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Resumo:
O processo de globalização econômica, permeado pela busca da competitividade e eficiência, tem
contribuído para o aumento das situações de vulnerabilidade social. A dimensão da pobreza tomou
proporções elevadas e ameaça a ordem e a coesão social. Com o avanço das concepções neoliberais, os
problemas sociais têm se agravado, especialmente em função do recuo do Estado na regulamentação
econômica do bem-estar social. É nesse contexto que a noção de responsabilidade assume crescente
importância nas questões sociais atuais. Em Portugal, a questão da RSE ganha relevância a partir do
lançamento do Livro Verde. Cada vez mais, um número maior de

empresas engajam em ações

relacionadas com a RSE. Mas, a RSE no país ainda é bem modesta e tem muitos desafios a superar,
especialmente de caráter ético. No entanto, para a uma maior adesão da RSE pelas empresas é preciso
que haja intervenções e ações de fomento a mesma. Assim, esse estudo tenta abrir a discussão dos
problemas enfrentados pelo país e os caminhos que se deve percorrer para um maior desenvolvimento da
RSE, como forma de fomentar o desenvolvimento sustentável e promover a redução das desigualdades
frente ao mundo globalizado.
Palavra chave: Responsabilidade, Responsabilidade social empresarial, Estado, globalização
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Introdução
Nas sociedades pós-industrial, o processo de globalização econômica, permeado pela busca da
competitividade e eficiência econômica, tem contribuído para o aumento das situações de vulnerabilidade
social. A dimensão da pobreza tomou proporções elevadas e ameaça a ordem e a coesão social,
constituindo, segundo Carvalho (2007) “nova questão social”.
As empresas adotam novas formas de organizar a produção e, por sua vez, o trabalho. O
resultado, na maioria dos casos, tem sido a redução de postos de trabalho, desemprego, aumento do
trabalho informal, ou seja, fragilização das relações trabalhistas. Neste contexto, as desigualdades se
acentuaram e se agravam. O Estado, que deveria atuar no sentido de prover políticas sociais em resposta
a essas situações, atingiu um nível de fragilidade acentuado. SOARES (2004) mostra como o discurso
liberal foi construído de modo a desmontar o Estado Social e culpabilizar as despesas sociais como as
responsáveis pelo défice financeiro:
O Estado de Bem-Estar Social, entre outros avanços conquistados no século XX,
passou a ser considerado um “problema”,... foram os “gastos generosos” dos
Estados de Bem Estar que causaram os déficits fiscais dos países que os
adotaram; e foram esses Estados “paternalistas” que estimularam o desemprego e
alimentaram a “preguiça”, impedindo uma “saudável” competitividade entre as
pessoas. (Soares, 2004
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Desta forma, a intervenção do Estado no âmbito econômico e social passou a ser vista como
pouco “recomendável”. Para Soares é o próprio sistema que deverá suprir o Estado, via Terceiro setor,
associações comunitárias, Ongs1 etc.
Nesse sentido, assiste-se à quebra da solidariedade coletiva e o retorno ao individualismo, que
tende a destruir os fundamentos do Estado de Bem-Estar Social.
Na concepção de Soares, há uma regressão social, pois,
O conservadorismo no social se expressa no retorno à naturalização da
desigualdade social ou à aceitação da existência do “fenômeno” da pobreza como
inevitável. Retrocedemos historicamente à noção de que o bem-estar social
pertence ao âmbito do privado, atribuindo às pessoas, às famílias e às
“comunidades” a responsabilidade pelos seus problemas sociais, tanto pelas
causas como pelas soluções. A filantropia substitui o direito social. Os pobres
substituem os cidadãos. A ajuda individual substitui a responsabilidade coletiva. O
emergencial e o provisório substituem o permanente. As micro-soluções “ad hoc”
substituem as políticas públicas. O local substitui o regional e o nacional. É o
reinado do minimalismo no social para enfrentar a globalização no econômico”
(SOARES, 2004).
As questões sociais eram de responsabilidade do Estado. Cada vez mais, há uma tendência das
grandes companhias de assumirem a responsabilidade pelo social Isso ocorre porque, por um lado, o
Estado tira de si algumas responsabilidades, num processo de transferência de responsabilidade para as
empresas e para os indivíduos. De outro lado a sociedade civil, por meio de pressões, impõe às grandes
organizações transnacionais à responsabilização pelos danos, social e ambiental, financeiros ou não, que
suas operações possam causar à sociedade.

