6gicas (HELENA MARTINS E OLIVEIRA, 

2005). 
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Dentro dessa 6tica e ampliando ainda mais a ideia de sustentabilidade, 

pode-se definir, com base no conceito de SACHS (2004, p. 15-16), as dimensoes 

que podem compor o seu significado: 

a) sustentabilidade cultural preve o respeito e a afirmagao das identidades 

existentes, onde as mudangas acontegam dentro do equilibria entre tradigao e 

inovagao, de modo a preservar a autonomia para a elaboragao de urn projeto 

nacional integrado e original, de acordo com as especificidades locais e com uma 

visao planetaria (HELENA, MARTINS E OLIVEIRA, 2005). 

b) sustentabilidade social - refere-se ao desenvolvimento e tern por objetivo 

a melhoria da qualidade de vida da populagao. lmplica na adogao de politicas 

distributivas e a universalizagao de atendimento a questoes como saude, educagao, 

habitagao e seguridade social; 

A sustentabilidade social deve guiar-se pela busca de equidade na 
distribui9ao de renda e de bens, com a finalidade de reduzir a desigualdade 
abismal entre os padroes de vida dos ricos e dos pobres e de promover a 
igualdade de acesso a recursos e servi9os sociais e ao emprego pleno. Deve 
envolver tambem uma configura9ao socioespacial mais equilibrada das 
atividades economicas e dos assentamentos humanos (HELENA MARTINS 
E OLIVEIRA, 2005, p. 17). 

c) sustentabilidade economica refere-se a uma gestao eficiente dos 

recursos em geral e caracteriza-se pela regularidade de fluxos do investimento 

publico e privado. Para Helena, Martins e Oliveira (2005, p. 17). 

A sustentabilidade econom1ca comporta diversifica9ao das atividades 
produtivas, desenvolvimento econ6mico intersetorial equilibrado, seguran9a 
alimentar, continua atualiza9ao dos instrumentos de produ9ao e acesso a 
ciemcia e a tecnologia. Uma condi9ao importante para isso e a supera9ao 
das disparidades inter-regionais- abrangendo inclusive as rela9oes Norte
Sui -, numa proposta de co-desenvolvimento com base na igualdade, bern 
como no controle institucional efetivo do sistema financeiro internacional e 
na evolu9ao das politicas e das institui96es internacionais de prote9ao do 
meio ambiente. 
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d) sustentabilidade politica - refere-se ao processo de construc;ao da 

cidadania, para garantir a incorporac;ao plena dos individuos ao processo de 

desenvolvimento; 

e) sustentabilidade ambiental - refere-se a manutenc;ao da capacidade de 

sustentac;ao dos ecossistemas, o que implica na capacidade de absorc;ao e 

recomposic;ao dos ecossistemas em face das agress6es antr6picas. Para Helena, 

Martins e Oliveira (2005, p. 17). 

A sustentabilidade ambiental trata da preserva<;:ao dos recursos naturais na 
produ<;:ao de recursos renovaveis e da limita<;:ao na produ<;:ao de recursos 
nao renovaveis, do respeito a capacidade de autodepura<;:ao dos 
ecossistemas naturais e da redu<;:ao do volume de resfduos e de polui<;:ao, 
atraves da conserva<;:ao de energia e da reciclagem. Sao importantes a 
promo<;:ao da autolimita<;:ao do consume de materiais par parte dos parses 
ricos e dos indivfduos em todo o planeta e, tambem, a defini<;:ao de regras 
para uma adequada prote<;:ao ambiental, criando uma maquina 
institucional, bem como selecionando instrumentos economicos, legais e 
administrativos necessaries para o seu cumprimento. 

Considerando essas dimens6es, na visao de Sachs (2004), consegue-se 

atingir o desenvolvimento sustentavel. Para se progredir simultaneamente nessas 

cinco dimens6es muita coisa tern que ocorrer de fato, nas diversas nac;oes. 

A transi<;:ao para o desenvolvimento sustentavel come<;:a com o 
gerenciamento de crises, que requer uma mudan<;:a imediata de paradigma, 
passando-se do crescimento financiado pelo influxo de recursos externos e 
pela acumula<;:ao de dfvida externa para o do crescimento baseado na 
mobiliza<;:ao de recursos internes, panda importa<;:oes e para aprender a 
"vivir com /o nuestro" (SACHS, 2004, p. 17). 