1

Organizações não governamentais
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Nessa perspectiva, o conceito de responsabilidade social da empresa, deverá conter elementos
como a necessidade de promover a comunidade na qual a empresa se insere, e o equilíbrio entre
preocupações éticas e produtividade.
No entanto, conforme salienta Rico (2004), os investimentos realizados pelas empresas não
abrangem a totalidade da população em estágio precário de vida. Estes são seletivos no sentido de
atender a uma parcela da população selecionada para ingressarem nos seus projetos, mediante critérios
próprios, e nesse caso, a população necessitada dos serviços de saúde, moradia, alimentação ou outras
necessidades, podem não ter acesso.
Portanto, há de se questionar como promover a inclusão social, se o Estado se afasta cada vez
mais da promoção da mesma. Entende-se que o Estado é primordial na construção de uma sociedade
mais justa, embora a questão da pobreza e da exclusão não seja equacionada por uma única via.
É preciso compreender que, no cenário neoliberal atual, se por um lado, as políticas sociais do
Estado são insuficientes para reduzir / atenuar as desigualdades sociais em curso, por outro, as ações
sociais, via filantropia, Terceiro Setor, associações comunitárias, ou seja, via sociedade civil de modo geral,
não são capazes de suprir a ausência do Estado, logo não estão em condições e nem possuem
legitimidade para equacionar as questões sociais e atender às demandas da totalidade da população
pobre. Isso não quer dizer que, parcerias entre Estado, mercado, sociedade civil, não sejam importantes no
enfrentamento da pobreza e da exclusão social.
O objetivo do estudo é analisar o papel do Estado, no contexto da responsabilidade social
empresarial, como forma de atenuar as desigualdades sociais, frente a um processo de globalização
econômica. A pesquisa pretende discutir os benefícios gerados pela a atuação social do setor privado em
termos de mudança na realidade social diante da ausência do Estado e como o estado se posiciona, no
sentido de uma maior promoção da RSE.
A metodologia empregada para a realização deste trabalho de cunho teórico consiste de
pesquisa bibliográfica, sendo a coleta de informações realizada, principalmente, através de dados
secundários, a saber: livros, teses, revistas, jornais, pesquisas de instituições e sites na internet.
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O artigo esta dividido em quatro partes, além dessa breve introdução, uma primeira parte, aborda
as questões teóricas, relativas a ética, globalização e responsabilidade social, que fundamentam a
discussão. Uma segunda, que faz uma breve análise, a partir de leituras e estudos já realizados, da
situação da responsabilidade social e do Estado em Portugal. Por fim é feita as considerações finais.
Ética na modernidade
A moldura teórica deste trabalho envolve os conceitos de ética, globalização, papel do Estado,
responsabilidade e responsabilidade social empresarial.
Não é possível discutir as questões relativas a ética sem que se faça uma reflexão sobre as
transformações ocorridas na sociedade. Assim, é preciso situá-la no contexto da modernidade.
A humanidade passou de uma sociedade tradicional, alicerçada na fé absurda e na
tradição, para uma sociedade regida pela racionalidade.
(...) não se busca uma explicação sobrenatural para os fenômenos, mas na
metodologia científica, nos caminhos previamente traçados pela ciência para a
descoberta da verdade. Deus não é mais o princípio do juízo moral, mas, sim, a
filosofia política dos iluministas. (Ávila Fagúndez)
Mas o que mudou em relação à ética? É preciso buscar uma nova ética? Fagúndez vai dizer que as
questões da vida passaram a ter um papel de destaque nas questões políticas, mesmo(...) quando se fala
em globalização, em desestatização e em construção de uma nova realidade política.
Assim, para Fagúndez é preciso que se busque uma nova ética, a ética tradicional, moralista,
preservacionista dos valores tradicionais, não serve mais para a sociedade atual, dado as mudanças
comportamentais do ser humano evidenciadas no transcorrer da modernidade. Fagúndez acredita que é
do próprio processo de globalização que serão derrubadas as fronteiras e resgatados valores universais.
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Quais são esses valores, ainda não está claro, mas ele preconiza que as tradições religiosas estabeleçam
um norte (..).
Essas são questões bastantes abrangentes e que é preciso refletir, dadas as transformações
ocorridas nas principais instituições na modernidade, pois os valores éticos modificaram.
Para prosseguir na discussão sobre ética, é preciso ter claro o que é ser ético.
Arnsperger, define ética como a ciência do agir, do bem agir. Para ele, discutir ética necessariamente
passa pela questão socrática – “como devemos viver”?
A questão socrática é utilizada também por Bernard Williams (1985) citado por Amartya Sen (1999)
para tentar entender as transformações de valores da modernidade. Assim, a questão socrática é
fundamentalmente balizadora da ética. Segundo Touraine, o homem moderno está ameaçado pelo poder
absoluto do EGO, pela idéia de massa, pelo totalitarismo da sociedade de consumo e nessa perspectiva,
para satisfazer o seu ego, ignora a questão socrática, consequentemente, ignora valores éticos .
A discussão atual sobre ética tenta compreender a perda ou as transformações dos valores
sofrida na modernidade. Busca-se em uma perspectiva objetiva, da ciência e da razão a explicação dos
fenômenos. A perspectiva do sobrenatural não é mais utilizada para tentar entendê-los. A maior
praticidade, a explicação para os fenômenos centrada no pragmatismo cientifico, levam à desconsiderar
alguns dos valores adquiridos ao longo da história da humanidade.
Amartya Sen, corroborado por outros autores como Arnsperger, analisa a perda do foco na
questão socrática, como a causa da falta de ética na modernidade.
Ademais, o problema ético foi agravado com o processo de globalização. A necessidade premente
de buscar eficiência, de ser competitivo em uma economia global, leva as empresas a trabalhar na busca
da produtividade e competitividade a “qualquer custo”. Na sociedade de consumo o homem só serve na
qualidade de promotor de lucro, segundo Ávila Fagúndez. Assim, assiste–se a uma regressão, a um
desrespeito aos preceitos éticos. Pelo lado da produção, os mercados são cada vez mais fragmentados, o
sub-emprego ampliado, exploração da mão-de-obra - barata e infantil, etc. Segundo Fagúndez, pela
perspectiva do consumo, os produtos desnaturados, quimificados, carcinogênicos, degenerativos, são
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livremente vendidos nos supermercados e lojas, sem que o Estado esboce qualquer atitude de rejeição em
relação a eles.
Esses são alguns exemplos da crise ética vivenciada na modernidade. Os valores éticos, no
sentido do bem agir, analisada por Arnsperger, estão em desuso - o desrespeito é total.
No entanto, apesar de toda a relação que se possa evidenciar, alguns autores não associam ética
à Economia. Desta forma, Lionel Robbins, citado por Sen, vai dizer que não parece logicamente possível
associar ...economia e ética ... além da justaposição. Para Sen, Robbins sabia que estava contrapondo à
idéia predominante à época que enfatizava a ligação entre economia e ética, pois, não se pode discutir
ética sem que se refira às questões de cunho econômico.
A Economia se ocupa de pessoas reais e essas, por sua vez, não podem ser indiferentes à
questão socrática. Como discutido por Arnsperger, ética é a ciência do agir, do bem agir. Então como
discutir ética, na visão socrática sendo que o processo de globalização impõe parâmetros que impulsionam
os agentes à “bular” essa ética, em prol dos objetivos pessoais.
Reportando toda essa questão para uma análise mais geral, é possível verificar que os problemas
éticos são de grande proporção na modernidade e que não se vislumbra uma saída ética que visa mudar o
homem.
A responsabilidade por uma sociedade melhor, mais justa e equitativa depende de todos e de cada
um. O ser humano precisa conscientizar-se que é de cada um a responsabilidade de construir uma
sociedade melhor para todos, pois o Estado não consegue dar respostas aos grandes problemas da
humanidade.
Mas, para que se tenha uma sociedade melhor, mais justa e solidária é preciso questionar os
valores que estão postos. Fagúndez argumenta que:
ser solidário deverá ser a grande meta do homem; caso contrário, ter-se-á o caos.
A solidariedade é o passo mais importante para que se possa ir ao encontro do
outro e compreendê-lo. Para isso precisa-se superar o modelo patriarcal que tudo
quer dominar e vencer. A Medicina Masculina, autoritária, quer combater e
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eliminar, com os seus poderes quimioterápicos, se possível, todos os vírus e
bactérias existentes sobre a face da terra. É como se as bactérias não estivessem
na terra muito antes que os homens. É como se elas não fizessem parte do
equilíbrio da vida. A ética integral requer humildade. Enfim, que o homem se
reconheça como peça crucial no jogo da vida, que se reconheça, sobretudo,
humano.
Assim, na modernidade esses são alguns fundamentos essenciais para que se possa atingir uma
sociedade mais solidária, de pessoas mais responsáveis e comprometidas com uma sociedade melhor.
Globalização e o papel do Estado no contexto da responsabilidade social.
A globalização impõe uma nova racionalidade econômica. Um sistema produtivo transnacional
global reforça a concentração de renda, pois, amplia, o poder econômico dos grupos transnacionais e
multinacionais e, como conseqüência a exclusão social.
STIGLITZ (2005) observa que o problema se situa exatamente porque a globalização econômica
ultrapassa a globalização política.
Nesta perspectiva, prevalece os interesses em termos globais. O espaço nacional perde primazia.
O núcleo decisório desloca-se do Estado para as grandes empresas. O que vale a
partir de agora é a racionalidade global que tem no processo de alocação
produtiva e na movimentação do capital financeiro mundial os seus vetores
principais. O econômico assume total controle sobre o político. Isto se reflete na
perda da soberania dos Estados nacionais e na impotência das classes políticas
desses países. (Melo Neto, 2001:4).
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Celso Furtado citado por Melo Neto, atribui, à lógica da nova gênese do capitalismo avançado, à
responsabilidade pela degradação do tecido social, o que coloca em xeque os valores mais substantivos
da sociedade.(Melo Neto, 2001: 3).
Essa racionalidade econômica global que gera desemprego e exclusão social debilita o tecido
social, enfraquecendo-o, através da deteriorização dos valores da sociedade, da quebra da coesão e do
espírito de solidariedade. Valores que deveriam reger as condutas sociais, morais e éticas são relegadas a
segundo plano, quando não totalmente abandonadas nessa nova ordem globalizante.
Essa situação surge da falência do Estado do Bem-Estar. A política do neo-liberalismo desmantela
o Primeiro Setor. As demandas sociais são ampliadas, devido ao crescimento populacional e ao
agravamento dos problemas sociais e econômicos, reflexos do capitalismo de mercado.
O Estado que deveria regular e conter os abusos do Segundo Setor, altamente concentrador de
renda e promotor das desigualdades sociais e da exclusão social, no entanto, tem perdido força e não tem
conseguido atuar eficientemente para corrigir as imperfeições dos mercados. Assim, reduzir a pobreza e
eliminar a miséria no mundo passou a ser um grande desafio social.
Nesse cenário, onde o Estado se encontra reduzido e enfraquecido e a sociedade desfacelada,
problemas sociais como desemprego, má-distribuição de renda, fome, violência, sinalizam para o
agravamento da crise social.
É fato que a competitividade depende de fundamentos sociais, mas, a sua busca pode produzir
efeitos socialmente perversos. Nesse sentido é importante equacionar as dimensões econômicas e sociais
dos alicerces da competitividade, de forma a evitar os efeitos sociais adversos que essa possa suscitar e
fortalecer os alicerces que a sustenta. (ECIB 1993)
Antes que essa crise alcance limites sem precedentes, emerge no próprio seio do sistema
capitalista, uma nova lógica e racionalidade social, denominada Responsabilidade Social Empresarial. É
uma tentativa de atenuar os efeitos perversos causados pela racionalidade econômica globalizante.
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Com a mundialização da economia, os problemas urgentes discutidos amplamente em relação às
questões climáticas, o aumento da pobreza em escala mundial2, modificam a nossa concepção do papel
das empresas na sociedade. Não é mais possível conceber a empresa apenas pelo ângulo dos seus
resultados econômico é preciso que ela devolva a sociedade o que a sociedade a proporciona.
Cada vez mais, nos fóruns de discussão em nível mundial sobre os problemas que afetam o
planeta, tem se discutido um modelo de desenvolvimento sustentável que possa ser equilibrado entre um
crescimento econômico compatível com a equidade e justiça social e a proteção ambiental.
Nesse sentido, para que haja um desenvolvimento sustentável é preciso que todos os atores
sociais interiorizem os princípios desse modelo, participando ativamente desse processo.
Responsabilidade
Discutir a responsabilidade social empresarial requer a compreensão do que seja
responsabilidade, ato que se traduz na responsabilidade pelo outro, discutida por Châtel (2006).
Mas, enfim, o que é responsabilidade? Châtel a partir da confiança discute a responsabilidade.
Segundo ela, sem confiança, a responsabilidade seria defraudada. Enquanto a confiança é tida como uma
relação simétrica entre um Eu e um Tu, pois o Eu pode depositar confiança no Tu do mesmo modo que o
Tu deposita confiança no Eu. A responsabilidade se traduz em um principio ético por definição assimétrico,
no sentido de que o eu tem mais responsabilidade pelo outro.
O Eu pode ter confiança no Outro, porque o Eu acredita que o Outro irá respeitar os códigos, as
normas, que na visão do Eu são partilhadas. No entanto, para Châtel, na sociedade moderna assistem-se
situações de abuso de confiança, ou seja, o Eu tornou-se vulnerável porque a confiança que depositou em
um Tu foi defraudada, aniquilada.

2

As desigualddes na distribuição da riqueza estão a reforçar-se e que, apesar da intensificação dos fluxos mundiais
de capital e de trabalho, da extensão dos mercados, da globalização das políticas e dos progressos nas comunicações,
as oportunidades para melhorar os padrões de vida são cada vez mais inacessíveis à maioria da população. (Pedro
Hespanha in Santos, Boaventura de sousa, Globalização fatalidade ou utopia. Edições Afrontamento. 2005).
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Nesse sentido, o abuso de confiança denuncia o seu disfuncionamento, ou seja, a incapacidade do
Outro de ser digno de confiança. Mais, além disso, revela a insuficiência das suas bases, e por isso a
insuficiência, e mesmo a ausência (...) deste ambiente normativo que estaríamos tentados a apelidar de
ético, porque se manifestam sempre no interior de quadros normativos definidos. (Châtel, 2006).
Assim, em situações de abuso de confiança torna-se questionável a idéia da confiança como base
do laço social. Para Châtel, a leitura que se faz da confiança, definindo os valores ou os princípios que
guiam as ações de uns e outros não é colocada como problema, mas como algo que se auto justifica. Ou
seja,
Tal leitura esquece, omite, ou desvaloriza a importância das mudanças
subjacentes à organização das sociedades contemporâneas e nomeadamente a
influência desmesurada associada ao crescimento do poder pessoal, ao aumento
da preocupação consigo próprio e somente consigo, com o risco de que esta
preocupação conduza à exploração dos mais fracos.(...) omite a contradição
essencial das sociedades ocidentais contemporâneas entre (...) o apelo constante
aos direitos do homem (...) e a negação destes mesmos direitos e do seu
significado.
E questiona, é possível construir confiança sem apoios sólidos?
Desta forma, fazer a leitura da confiança omite o principio que guia o homem atualmente a vontade
de estar sempre em primeiro lugar, embora isso possa passar pela injustiça, violenta com o outro eu pela
indiferença pelos seus infortúnios.
No entanto, Châtel discute que:
O Outro não é considerado em função da sua pertença ou de seus atributos
sociais. Não é apreciado em função do seu poder ou de sua ausência de poder.
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Não é ponderado ainda em função dos valores que encarna ou é razoável
encarnar. O Outro é, porque o Eu é responsável por ele.
Porém, no contexto das organizações, a confiança está perdendo espaço. Então como é possível
falar em responsabilidade, se não existe confiança, base imprescindível para a responsabilidade. Stiglitz
(2005) se referindo à idéia defendida por Adam Smith de que as pessoas, quando perseguem os seus
próprios interessem, contribuem para o bem público. Mas que nem sempre isso ocorre, pois algumas
virtudes como confiança e lealdade são deixadas de lado para que o sistema econômico possa funcionar.
Mas será que o sistema econômico necessita se pautar em valores distorcidos para funcionar?
Onde está a responsabilidade pelo Outro? Será que os preceitos de responsabilidade, confiança terão que
ser violados para que o sistema econômico funcione? Até onde isso se sustenta?
ALBURQUERQUE analisa a confiança nos dias atuais como necessária, mas também, complexa,
ambígua e controversa. Dado que as relações se constrõem pela confiança, e para que a mesma seja
preservada, é preciso que eu prove que sou digno de confiança. Entretanto, como esperar solidez da
confiança, dado que as condições de previsibilidade e de rotinização são inapreensíveis, quando já não
existem garantias metassociais, quando os princípios, as crenças e os mecanismos de agregação do
passado estão quebrados (Albuquerque, 2006:120).
E então, como construir uma relação sólida entre empresa e seus stakeholders, dado que o vinculo
de confiança se rompeu? Como resgatar os vínculos?
Para reatar os vínculos é preciso uma remodelagem do sistema. É nesse contexto que se insere a
discussão de Responsabilidade Social Empresarial. É preciso resgatar a confiança, e para tanto as
condutas empresariais devem ser sustentadas pelos preceitos éticos.
Responsabilidade Social Empresarial - Uma breve discussão
O processo de reestruturação produtiva, iniciado na década de 1980 e intensificado na década de
1990 implementou modificações significativas na estrutura produtiva clássica. Foram realizados grandes
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investimentos em tecnologia, mudanças organizacionais, com diminuição dos níveis hierárquicos dentro
das organizações, terceirização, redução do quadro de pessoal, dentre outras. (SANTOS, 1997).
Carvalho discute algumas das características dessas transformações,
A reestruturação produtiva (....) caracterizou-se pela crise do modelo tayloristafordista e advento dos modelos flexíveis de produção (toyotismo). Na busca por
produzir mais com menores custos e maior qualidade, as empresas por um lado
formaram uma elite trabalhadora, alvo de altos investimentos em termos de
qualificação e remuneração, e por outro, uma massa de trabalhadores
descartáveis, além daqueles que nunca conseguirão inserir-se no mercado de
trabalho formal. O Schimit taylorista tornou-se obsoleto, agora é necessário ser um
empreendedor. A área de Recursos Humanos passa a ser denominada de Gestão
de Pessoas e a ocupar um posicionamento estratégico, promovendo a exploração
(...) da “mais valia da manipulação” uma vez que se requer não apenas o corpo,
mas a mente e a alma dos trabalhadores. (CARVALHO, 2007 citando ULRICH,
2003).
Na concepção de Stiglitz (2005), a década de 90 apresentou avanços consideráveis, no que se
refere ao crescimento, com a queda na taxa de desemprego, associada ao aumento de produtividade.
Contudo, a década mostrou que não garantiam estabilidade.
Assim, os anos subseqüentes, foram suficientes para evidenciar que os mercados podem não só
não criar empregos suficientes para os que chegam de novo ao mercado de trabalho, mas nem sequer
acompanhar a destruição de postos de trabalho provocada pelo aumento da produtividade3.
Aliado a isso assiste-se ao aumento da competição, retorno ao individualismo e desmoronamento
dos vínculos sociais. A reestruturação produtiva, na concepção de Carvalho (2007) “corroi o caráter”,
fazendo com que valores como lealdade, confiança e amizade se deteriorem. A liberdade para aqueles que
não tem recurso é vivenciada como abandono. Stiglitz (2005), observa que as pessoas que não tem
3