A concepc;ao "economica" do desenvolvimento sustentavel aponta para 

novos mecanismos de mercado como soluc;ao para condicionar a produc;ao a 
capacidade de suporte dos recursos naturais (inclusive aqueles de taxac;ao da 

poluic;ao). 0 que se visa, portanto, e estender a regulac;ao mercantil sobre a 

natureza, fazendo com que a luta social pelo controle dos recursos naturais passe 

em maior medida pelo mercado, e nao (ou cada vez menos) pela esfera politica. 

lgnora-se (ou tenta-se ignorar) o conflito pelo controle sobre os recursos naturais, 

procurando criar condic;oes para poupa-los sem, no entanto, considerar as 
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condig6es s6cio- politicas que regem o poder de controle e usa destes recursos 

(BECKER, 2002, p.23). 

Gallop in (2001) esclarece que a transigao para urn mundo sustentavel exige 

urn progresso simultaneo em todas as frentes, mesmo considerando que as 

perspectivas imediatas sao sombrias. Enquanto prosseguem na batalha politica na 

frente global, os pafses latino-americanos poderiam tambem usar o marco conceitual 

do desenvolvimento sustentavel para desenhar as suas estrategias nacionais. 

Acredita-se que o caminho que parece ser ideal a ser seguido e aquele em 

que as necessidades dos grupos sociais possam ser atendidas a partir da gestao 

democratica da diversidade, nunca perdendo de vista o conjunto da sociedade. E 
preciso conceber urn desenvolvimento que tenha nas prioridades sociais sua razao

primeira, transformando, via participagao politica, exclufdos e marginalizados em 

cidadaos. Esta e uma verdadeira chance para a reorganizagao consequente da 

sociedade, visando a sustentagao da vida e a manutengao de sua diversidade plena. 

3.3 SOCIEDADE SUSTENTAVEL 

Para Macedo (1995) a sociedade e urn tipo de processo involuntario junto 

com a economia. Neste tipo de processo social, s6 ha Iugar para uma justiga social 

consistente na observancia de regras gerais de comportamento, de interagao, sem 

especificar padr6es ou resultados finais para ag6es individuais. 

Hoje e intenso o debate sabre o futuro da sociedade, vern a tona a 

necessidade de uma sociedade sustentavel, capaz de atender as necessidades 

atuais e futuras. 

Pode-se observar que sao recentes as preocupag6es com a degradagao 

ambiental. Segundo Troppnair (1995, p.198), "nas civilizag6es primitivas, pastoris e 

agrfcolas, o homem era urn elemento integrado no sistema natureza, e nele interferia 

a pen as de forma restrita". 

0 progresso da humanidade e o resultado da utilizagao dos recursos 

encontrados na natureza pelas gerag6es que nos antecederam. Com o passar do 
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tempo e a evolugao do ser humano, este sentiu necessidade de novas utensflios na 

busca de conforto e comodidade. 

A revolugao industrial deu ao homem urn enorme poder sabre a natureza. 

Par outro lado a exploragao excessiva passou a gerar desequilibrios ambientais 

muito graves. 

Nesses termos Troppnair (1995, p.198) salienta: 

Com o aumento da populac;:ao, o surgimento de formas soc1a1s mais 
complexas e principalmente, com o advento da era industrial, que introduziu 
o emprego de maquinario mais potente e sofisticado e modificou modes de 
vida humana, a interferemcia e as perturbac;:oes provocadas pelo homem 
nos ecossistemas tornaram-se mais drasticas e conduziram aos problemas 
ambientais de nossos dias. 

Com o desenvolvimento do sistema capitalista e de uma sociedade 

moderna, que tern par prazer o consumo e a ambigao em produzir cada vez mais 

para a obtengao de maior Iuera, provoca o desgaste dos recursos naturais com 

efeitos nocivos e destrutivos ao proprio homem. A intensidade e a rapidez com 

que os recursos naturais sao retirados, nao permitem a natureza urn tempo habil 

de regeneragao. A natureza e rica em recursos, porem nao e inesgotavel. Assim, 

o homem chega ao final do seculo XX contabilizando resultados altamente 

questionaveis. 

0 modele de desenvolvimento baseado no usa de recursos naturais nao 
renovaveis comec;:a a apresentar sinais de exaustao, levando as principais 
sociedades do planeta a uma mudanc;:a drastica das grandes referencias 
que determinaram suas metas. 0 novo modele exige uma mudanc;:a das 
polfticas globais e o estabelecimento de um novo paradigma tecnol6gico, 
economico e juridico (SOUZA, 2007, p. 1) 

Hoje a proposta e de urn desenvolvimento sustentavel que respeite os 

limites naturais, sem diminuir a qualidade de vida social, sendo extremamente 

necessaria o planejamento das agoes humanas em relagao a natureza. 
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0 grande desafio deste infcio de milemio e reverter o impasse provocado 
pelo conflito entre desenvolvimento e meio ambiente. A sobrevivencia da 
especie humana depende de que a natureza nao seja mais considerada 
apenas como doadora de recursos a serem explorados, como instrumento 
gerador de riqueza, mas, ao mesmo tempo, nao se pode deixar de 
contemplar o atendimento das necessidades dos seres humanos, na 
perspectiva de um desenvolvimento que venha a consistir numa plataforma 
de valores e atitudes a serem realizadas, de metas definidas par cidadaos 
e tambem de criterios para determinar quais sao os custos suportaveis, e 
par quem, no bojo do processo. (HELENA, MARTINS e OLIVEIRA, 2005, 
p. 9). 

Portanto, a sustentabilidade e a que esta, entre muitas utopias, se tornando 

hegemonica nos anos 90, como se fosse o reencantamento do mundo, ou da 

modernidade, como preferem alguns. Nessa condi9ao, parece se configurar como 

uma nova racionalidade do sistema capitalista (BECKER, 1997, p. 12). 

Pode-se afirmar que a introdu9ao do conceito de desenvolvimento 

sustentavel representa urn grande desafio para a humanidade porquanto afetara 

multiples interesses de natureza economica, alem de implicar em profundas 

mudan9as no estilo de desenvolvimento da sociedade, a fim de que o crescimento 

economico seja menos intensive no consumo de materias-primas e energia e mais 

eqOitativo na distribui9ao dos seus resultados para a popula9ao. Torna-se relevante 

uma verdadeira revolu9ao cultural, visando assim, substituir o paradigma do 

desenvolvimento atual pelo paradigma do desenvolvimento sustentavel 

(ALCOFORADO, 1997). 

0 crescimento economico deve ser subordinado a uma explora9ao racional 

e responsavel dos recursos naturais, de forma a nao inviabilizar a vida das gera96es 

futuras. Todo cidadao tern o direito a viver num ambiente saudavel e agradavel, 

respirar ar puro, beber agua potavel, passear em lugares com paisagens notaveis, 

apreciar monumentos naturais e culturais, etc. Defender esses direitos e urn dever 

de cidadania, e nao uma questao de privilegio (PCNs, 1997). Neste contexte, o que 

se busca e urn desenvolvimento sustentavel. 

Allen apud Bellia (1996, p.23) afirma que: 

0 termo desenvolvimento sustentavel e definido como sendo "o 
desenvolvimento requerido para obter a satisfa9ao duradoura das 
necessidades humanas e o crescimento (melhoria) da qualidade de vida, 
que seguem padroes de crescimento economico nao- sustentaveis. 
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0 processo de desenvolvimento sustentavel comegou a gravitar entre os 

dirigentes das nagoes, a partir da Conferemcia das Nagoes Unidas sabre o Meio 

Ambiente (MUSCHETT, 1998, p. 17). 

Nas palavras de Herculano (1992, p.25): 

A Sustentabilidade e um termo do vocabulario ecol6gico e diz respeito a 
tendencia dos ecossistemas a estabilidade, ao equilibria dinamico, a 
funcionarem na base da interdependencia e da complementaridade, 
reciclando materias e energias, os dejetos de uma forma viva sendo o 
alimento de outra; os ecossistemas sao tanto mais estaveis quanto mais 
complexos e diversos, e sua permanencia e func;ao deste equilibria 
dinamico. Sustentabilidade nos remete as noc;oes de estabilidade e de 
ciclos. Diante dessa realidade, a escola assume o papel de incentivar a 
sociedade a repensar seus valores e entender a importancia da etica e o 
sentido da cidadania planetaria, ou seja, construir sempre em conjunto com 
a natureza, e nao contra ela. 