Stiglitz (2005:357)
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emprego perdem o sentido da dignidade (...). No entanto, Carvalho acredita que através do comunitarismo
poderia tentar resgatar o vinculo social e a segurança perdidos.
Assim, uma nova perspectiva entra em cena, uma maior conscientização dos problemas sociais
gerados pela globalização econômica e da necessitada de agir como ator ativo no processo. É neste
contexto que emerge a discussão sobre a Responsabilidade Social da Empresa
A responsabilidade social deve pautar-se no compromisso pelo outro, uma relação simétrica entre
empresas e seus stakeholders (funcionários, clientes, fornecedores, acionistas, dentre outros).
Responsabilidade reflete confiança no outro e nesse sentido, a empresa deve incorporar a ação social para
além de uma estratégia de crescimento própria, mas para uma ação compromissa com a transformação da
situação precária que assola a sociedade, primando pela melhoria da qualidade de vida e da dignidade
humana. Para tanto, é preciso que valores imprescindíveis como integridade, honestidade, lealdade, sejam
resgatados e cultivados para que se tenha, de fato, responsabilidade. Esses valores foram corroídos pela
competitividade espúria. Nesse sentido, a discussão da questão social na organização tem de se pautar
em uma mudança de postura do agente econômico, empresa. Somente a partir dessa metamorfose é que
será possível ter responsabilidade.
A responsabilidade social das empresas não é nova. As primeiras experiências estão estritamente
relacionados com os fundamentos de ordem religiosa. A religião, protestantes e católicos, como fonte de
inspiração das primeiras concepções da noção de RSE e do paternalismo industrial que ela evidencia.
No denominado Evangelho dos Ricos, é possível verificar a importância dos preceitos religiosos e
sua influência na construção do conceito de responsabilidade social empresarial.
Reflexões relativas às responsabilidades dos homens ricos de negócios da época,
considerando que estes deveriam conduzir sua vida não ostentada pela riqueza e
que benevolentemente deveriam gerenciar a redistribuição em função dos
interesses públicos4.

4

ACQUIER & GOND & IGALENS. I’entreprise à la responsabilite sociale de I’entreprise comme religion.
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A muito que as empresas reconhecem o seu papel, entre outros, o que consiste em contribuir no
desenvolvimento das comunidades dentro das quais elas operam5. Contudo, a função da empresa é gerar
riquezas para que a economia cresça. Assim,
O papel fundamental das empresas consiste em criar as riquezas. Esse papel é
crucial para o desenvolvimento econômico e social de toda a sociedade. No
entanto, a OIE reconhece também a importância dos meios pelos quais as
riquezas são criadas. Assim, as empresas tentam considerar as implicações
sociais e econômicas de suas operações6.
O conceito de RSE aparece dentro do discurso dos dirigentes a partir do século XIX e no fim do
século XX nos EUA. Toda abordagem era desenvolvida através de atividades filantrópicas7.
A partir dos anos noventa, a responsabilidade social, impulsionada pela comunidade internacional
ganha destaque na Europa e no mundo8, associado às discussões de desenvolvimento sustentável.
Segundo Rico (2004) citando Mifano (2002), a responsabilidade social das organizações surgiu
num contexto de crise mundial de confiança nas empresas. Para tanto, as organizações empresariais
começaram a promover um discurso politicamente correto, pautado na ética, implementando ações sociais
que podem significar ganhos em condições de qualidade de vida e trabalho para a classe trabalhadora ou,
simplesmente, podem se tornar um mero discurso de marketing empresarial desvinculado de uma prática
socialmente responsável.
Atualmente, o termo Responsabilidade Social Empresarial – RSE, cada vez mais vem tomando
espaço nos debates relativos às questões que envolvem o desenvolvimento social e econômico da
sociedade.

5

La Responabilité Sociale des Entreprises – L’Approche De L’OIE
La Responabilité Sociale des Entreprises – L’Approche De L’OIE
7
ACQUIER & GOND & IGALENS. I’entreprise à la responsabilite sociale de I’entreprise comme religion.
8
Johannesburg,, conferência de Doha, Agenda 21 em 1992, O European Business Network for Social Cohesion
(EBNSC), dentre outros.
6
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Trata-se de uma maior consciência dos agentes econômicos de que os problemas sociais são
urgentes e que é necessário a intervenção perante a tais questões para tentar atenuar os efeitos causados
pela integração dos mercados mundiais.
Assim, FROES & NETO (2001, p.6) destacam que para tanto é preciso mudar a racionalidade do
sistema, mas que mudar a racionalidade do sistema não implica em tornar empresas ineficientes, mas sim
(...) criar uma nova lógica e racionalidade social. (...) Não para substituir a lógica econômica globalizante,
mas para atenuar seus efeitos e diminuir seus riscos sistêmicos.
Nesse sentido, os autores destacam que tal conceito extrapola a dimensão da filantropia. Ao
diferenciar filantropia de RSE, Froes & Neto (2001, p.27) destacam que a primeira baseia-se no
assistencialismo, enquanto a segunda tem relação (...) com a consciência social e o dever cívico. (...)
Reflete a ação da empresa em prol da cidadania.
Uma conduta empresarial socialmente responsável está relacionada ao envolvimento e
comprometimento com o seu meio. Assim, contempla a dimensão interna e externa do empreendimento.
Deve considerar aspectos relativos aos direitos humanos; aos direitos dos empregados e dos
consumidores; à relação com os fornecedores; ao envolvimento comunitário; ao monitoramento e à
avaliação de desempenho; e, aos direitos dos grupos de interesse. Em suma, abrange todas as relações
da empresa com seus funcionários, clientes, fornecedores, acionistas, concorrentes, meio ambiente e
organizações públicas e estatais.
A prática da RSE é na realidade um processo que tem se mostrado cada vez mais visível nos
planos estratégicos das instituições. A RSE constitui ferramenta para a sustentabilidade das organizações.
Nesse novo cenário, as empresas têm buscado novos modelos de gestão que estejam alinhados com os
princípios do desenvolvimento sustentável.9
Mas, até que ponto é compensador ser uma empresa socialmente responsável? Pesquisas
realizadas nos Estados Unidos apontam alguns números que podem sinalizar a importância de ser uma
empresa cidadã: 68% dos jovens optariam por trabalhar em alguma empresa que tivesse algum projeto
social e nada menos que 76% dos consumidores preferem marcas e produtos envolvidos com algum tipo
9

YOUNG, Ricardo. <www.uniethos.org.br> acesso em 07.03.07. (Presidente do UniETHOS e do Conselho
Deliberativo do Instituto ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social).
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de ação social. Os dirigentes empresariais perceberam que é necessário fazer com que as pessoas
gostem da empresa, se identifiquem com a sua marca e tenham prazer em trabalhar no seu negócio. Os
profissionais mais qualificados e talentosos preferem trabalhar em empresas que respeitem os direitos, a
segurança e a qualidade de vida de seus funcionários.
As questões de cunho social - desafio que deveria ser enfrentado conjuntamente pelas empresas,
Estado e sociedade civil, no âmbito da empresa iniciam-se sob a forma de assistencialismo e filantropia. O
resultado dessas ações reflete positivamente na imagem da empresa. Isso intensifica a atuação da
empresa e ela engaja em uma nova fase de investimento social.
Contudo, as razões de uma maior inserção da empresa nas questões de cunho social, devem ir
além de uma estratégia. A nova postura que se espera da empresa é de uma maior sensibilização perante
a crise social atual.
No entanto, ainda a muito a se compreender, principalmente na concepção do que, de fato
significa para a empresa, a sua inserção em ações de caráter social, para que se possa entender, de forma
clara e imparcial, as questões pertinentes à responsabilidade social empresarial, e que caminhos ela
conduzirá no futuro.
O papel do Estado e a responsabilidade social das empresas em Portugal
Conforme estudo do CECOA, a prática da responsabilidade social das empresas em Portugal tem
se dado de maneira informal, principalmente nas PMEs. No entanto, é a partir das discussões no contexto
dos acordos estabelecidos em nível mundial e perante as estratégias definidas para a União Européia, a
RSE surge com carácter de sistematização nas directrizes inscritas no PNEDS e do PNE que de forma,
directa ou indirecta, visam a sua promoção. Uma maior sistematização foi dada, especialmente com a
Cimeira Europeia de Lisboa em março de 2000. Santos et all (2006)
Mas, é em janeiro de 2003, com o lançamento do livro verde “Promover um quadro Europeu para
a Responsabilidade Social das Empresas” que são oferecidos os elementos para que o Conselho
Econômico e Social (CES), apresente suas interpretações relativas à noção da RSE.