Dentro da visao multidisciplinar, sistemica e holistica da questao ambiental, 

os mais diversos ramos do conhecimento passam a construir os princfpios basicos 

de uma sociedade sustentavel. Urn estudo patrocinado par importantes 

organizagoes internacionais, denominado Cuidando do Planeta Terra - uma 

Estrategia para o Futuro da Vida, elaborou os principios da vida sustentavel e 

destaca que: 

Viver de forma sustentavel depende da aceitac;ao do dever da busca de 
harmonia com as outras pessoas e com a natureza. As regras basicas sao 
de que as pessoas devem compartilhar e cuidar do Planeta Terra. A 
humanidade nao deve tomar da natureza mais do que a natureza pode 
repor. lsto, por sua vez, significa a adoc;ao de estilos de vida e caminhos 
para o desenvolvimento que respeitem e funcionem dentro dos limites da 
natureza. Pode se faze-lo sem rejeitar os muitos beneficios trazidos pela 
tecnologia moderna, contanto que tambem a tecnologia funcione dentro de 
tais limites. Esta estrategia trata de um novo enfoque do futuro e nao de 
uma volta ao passado (SOUZA, 2007, p. 7). 

A ideia da sustentabilidade procura imprimir uma continuidade no tempo, 

capaz de gerar as condigoes de sua propria existencia (Borges, 2003). Ou seja, urn 

sistema e sustentavel, quando ele e capaz de reproduzir-se, criando, assim, 
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condigoes de continuidade. Seria, no campo da economia, crescer na proporgao 

necessaria a criagao de emprego. Assim, os princfpios de uma sociedade 

sustentavel sao os seguintes: 

- respeitar e cuidar da comunidade dos seres vivos: reflete o dever de 

preocupagao com todas as formas de vida. Trata-se de urn principia etico que quer 

significar que o desenvolvimento nao pode acontecer em detrimento das geragoes 

futuras. Este respeito significa que toda a vida no Planeta e interdependente, nao 

sendo possivel discriminarmos formas de vida, ou localizagao geografica de 

populag6es de qualquer especie (SOUZA, 2007, p. 7). 

- melhorar a qualidade da vida humana: passa par uma ampliagao da 

expectativa de vida, pelo acesso a educagao e aos recursos necessarios para urn 

padrao de vida digno, pela liberdade politica, pela garantia de direitos humanos e 

protegao contra a violemcia. E inadmissivel a realidade do mundo, onde pessoas 

ainda sao escravizadas pelo analfabetismo e pelo desemprego (SOUZA, 2007, p. 8). 

Vale destacar que a melhoria da qualidade de vida passa, assim, pela superagao da 

pobreza como meio de chegar a verdadeira igualdade e permitir que as pessoas 

possam defender a preservagao ambiental, sem ter a preocupagao com sua 

sobrevivencia fisica, determinada pela maior ou menor oferta de emprego e renda. 

- conservar a vitalidade a diversidade do Planeta Terra: a vida sustentavel 

exige mais do que o respeito ao homem e a sua sadia qualidade de vida. Com 

efeito, e necessaria manter a capacidade de adaptagao dos ecossistemas e das 

comunidades humanas que deles dependem, adequando a produtividade a 
capacidade de rapida recuperagao e mantendo a variedade da biosfera. E 
primordial, entao, a conservagao dos sistemas de sustentagao da vida fornecidos 

pela natureza, ou seja, a manutengao dos processos ecol6gicos que determinam o 

clima, limpam o ar e a agua, regulam o fluxo de agua, reciclam os elementos 

essenciais, criam e regeneram o solo e mantem o planeta adequado a vida (SOUZA, 

2007, p. 8). 

Com base nestes principios Martin (2007, p.2) afirma que a sociedade 

sustentavel de que falamos, 
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[ ... ] sera uma sociedade industrializada, porem fundamentada num 
antiprodutivismo e/ou anticonsumismo desenfreado, na medida em que tem 
como certo que os recursos naturais sao finitos, nao proporcionando, 
portanto, um crescimento industrial infinito. Assim sendo, o que devemos 
nos preocupar fundamentalmente e com o crescimento qualitative e social. 
Em suma, poderlamos nos autoproclamar de antiprodutivistas sim, porem, 
nao antiindustrialista. Nao apostamos no desaparecimento da sociedade 
industrial, mas, na sua conversao ecol6gica. 

Para viabilizar esta sociedade sustentavel e imprescindfvel uma nova 

postura, tanto dos agentes economicos, que devem passar a incorporar as 

chamadas externalidades, como do meio jurfdico, que devem criar urn conjunto de 

regras adequadas para tornar efetivas as proposig6es emanadas das areas tecnicas 

(SOUZA, 2007, p. 9). 

Neste contexto, a educagao torna-se estrategica, na interface 

natu reza/socied a de. 

Sachs (2004, p.39) considera: 

[ ... ] essencial a educagao para o desenvolvimento, pelo seu valor intrlnseco, 
na medida em que contribui para o despertar cultural, a conscientizagao, a 
compreensao dos direitos humanos, aumentando a adaptabilidade e o 
sentido de autonomia, bem como a auto confianga e a auto-estima. Assim, a 
educagao e condigao necessaria, contudo nao o suficiente, deve vir junto 
com um pacote de poHticas de desenvolvimento. 

Na busca da sustentabilidade, emerge a educagao ambiental com urn 

sentido estrategico na condugao do processo de transigao para uma sociedade 

sustentavel (LEFF , 1999, p.128). 

Neste ponto, Reigota (1994, p.1 0) define a Educagao Ambiental como 

"Educagao polftica no sentido de que ela reivindica e prepara os cidadaos para exigir 

justiga social, cidadania nacional e planetaria, autogestao e etica nas relag6es 

sociais e com a natureza". 

A Educagao ambiental e urn processo no qual deveria ocorrer urn 

desenvolvimento progressivo de um sensa de preocupagao com o meio ambiente, 

baseado num complexo e sensfvel entendimento das relag6es do homem com o 

ambiente em sua volta (PHILLIP! JR; PELICIONI, 2005). 
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A Educagao Ambiental tenta despertar em todos a consciemcia de que o ser 

humano e parte do meio ambiente. Ela tenta superar a visao antropocemtrica, que 

fez com que o homem se sentisse sempre o centro de tudo esquecendo a 

importancia da natureza. 

Referindo-se ao papel da Educagao Ambiental, Menezes e Loria (1994) 

descrevem que ela teria que estimular o desenvolvimento de uma nova consciencia 

a respeito das relagoes do homem com o seu ambiente e produzir novas condutas 

capazes de levar as pessoas a se envolverem com as questoes ambientais, e que 

os valores tern o papel muito importante na relagao homem e meio ambiente. 

Sendo assim, espera-se que as ideias referentes a educagao ambiental 

possam ter urn efeito multiplicador, influenciando o conjunto da sociedade nas mais 

variadas areas de atuagao, levando a uma mudanga de comportamento fundamental 

para que se alcance o tao importante desenvolvimento sustentavel (SOUZA; 

SOARES, 2006, p.56). 

3.4 RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E A RESPONSABILIDADE SOCIO
AMBIENTAL: EMPRESA RESPONSAVEL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

Sabe-se que a formagao de urn mercado mundial instituiu relagoes 

persuasivas a deterioragao do ambiente e seria ingenuidade ignorar essa dimensao 

do problema. No entanto, a dura realidade economica nao justifica a destruigao e a 

poluigao, quando se sabe que ha processes de produgao mais adequados. Tambem 

nao se justifica que, para poucos acumularem mais riquezas, muitos tenham de se 

submeter a destruigao, ao dana a saude e a pobreza. De fato, poluigao nao implica 

progresso: e antes, na maior parte das vezes, sinal de ignorancia, ou egoismo e 

descaso, bastante caracteristicos daqueles que, apesar de possuirem conhecimento 

e consciencia das implicagoes das suas atividades produtoras, continuam poluindo. 

Ha que se considerar a questao ecol6gico-economico-social como urn problema a 

ser equacionado pela sociedade moderna (PCNs, 1997). 
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A Declarac;ao de Estocolmo, de 1972, buscando uma etica ecol6gica, 
dispoe que os recursos naturais da terra (fauna, flora, ar, solo e agua) 
devem ser preservados em beneficia das gerac;oes presentes e futuras. Em 
conseqoencia, deve o homem, ao planejar o desenvolvimento econ6mico, 
atribuir importancia a conservac;ao da natureza [ ... ] o desenvolvimento 
econ6mico e social e indispensavel. 0 que se verifica, no entanto, e que a 
planificac;ao racional, destinada a coadunar as exigencias do 
"desenvolvimento" com as do meio ambiente (FREITAS, 2002, p. 289). 