1503

ACTAS
14º Congresso da Associação para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Assim, conforme estudos do CECOA, alguns fatores ocorridos em 2003 levaram a um relativo
“boom” do tema da RS em Portugal:
9 Apareceram novas organizações relacionadas com a RS;
9 O Conselho Econômico e Social publicou um importante parecer sobre o tema;
9 A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) atualizou o seu regulamento relativo ao
governo das sociedades cotadas;
9 Ocorreram as primeiras condenações em tribunal por delitos de insider trading;
9 Tiveram lugar diversos eventos sobre RSE, alguns deles com numerosa assistência;
9 Aumentaram as campanhas de marketing relacionado com causas;
9 A Novadelta tornou-se a primeira empresa portuguesa a obter a certificação de responsabilidade social
segundo a norma SA 8000 (Dezembro 2002);
9 Aumentou o número de relatórios de RS publicados pelas empresas;
9 Aumentou o número de estudos realizados sobre o tema;
9 A comunicação social dedicou ao assunto um espaço sem precedentes;
9 A RS entrou na agenda das administrações de muitas das principais empresas;
9 Apareceram empresas de consultadoria a oferecer serviços nesta área.
Santos et all (2006) relata ainda que a RSE em Portugal constitui-se como um meio, enquadrada
nas políticas nacionais, para tentar superar o atraso estrutural em que o país se encontra, principalmente
frente aos desafios impostos pela globalização, pela competitividade e pela sociedade do conhecimento.
No entanto, para promoção da responsabilidade social são necessárias a implementação de
diretirizes prioritárias. Dentre essas destacam – se, as diretas: fazer face à mudança e promover a
adaptabilidade no mercado de trabalho; e as indiretas: as medidas ativas e preventivas dirigidas aos
desempregados e aos inativos; criação de emprego e espirito empresarial; promover o desenvolvimento do
capital humano e aprendizagem ao longo da vida; igualdade de gênero e a de promover a inserção no
mercado de trabalho de pessoas desfavorecidas e combater a discriminação de que são alvo.
Mas, apesar de toda essa discussão em torno da RSE, as práticas de RSE em Portugal e a sua
implementação de forma mais sistematizada e formalizada ainda é bastante tímida.
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Algumas caracterisitcas, como a ética, o compromentimento com questões sociais, dentre outros,
são fundamentais para o desenvolvimento da RSE.
Para além das responsabilidades legais, importa que as empresas tenham um
papel activo no progresso das normas ecológicas, e no progresso social, encorajar
uma maior intervenção e um maior diálogo com as comunidades locais. João
Salgueiro. (Seminário - A Responsabilidade Social das Empresas – (CES 20 de
Maio de 2002 - Lisboa).
João salgueiro vai dizer que, em Portugal é preciso um maior envolvimento com o combate à
ilegalidade, aos abusos, desperdícios e favorecimentos ilícitos.Vai argumentar ainda que:
Para além de análises eruditas, é indispensável que a detecção de situações
irregulares tenham consequências, responsabilizando os diversos agentes
envolvidos, na prática situações de cumplicidade objectiva – e não apenas quanto
aos direitos sociais ou às normas ambientais.
João Salgueiro, analisa que as nossas responsabilidades sociais relaciona-se com o quadro
insatisfatório que estamos vivenciando em nível mundial, no que se refere a falta de legislação e ressalta
que em Portugal a situação é ainda pior, porque além de uma legislação inadequada o descumprimento da
legislação vigente é generalizado.
Ademais, devido a pouca capacidade de fiscalizar do Estado, conduz a situações de
incumprimento da lei. Corroborando com essa visão, Valente (2006) vai argumentar que, existe pouca
disponibilidade no cumprimento da lei e das obrigações por parte dos agentes econômicos, empresas,
famílias e do próprio Estado. Como exemplos dessa situação pode-se citar o descumprimento das leis
laborais, o trabalho infantil, fraude e evasão tributárias, desrespeito â legislação ambiental, distorção das
regras de concorrência, na qualidade dos produtos, etc. (Valente citando Melícias, 2003)
Segundo Valente (p.90), em Portugal vive-se em um cenário empresarial onde
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muitas empresas não respeitam o enquadramento legal em termos fiscais,
ambientais e sociais. (...) a ausência de fiscalização, a morosidade dos tribunais e
a falta de consciência cívica, agravam a situação em que continuamos a viver. O
papel do Estado não é adequadamente cumprido. Desta forma, a morosidade,
resignação, descoordenação, irresponsabilidade social e até mesmo o
incumprimento legal são exemplos dessa realidade.
Nesse cenário, onde alguns preceitos éticos mínimos não são respeitados, como é possível falar
em RSE, dado que a base de uma política socialmente responsável centra-se em preceitos éticos? É
preciso que se leve a sério as normas que são essenciais numa sociedade, e que essas devam ser
respeitadas por todos. (João Salgueiro 2002)
É apartir de problemas dessa natureza, que algumas caracterísitcas para uma boa atuação da
empresa socialmente responsável são apresentadas. Assim, para que se possa entender RSE é preciso
entender as dimensões que são necessárias para que a empresa se encaixe como socialmente
responsável. Desta forma, Carrol propõe uma pirâmide, onde estão elencadas as responsabilidades das
empresas socialmente compromentidas com a RSE. Nesse sentido, a empresa não pode descuidar da sua
responsabilidade econômica, ou seja, deve gerar lucros para seus investidores e acionistas10; a empresa
ainda deve ter a responsabilidade legal, obedecer a lei; deve ter responsabilidade ética, fazer o que é
certo, não causar danos e deve ter a responsabilidade discricionária, contribuir para com a melhoria da
qualidade de vida da comunidade.
Nesse sentido, as empresas em Portugal se encontram em um nível ainda embrionário no que se
refere à RSE. É preciso que haja uma mudança na cultura organizacional para que se possa implementar
politicas voltadas para a responsabilidade social.
10

Milton Friedman em seu livro Capitalismo e Liberdade vai dizer que a única responsabilidade da empresa é gerar
lucros. Corroborando com essa discussão, Galbraith (1982) citado por Tenório (2006) vai argumentar que a
maximização do lucro é a principal contribuição social que a empresa poderia oferecer à sociedade. Nessa
perspectiva, a empresa que não se preocupar com a sua responsabilidade econômica estará agindo de forma
irresponsável.
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Nas grandes empresas, já se observa práticas de responsabilidade social formalizadas e bem
mais sistematizadas. No entanto, conforme observa Valente, a maioria das empresas portuguesas não tem
condições para assumir de forma estruturada a sua responsabilidade social.
A situação da RSE em Portugal pode ser expressada da seguinte forma: algumas poucas
empresas com práticas importantes e ações continuas e outras que desconhecem as práticas,
considerando como uma prática de ser socialmente responsável o cumprimento das leis e das
obrigações11.
Santos et all (2006) fazendo uma leitura da responsabilidade social em um contexto de longo
prazo, relata que, ser socialmente responsável, compromissada com a cidadania e o bem estar social cria
valor para a empresa.
Asssim,
(...) o crescente envolvimento da comunidade empresarial nas questões da
responsabilidade social não decorre, exclusivamente, da adesão a princípios
éticos, da pressão ou dos movimentos da sociedade civil. Advém, igualmente, de
uma interpretação muito clara e precisa por parte das empresas, de que as
práticas de responsabilidade social podem contribuir para a criação de valor e
potenciar a gestão dos activos intangíveis relacionados com o valor de mercado,
imagem e marca, capital social, conhecimento, inovação, risco ou com a
dinamização de networks. Estas preocupações têm transformado as estratégias de
gestão e de governação corportativa e produziram uma necessidade de as
empresas actuarem de forma pró-activa na comunidade envolvente. Santos et all
(2006)