Nesta linha de protegao ambiental, tambem, em 16 de margo de 1998 foi 

assinado o Protocolo de Quioto, onde diversos paises comprometeram-se a buscar 

a redugao da poluigao e a preservar o meio ambiente. 

Nesta acepgao Becker (1997, p. 13) leciona que com o passar dos seculos a 

humanidade foi se apercebendo das contradigoes do mundo moderno. 

Tomou consciencia de que o processo de modernizac;ao-ocidentalizac;ao 
do mundo era e e, antes de tudo o mais, um processo de homogeneizac;ao 
do mundo. Homogeneizac;ao que, enquanto modelo de desenvolvimento, 
moderniza as sociedades tradicionais. Portanto, tendencialmente varre do 
globo terrestre a diversidade cultural e a biodiversidade natural. No seu 
Iugar enxerta, ou tenta enxertar, outra cultura, bem como outra 
biodiversidade; uma biodiversidade produzida. 

Assim, hodiernamente, 

Diversos setores sociais, entre eles as empresas, vem se mobilizando para 
veneer o desafio de tornar realidade os principios e praticas do 
desenvolvimento sustentavel. lsto se da por diversas formas, passando por 
empresas que tentam colocar os neg6cios a servic;o da construc;ao de uma 
sociedade melhor, enquanto outras atuam como conseqoencia de fatores 
externos que ameac;am a estabilidade empresarial e criam oportunidades 
de novos neg6cios. Surge a necessidade de rediscutir os aspectos 
econ6micos, sociais e ambientais do desempenho empresarial, alem de 
priorizar os interesses de seus varios publicos (SOUZA e SOARES, 2006, 
p 55). 

Empresas e organizagoes sem fins lucrativos preocupadas com a questao, 

tomaram uma serie de agoes que deram inicio a um movimento que buscava valer

se da imagem ambientalmente ou ecologicamente correta de produtos como um 
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apelo diferenciado a venda. Emerge, portanto, uma postura de eco

desenvolvimento, de responsabilidade s6cio ambiental. 

A estrategia e aliar as necessidades do mundo contemporaneo e seus 

desafios de busca do desenvolvimento sustentavel com estrategias negociais. Como 

enfatizam Souza e Soares, (2006, p 55). 

Nao se pode falar em desenvolvimento, mesmo que nao fosse sustentavel, 
em uma realidade de bilhoes de miseraveis. Nao ha economia, relayao 
social ou natureza que resista. Essas necessidades abrem caminho depois 
para a busca da qualidade de vida como um modele econ6mico 
estruturado no desenvolvimento sustentavel, o que cria oportunidades num 
mundo saturado pela mesma 16gica de produtos e consume. 

Deve-se, portanto, desenvolver urn novo modele que revise a mera relac;ao 

produc;ao-consumo. Mostrando a 16gica do modele polftico-economico da 

responsabilidade s6cio ambiental, Hart (2005) desenha dois eixos, como mostra a 

figura 2. Na horizontal a direita, caracteristicas externas das empresas e a esquerda, 

as internas. No vertical, o tempo, sendo abaixo o hoje e acima o futuro. 

Figura 2 - Esquema do futuro. Fonte Hart (apud SOUZA e SOARES, 2006, p. 59). 
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Analisando a figura 2, pode-se pensar esse novo modelo tendo como bases: 

a ecologia, ao langar e implementar a possibilidade de processes limpos e eficientes; 

a transparencia, como forma de apurar o processo de gerenciamento corporative 

nas empresas; tecnologias limpas, desenvolvendo produtos que nao causem danos 

ao planeta usando a biotecnologia (entre outras) e sustentabilidade e visao, tendo a 

inclusao social como urn foro da sustentabilidade do planeta. 

Se a vontade social e formadora da quase inexistente vontade polftica 

ambiental, ha que se investir com criatividade no processo de tomada de 

consciencia, mediante forte dramatizagao, atraindo a atengao da midia, nao s6 para 

reafirmar o que ja foi exaustivamente denunciado, mas, principalmente, para 

destacar o insubstituivel papel da midia na formagao da vontade social. Quanto mais 

for possivel acelerar o processo de transformagao comportamental com relagao ao 

meio ambiente, menor sera o lamento, quando vierem a ocorrer as catastrofes 

engatilhadas, por nao terem sido evitadas a tempo (ZULAUF, 2000). 

3.5 ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL DO 
BANCO BRASIL 

Como forma de inserir comunidades menos favorecidas em processes 

produtivos que garantam a seus membros trabalho e renda a partir das 

potencialidades locais, o Banco do Brasil criou a estrategica negocial de 

Desenvolvimento Regional Sustentado (DRS). 

A estrategia do DRS representa, assim, importante contribuigao do Banco 

para a efetivagao das politicas estruturais do Programa Fome Zero, do Governo 

Federal. Trata-se de urn modelo de neg6cios que considera a viabilidade das 

atividades produtivas em suas dimensoes economica, social e ambiental, respeitada 

a diversidade cultural. A estrategia busca a geragao de trabalho e renda, por meio 

de apoio a praticas que valorizem as vocagoes e potencialidades locais em 

atividades rurais e urbanas tao diversas como a ovicaprinocultura, a apicultura, o 

artesanato e a reciclagem de lixo, atuando principalmente no fortalecimento do 

associativismo, dos mini e pequenos empreendedores, das cooperativas e da 

agricultura familiar. 
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Tambem se busca com a estrategia DRS multiplicar as oportunidades de 

neg6cios para as agencias do Banco do Brasil situadas nas localidades atendidas. 

0 DRS utiliza a metodologia participativa e construtivista que se baseia no 

processo de "concerta9ao" , ou seja, na orquestracao, articula9ao e mobiliza9ao de 

atores socioeconomicos (parceiros), que podem ser da area governamental 

(municipal, estadual ou federal), da iniciativa privada e da sociedade civil, com ou 

sem fins lucrativos. 

Desenvolvimento Regional Sustentavel e aquele que leva a constrU9aO de 

comunidades humanas que buscam atingir urn padrao de organiza9ao em rede, com 

caracterfsticas de interdependencias, reciclagem, parceria, flexibilidade e 

diversidade. Engloba a trfplice visao do economicamente viavel, socialmente justa e 

ambientalmente correto (UNIVERSIDADE CORPORATIVA BANCO DO BRASIL, 

2004). 0 modelo de atua9ao do programa de DRS pode ser visualizado na figura 3: 

Figura 3- Modelo de atua9ao. Fonte: Banco do Brasil (2006). 

0 programa de DRS e considerado como uma estrategia negocial da 

empresa. Trabalhar com visao negocial numa empresa cidada, que acredita no 

desenvolvimento regional sustentavel o que exige uma nova postura. A visao 
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imediatista de curto prazo deve ceder Iugar a urn planejamento de oferta de produtos 

e servi9os no medio e Iongo prazo, pois as oportunidades de neg6cios podem estar 

exatamente em acompanhar a trajet6ria do neg6cio do cliente, seu crescimento e 

supera9ao de obstaculos. E preciso olhar para o contexto economico e politico, para 

as possibilidades de ganho de escala com a forma9ao de parcerias. 

Leva-se assim a forma9ao de urn circulo virtuoso na economia local, na qual 

os indivfduos ampliam suas rendas, os arranjos produtivos, auxiliados pela 

estrategia DRS, ampliam a produ9ao e circula9ao, os governos locais arrecadam 

mais impostos, o que leva a urn processo de inclusao bancaria e gera9ao de 

neg6cios bancarios (UNIVERSIDADE CORPORATIVA BANCO DO BRASIL, 2004). 

3.5.1 METODOLOGIA DA IMPLANTACAO DA ESTRATEGIA DRS 

A metodologia de atua9ao na estrategia de DRS do Banco do Brasil propoe 

uma tipologia de organiza96es produtivas em rede, de forma a criar parametros 

facilitadores para a identifica9ao e o diagnostico das comunidades (Aglomerados, 

Arranjos Produtivos Locais, Cadeia ou Sistema Produtivo). Pressupoe tambem urn 

ciclo que analisa as organiza96es a partir das fases: 

a) lnformacoes locais: conhecimentos sobre o mercado e sobre a dinamica 

social da comunidade e regiao; 

b) Selecao da Atividade Produtiva: processo tecnico de escolha da 

atividade produtiva a ser desenvolvida, objetivando alcan9ar o desenvolvimento 

regional sustentavel; 

c) Diagn6stico: levantamento de informa96es economicas, sociais e 

ambientais da atividade produtiva selecionada (neg6cio) e dos intervenientes, 

realizado pela equipe de trabalho DRS; 