11

Valente citando CECOA 2004.
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A responsabilidade social empresarial é mais dissiminada explicitamente pelas grandes empresas.
As atuações socialmente responsáveis das PMEs ainda é pouco conhecida. Segundo análise de estudos
internacionais feita por Santos et. all (2006), as PMEs estão implicadas com a RSE mais em um nível
diferente de envolvimento quando comparada com as ações das grandes empresas. Enquanto as grandes
tem uma política sistematizada da RSE, as PMEs, apesar da preocupação com os seus trabalhadores, a
comunidade e o ambiente, não apresentam uma política clara e bem estruturada da RSE, ou seja,
geralmente as ações de RSE das PMEs apresenta-se de maneira informal.
Valente baseado em CECOA (2004), dando um contributo a essa análise, apresenta alguns dados
que, constituem obstáculos encontrados pelas PMEs e, de certa forma, justificam a não adoção de uma
política mais clara, estruturada e formalizada no que se refere a um maior desenvolvimento da RSE das
PMEs. Assim, 24% das empresas atribuiram a não adotarem tais praticas devido a falta de informação
sobre o tema, 19% atribuem a falta de tempo e 17%, a falta de ligação entre o negócio e a RSE e 16% a
incapacidade financeira (16%).
Desta forma, a maioria dos estudos mostram que um maior engajamento à RSE está diretamente
relacionada ao porte da empresa. Nesta perspectiva, é possível perceber que a RSE é mais divulgada e
praticada em empresas de grande porte.
Estudo do CECOA mostra que no final da década de 90, as empresas portuguesas ainda estavam
muito atrasadas em relação à administração da empresa. Os códigos de Conduta escritos eram raros em
Portugal. A conduta informal predominava na maioria das organizações. Santos et all (2006), corrobora
com a análise e acrescenta, que ainda é bem incipiente a adoção de códigos de conduta pelas empresas
portuguesas.
Valente apresenta alguns dados nesse sentido, assim citando alguns estudos sobre a RSE das
empresas em Portugal relata que, 41,6% das investigadas por Rego, Moreira;Sarrico, 2003, possuem
códigos de conduta, e 32,4% das investigadas por Nunes, 2004 o possuem. Ainda nesses estudos foram
constatados que as empresas que não possuem codigos de conduta acham importantes criá-los. Uma
observação que cabe destacar desses estudos, é que, a maioria das empresas não possuem comité de
ética, o que põe em dúvida à avaliação do cumprimentos dos referidos códigos de conduta. Embora, as
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empresas têm consciência da importância de integrarem a ética na estratégia da empresa, 97,1%12 das
empresas investigadas. Valente citando Nunes (2004).
No conjunto dos sectores as principais práticas de RSE apontadas pelas
empresas são os sistemas de gestão (32%), os códigos de conduta, credos ou
declarações de valores (22%), os investimentos responsáveis (20%), os
procedimentos formais de natureza ecológica (10%), as acções de solidariedade
ou contribuição (8%), os comités de ética e os relatórios de sustentabilidade (4%).
(Valente citando Rego; Moreira; Sarrico, 2003)

Dado o estágio em que se encontra a RSE em Portugal, é de se esperar que o nível de
certificações seja bem reduzido. Desta forma, verifica-se que 1 empresa possui a certificação SA 8000; 243
empresas a ISO 14001; 14 empresas a EMA; 54 empresas possuem a OHSAS 18001 e 21 empresas
possuem a HACCP, conforme observa Valente citando dados da CECOA (2004).
No estudo de Rego et all. citado por Valente , ressalta que, as empresas em Portugal integram à
RSE por razões éticas (56%) em detrimento do comercialmente vantajoso (6%) ou do rentável (5%). No
entanto, Nunes (2004) observa que a cultura da empresa e os valores morais pessoais são o segundo e o
terceiro fatores respectivos a pesarem nas decisões éticas, logo a RSE da empresa é primordialmente
exercida no âmbito interno, ou seja, ela já está incorporada à cultura implementada pela organização ou/e
porque os indivíduos com poder organizacional o estabelecem.

12

O estudo de Nunes representa uma parcela pouco expressiva do empresariado portugues, pois foi feito em
empresas cotadas na bolsa, que não representam o tecido empresarial portugues. Apesar de estarem mais sujeitas à
monitoração, ainda assim não constituem bons exemplos em matéria de responsabilidade social.
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Ainda é importante frisar o elevado número de ações filantrópicas, pouco relevantes em termos de
estratégia da empresa e a passividade dos consumidores no que se refere a uma postura mais
responsável no âmbito do seu consumo cotidiano.
Mas, no que se refere aos problemas de cunho social evidenciados atualmente, devemos entender
que para além da responsabilidade social das empresas é preciso também da responsabilidade do Estado,
ou seja, a RSE é um complemento da RS do Estado.
Esta questão é-me sugerida pela onda de contestação que se abate sobre o
Estado Social, num contexto de globalização e de apropriação pelos Estados de
valores que rondam, em média, os 50% dos PIB nacionais;
não existem civilizações fortes sem uma eficiente base material, vale a pena
relembrar a máxima de que a economia é um meio e não um fim; a globalização
dos mercados e a perda da importância dos Estados-Nação são um bom ponto de
partida para relativizarmos a competição como estado de espírito e humanizarmos
as relações econômicas; a globalização e a perda de importância dos EstadosNação não nos deve fazer esquecer que o nível local é o nível privilegiado de
manifestações efectivas (negativas ou positivas) das empresas em todos os
domínios relevantes da sua desejável responsabilidade social. (António Castro
Guerra A Responsabilidade Social das Empresas: complemento ou sucedâneo do
Estado Social CES Lisboa 2002).
Fransciso Van- Zeller13 questiona parte do Livro Verde que parece atribuir às empresas,
responsabilidades que claramente seriam do Estado.
Esta perspectiva é inaceitável, e por isso seria indispensável que constasse de
modo inequívoco do Livro Verde o papel fundamental que compete aos Governos
13

Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa – CIP - CES Lisboa 2002.

1510

ACTAS
14º Congresso da Associação para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Nacionais, desde logo ao deverem tomar as medidas convenientes para a
protecção dos direitos sociais e económicos dos cidadãos e para a promoção do
progresso social, pois não podem ser as empresas, a esse nível, a ter a actuação
mais importante.
E ao analisar o outro lado da questão, Paes relata à nova concepção de Estado.
O Estado inserido no novo pacto social. Comprometido com a sociedade civil, cujo
papel dominante é o exercício pleno do seu poder social, controlando os excessos
do mercado, das empresas inescrupulosas, dos corruptos, dos burocratas,
regulamentando os serviços prestados pela iniciativa privada, realizando
investimentos sociais e atuando em parceria com as empresas e a sociedade civil
na busca de soluções duradouras para a eliminação do déficit social. (José
Eduardo Sabo Paes
Dado o que foi discutido sobre o papel do Estado, e considerando a importância que esse tem para
uma maior dissiminação da RSE, Santos et. all. (2006) apresenta algumas diretrizes que o Estado deve
fornecer para um melhor enquadramento da questão da RSE. Desta forma, o Estado deve:
9 “Promulgar a legislação que vise:
 Introdução das dimensões da RSE, nas plataformas, nacionais e também comunitárias, nomeadamente nos doucmentos de
implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável e do Emprego, como da Formação Profissional
para que de modo formal e estruturado se caminhe no sentido desejado;
 Fomento dos pincípios de honestidade e equidade, nas relações entre as empresas e os stakeholdrs, no sentido de haver
uma sanção predominantemente social e moral para os prevaricadores, para além de outras de carácter jurisdicional,
fortemente valorizadas por todos;
 A emergência e disseminação de novas formas de emprego que leve à flexibilização responsável, garantindo a segurança
na actividade de forma artriculada, a todos os cidadãos, bem como o equilíbrio com a vida familiar.