d) Plano de Neg6cios DRS: plano contendo propostas de a96es efetivas e 

factfveis, eleitas a partir da analise do Diagn6stico, a serem implementadas pelos 

diversos intervenientes da atividade produtiva; 

e) Metodologia de Analise: dinamica desenvolvida especificamente para 

possibilitar a analise tecnica da viabilidade economica, social e ambiental da 

atividade produtiva selecionada; 
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f) lmplementa~ao: processo de levar a pratica por meio de providencias 

concretas o Plano de Neg6cios DRS analisado e considerado viavel; 

g) Monitoramento: parte do acompanhamento do DRS, que visa gerenciar o 

processo, o plano; 

h) Avalia~ao: parte do acompanhamento do DRS, que objetiva aferir o 

resultado alcanc;ado, bern como alguns dos beneffcios gerados em relac;ao a 
qualidade de vida das pessoas diretamente ligadas a atividade produtiva trabalhada. 
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4CONCLUSAO 

Tradicionalmente, o desenvolvimento economico e vista como urn processo 

de sistematica acumulac;ao de capital e de inclusao do progresso tecnico ao trabalho 

e ao capital que leva ao aumento da produtividade ou da renda. Definido nessa 

acepc;ao, o desenvolvimento economico e urn fenomeno hist6rico que passa a 

ocorrer nos pafses ou Estados-nac;ao que realizaram sua revoluc;ao capitalista. 

Hodiernamente, observa-se a incorporac;ao de outras dimensoes, alem das 

economicas na definic;ao de desenvolvimento. Assim, inclui-se direitos sociais, 

coletivos, meio ambiente, etc., e surge o conceito de desenvolvimento sustentavel. 

Desenvolvimento sustentavel significa desenvolvimento social e economico 

estavel, equilibrado, com mecanismos de distribuic;ao de bens e com capacidade de 

considerar a fragilidade, a interdependencia e dos recursos naturais. 

Desenvolvimento sustentavel deve, portanto, significar desenvolvimento 

social e economico estavel, equilibrado, com mecanismos de distribuic;ao de bens e 

com capacidade de considerar a fragilidade, a interdependencia e as escalas de 

tempos pr6prios e especfficos dos recursos naturais. 

A palavra "necessidade" embutida no conceito de desenvolvimento 

sustentavel aduz ser aquela que atende as func;oes basicas de cada individuo, e nao 

aquelas criadas pela propaganda, pela mfdia que fatalmente leva ao consume 

excessive de bens. 

Assim, pode-se dizer que o desenvolvimento sustentavel nao postula a 

preservac;ao da natureza em seu estado original, mas a melhoria da qualidade de 

vida, mediante o gerenciamento racional das intervenc;oes sabre o meio ambiente, 

distribufdos de forma eqOitativa e eticamente justificavel os custos e beneffcios entre 

as populac;oes envolvidas. 

Voltado a aplicabilidade dos conceitos que envolvem o desenvolvimento 

sustentavel, o Banco do Brasil em 2003, lanc;ou urn ousado programa, intitulado 

Desenvolvimento Regional Sustentavel. Como destacado ao Iongo do trabalho, 

Desenvolvimento Regional Sustentavel e aquele que leva a construc;ao de 
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comunidades humanas que buscam atingir urn padrao de organizac;ao em rede, com 

caracteristicas de interdependemcias, reciclagem, parceria, flexibilidade e 

diversidade. 

Em sintese, a metodologia do programa indica oito fases: capacitac;ao e 

sensibilizac;ao dos funcionarios do banco nos conceitos de DRS; sensibilizac;ao e 

concertac;ao dos agentes locais; levantamento de dados do municipio escolhido e da 

atividade produtiva foco da atuac;ao; formac;ao da equipe de trabalho; diagn6stico e 

elaborac;ao do plano de neg6cios; analise do diagn6stico e plano de neg6cios; 

implementac;ao do plano de ac;ao e, finalmente, o monitoramento e a avaliac;ao dos 

resultados. 

Este programa de Desenvolvimento Regional Sustentavel do Banco do 

Brasil sera objeto de estudo, com maior detalhamento, num segundo momento, ja 

que e o foco central de analise da dissertac;ao de mestrado a ser realizada. 

Lembrando que o referendal te6rico desenvolvido ate o momento representa o 

arcabouc;o te6rico da dissertac;ao 
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