1511

ACTAS
14º Congresso da Associação para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

9 Divulgação da RSE, dado o papel importante das autoridades públicas no encorajamento e
na promoção da responsabilidade social:
 Dá o exemplo nas questões de RS. Além de facilitador, o governo deve assumir a promoção da RS encorajando os
sectores económicos de forma transversal, promovendo a transparência e o diálogo entre stakeholders nas questões
relacionadas com a RSE;
 Criar condições institucionais para aumentar a visibilidade da problemática do desenvolvimento sustentável e da RS nos
meios de comunicação social, especialmente nos de maior difusão;
 Propor uma discussão mais alargada sobre o tema.

9 Implementar medidas concretas:
 Criação de áreas funcionais que liderem, acedam e integrem estratégias no domínio da RS;
 Suportar workhops, fóruns e estudos que outras organizações possam desenvolver;
 Informar o público acerca das práticas de RS e identificação de entidades que são líderes na implementação de práticas;
 Disponibilizar incentivos (como taxaas, prémios, beneficíos fiscais e programas especificios) que encorajem os empresários
a adoptar práticas de RS;
 Criar incentivos directos ou indirectos para atribuir aos actores que apresetam boas práticas ou resultados exemplares, na
sequência de processos avaliativos realizados por entidades independentes, concretizados através de prémios ou de
medidas fiscais de discriminação positiva;
 Investigar a lacuna (efectiva ou percepcionada) entre os indicadores de investimentos ético e as práticas de RS das
organizações.

9 Da concessão de apoios:
 Suportar financeiramente a realização de auditorias de RS a PME por organizações independentes acreditadas, apoiando
anteriormente a contratação de consultores para a preparação dessa auditorias;
 Criar formas funcionais de incentivo ao mecenato e ao voluntáriado, nomeadamente de sistemas de compensação formal
ou informal;
 Promover a I&D na pesquisa de produtos amigos do ambiente e sustentáveis com vista à melhorar a perfomance das
sociedades, através da concessão de medidas de discriminação positiva, principalmente em termos fiscais;
 Incentivar a criação e dinamização de um mercado baseados nas bolsas éticas com vista a canalizar investimentos
responsáveis e eticamente exigentes.
Para Santos (2006) uma parceria entre estao, empresa e organizações da sociedade civil é essencial para uma efectiva
promoção da RSE. Neste âmbito, algumas medidas podem ser citadas:
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9 Apoio de projectos estrutudos em rede, que envolva PME e outros parceiros no âmbito da RSE;
9 Criação de um ambiente facilitador, que potencie a criação de parcerias estabelecidas com a
comunidade de modo a incentivar as empresas e as instituições a participar nestes programas;
9 Promoção de uma atitude colaborativa ou cooperativa, apesar de simultaneamente concorrencial
entre as empresas e muito, especialmente, entre as grandes e pequenas e médias empresas,
dentro de um modelo “coopetição” (cooperação + competição);
9 Criação de uma plataforma de cooperação interinstitucional orientada para o apoio às PME no
domínio da RS, em colaboração com as associações industriais, sindicatos, ONG e poder local;
9 Incentivo a operações de portas abertas das empresas, convidando os stakeholders a visitá-las e
a participarem nas sus actividades, que podem ir até um processo de co-produção”. Santos et. all.
(2006)
As argumentações apresentadas nos permite verificar que, apesar de nos últimos anos haver uma
maior inserção das organizações privadas em questões de caráter social, essas ainda são incipientes e há
necessidade de uma maior atuação do Estado para que haja maior dissiminação e adoção da RSE pelas
empresas. Nesse sentido, seria relevante uma atuação forte do Estado no sentido de fornecer as
condições de uma maior promoção da RSE, pois as empresas, cada vez mais, tendem a dividir com o
Estado, a responsabilização por questões de caráter social. Esses dois agentes dividem entre si a
responsabilidade pela diminuição das injustiças sociais. Isso se dá com vistas a desarticular e amenizar as
mazelas provocadas e intensificadas pela concorrência acirrada imposta pela globalização.
Dada a emergência das questões sociais na atualidade, é importante o estabelecimento de
parcerias entre Estado, mercado e sociedade civil, que possam influenciarem e modificarem a realidade
diante da gravidade dos problemas

Considerações finais
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Com o avanço das concepções neoliberais, os problemas sociais têm se agravado, especialmente
em função do recuo do Estado na regulamentação econômica do bem-estar social. É notório que o Estado,
cada vez mais, tem transferido algumas de suas funções para as empresas e a sociedade civil. Assim,
assiste-se nas últimas décadas do século XX e início do XXI, uma nova percepção da dimensão do termo
responsabilidade, a da responsabilidade coletiva.
Nesse novo contexto, há um movimento gradativo da participação das empresas nos problemas de
cunho social, ampliando o seu papel na sociedade, por vias como: filantropia assistencial, ações sociais e
através da responsabilidade social.
No entanto, em Portugal, a questão da RSE ganhou relevância a partir do lançamento do Livro
Verde. Cada vez mais, um número maior de empresas engajam em ações relacionadas com a RSE.
Entretanto, o país ainda tem um longa trajetória a percorrer, principalmente em questões de caráter
ético, pois sendo a ética a base da RSE, não é possível um desenvolvimento satisfatório da mesma, sem
uma conduta ética adequada. Nesse sentido, é preciso uma maior responsabilização na implementação e
cumprimento da legislação do país.
Assim, para que a RSE tenha uma maior repercussão e adesão das empresas é preciso que haja
uma maior intervenção e ações de fomento a mesma.
Por fim, cabe sublinhar que este estudo traça apenas um breve perfil da RSE, e que há muitas
lacunas a serem preenchidas no que se refere à questão da RSE em Portugal, No entanto, é importante
salientar que o estudo levanta algumas questões bastante significativas, que conduzem a uma
compreensão de aspectos relativos ao pequeno engajamento das empresas no que tange à RSE.
Assim, discutir, mesmo que sucintamente, a atuação das empresas no que se refere às questões
de caráter social e o papel do Estado no maior desenvolvimento da RSE no país contribui para uma maior
reflexão do assunto e ainda poderá despertar o interesse de novas investigações nesse sentido.
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RESUMO
Diversos trabalhos evidenciam que a relação entre saúde e pobreza é possivelmente bi-causal, uma vez que um baixo nível de
renda causa saúde precária e, essa, por sua vez, tende a causar um baixo nível de renda, criando um círculo vicioso conhecido
como a chamada armadilha saúde-pobreza. Assim, o objetivo do presente trabalho é analisar a existência de causalidade entre
indicadores de pobreza e saúde para os estados do Brasil, no período de 1981-2005. Os dados mostram a existência de uma
correlação positiva (negativa) entre taxa de mortalidade na infância e pobreza (renda). Os resultados do teste de causalidade de
Granger indicam que há uma relação bi-causal entre as variáveis, ou seja, saúde causa pobreza (ou renda) e vice-versa. Com
base nesses resultados fica evidente a necessidade de que as políticas públicas com intuito de reduzir a pobreza e melhorar a
saúde da população devem ser implementadas de maneira simultânea.
Palavras-chave: saúde, pobreza, causalidade de Granger, dados em painel.
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1. INTRODUÇÃO
Uma grande parte da população brasileira ainda convive com problemas de saúde precária e pobreza, duas
características marcantes do subdesenvolvimento socioeconômico. No entanto, cabe destacar as recentes melhoras segundo as
pesquisas sobre pobreza e saúde. Segundo os números do IPEADATA, no Brasil, a pobreza, mensurada pela proporção de
pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, passou de 40,84% no ano de 1981 para 30,69% em 2005, ou seja, uma redução
de 10,15%. Na saúde, os números do DATASUS mostram que a taxa de mortalidade na infância obteve um declínio de 72,90%,
entre os anos de 1981 e 2005.
Apesar desses avanços, são visíveis as diferenças entre os estados do Brasil. Por exemplo, em 2005, o estado de
Santa Catarina possuía 10,50% de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza, ao passo que em Alagoas esse indicador era
de 60,45%. Essa diferença também está presente quando levamos em conta a saúde, cujos indicadores mostram que os
estados das regiões Norte e Nordeste apresentam taxas de mortalidade na infância mais elevadas se comparadas ao Centro-Sul
do país. Com base nos indicadores de pobreza e de saúde, sabe-se que os estados das regiões Norte e Nordeste estão entre os
que possuem as piores situações tanto para indicadores de pobreza como de saúde.
Estudos como de Sachs (2002), Weil (2005) e Sala-i-Martin (2005), têm evidenciado que não é uma coincidência os
lugares pobres também apresentarem uma população com saúde precária. Essa relação entre saúde e pobreza é tratada na
literatura como sendo possivelmente bi-causal, uma vez que um baixo nível de renda causa saúde precária e, essa, por sua vez,
tende a causar um baixo nível de renda. Assim, cria-se um círculo vicioso, constituindo a chamada armadilha saúde-pobreza.
Apesar dessa relação de causalidade, ainda existem controvérsias sobre o motivo de lugares pobres possuírem população com
saúde precária. Alguns autores defendem que lugares pobres têm que aumentar o nível de renda para melhorar a saúde da
população ao passo que outros argumentam que para combater a pobreza necessita-se de melhorar o nível de saúde da
população.
Com base nessa breve apresentação o objetivo do presente trabalho é analisar a existência de causalidade entre
saúde e pobreza para o Brasil. Para tanto é aplicada uma extensão do teste de causalidade de Granger para dados em painel,
utilizando-se os estados do Brasil, no período de 1981-2005. Espera-se que o presente trabalho contribua ao melhor
entendimento da relação entre esses indicadores, de tal forma que oriente a formulação de políticas públicas que objetivem a
melhora do bem-estar da população. Assim, além dessa introdução, este trabalho está organizado em quatro seções. Na
próxima seção são apresentados aspectos teóricos e evidências empíricas da relação entre saúde e pobreza. Na terceira seção

1520

ACTAS
14º Congresso da Associação para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

explica-se a metodologia aplicada para o teste de causalidade. Na quarta seção é apresentada a análise dos resultados. E na
última seção contém as devidas considerações finais.

2. SAÚDE E POBREZA: UMA RELAÇÃO DE BI-CAUSALIDADE 14
Nesta seção é apresentada uma revisão teórica e empírica da relação entre saúde e pobreza. A literatura teórica sobre
esse assunto sugere a existência de uma relação bi-causal entre saúde e a pobreza. Por isso, a seguir são mostrados os
mecanismos através dos quais a pobreza afeta a saúde e vice-versa.

2.1 Como a pobreza afeta a saúde
A pobreza afeta a saúde através de diferentes canais. As principais formas são:
1ª.) Os pobres (e os países pobres) não têm recursos materiais nem o dinheiro necessário para adquirir bens e serviços de
saúde tais como: consultas médicas, medicamentos, e planos de saúde, etc. Assim, eles não têm condições de dispor de
exames preventivos, e muitas vezes quando diagnosticada uma doença não têm acesso ao tratamento necessário. E em alguns
casos os pobres não conseguem nem adquirir bens básicos como alimentação. Logo, é mais provável que pessoas pobres
tenham saúde precária, sejam desnutridos, com uma insuficiente ingestão protéico-calórica, e como um resultado sejam imunodeficientes e vulneráveis a doenças infecciosas.
2ª.) O fato de que os pobres não possam adquirir bens e serviços de saúde reduz os incentivos que as indústrias farmacêuticas
têm para dedicar recursos em P&D para as doenças que atingem aos pobres. Os lucros que tais produtos poderiam gerar
provavelmente não cobrem os grandes custos fixos. A decisão de investir em P&D relaciona o valor presente descontado de
todos os lucros futuros ao custo de P&D. Se os únicos clientes potenciais têm baixos níveis de renda (como certamente é o caso
hoje com os usuários potenciais das vacinas que previnem a malária, a AIDS, ou a tuberculose), então a quantidade de
unidades de uma vacina que seriam vendidas ao preço monopólico provavelmente seja pequena, portanto, menor a
probabilidade de uma firma dedicar recursos em P&D a esta vacina. Se segue que a firma dedicará a maior parte de seu esforço
financeiro a descobrir soluções aos problemas de saúde dos ricos.
3ª.) Os pobres vivem em áreas com alta concentração populacional, sem acesso a água potável, esgotamento sanitário e
serviços de saúde pública. Como um resultado, os pobres têm uma grande propensão a ter diarréia, cólera, ou febre tifóide. De
14

Baseado principalmente em Sala-i-Martin (2005) e Weil (2005).
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acordo com o Fundo para Infância das Nações Unidas (Unicef) a diarréia é uma das principais causas da mortalidade infantil (as
outras duas são desnutrição e infecções respiratórias).
4ª.) Mesmo havendo bens e serviços públicos de saúde, os pobres algumas vezes não têm acesso a estes, já que moram
distantes de hospitais, por exemplo, em áreas rurais, tornando-se muito caro buscar ajuda quando aparecem as enfermidades
ou até mesmo para questões simples como um parto. Logo, é mais provável que os pobres não tenham acesso a tratamentos e,
portanto, tenham saúde precária.
5ª.) Em geral, os pobres têm menos educação e com isso não entendem a necessidade de hábitos saudáveis e questões de
higiene. Tem sido amplamente documentado que um dos principais determinantes da mortalidade infantil é a alfabetização das
mães15. Mães educadas, por exemplo, entendem a necessidade de lavar as mãos, do uso de sabão, da importância de tomar
água tratada, e questões gerais de higiene com seu filho.
6ª.) Usualmente, as mulheres jovens pobres (e não educadas) são incapazes de rejeitar relações sexuais com homens ricos e
poderosos, o que as torna vulneráveis a disseminação de doenças venéreas ou AIDS. Embora a AIDS iniciasse como uma
doença “americana” em 1981, agora ele está amplamente concentrado no continente mais pobre, a África.
Em resumo, existe uma variedade de mecanismos que explicam como a pobreza e o subdesenvolvimento econômico
causam saúde precária. Mas a causalidade também vai à outra direção.
2.2 Como a saúde afeta a pobreza
A importância deste canal, em que a renda é determinada pela saúde é entendida através dos modelos de crescimento
econômico que incorporam capital humano. O capital humano é o insumo associado com a capacidade da força de trabalho,
logo, se relaciona com: força, habilidade, capacidade intelectual, elementos que deixam o trabalhador mais produtivo
aumentando assim o crescimento econômico.
Primeiramente, a idéia de “capital humano” estava muito relacionada à forma de educação e treinamento dos
trabalhadores. Contudo, nos últimos anos tem-se dado muita importância ao capital humano na forma de saúde. Por exemplo,
Doppellhoffer, Miller, Sala-i-Martin (2004) encontram que a expectativa de vida ao nascer é um dos determinantes robusto do
crescimento econômico. Esses autores defendem que a saúde (expectativa de vida) afeta positivamente em grande magnitude a
renda e suas taxas de crescimento, e também sugerem a existência de uma armadilha: economias pobres tendem a crescer
menos porque elas possuem população com saúde precária, e elas tendem a ter população com saúde precária porque elas são
pobres.

15

Simões (2002) constata que no Brasil e em suas cinco regiões uma maior escolaridade das mães está associada a
grandes diferenças nas taxas de mortalidade na infância.
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Portanto, a teoria econômica sugere que a saúde tem efeitos sobre o crescimento econômico, diretamente através do
capital humano; e indiretamente através da educação (outro componente do capital humano), do capital físico e do nível de
eficiência. Vejamos um modelo simples de crescimento econômico para entender esse argumento, para tanto, assumi-se a
seguinte função de produção agregada:
Y = A F(K, hL)

(1)

Nesta equação (1), Y é o produto, A o parâmetro de eficiência, K o capital físico, L o trabalho e h é a “qualidade do
trabalho” ou capital humano. Pode-se notar que o crescimento de Y (do produto) pode ocorrer somente se existem aumentos no
nível de eficiência, A, no nível agregado de capital físico, K, ou na qualidade ou quantidade de trabalho, hL.

Assim, os principais efeitos da saúde sobre o capital humano são:
O primeiro, e mais direto, é através do efeito da saúde sobre a produtividade do trabalho, (o termo “h” da equação).
Pessoas doentes são menos produtivas em comparação a pessoas saudáveis. Observa-se que pessoas com saúde precária
diminuem a oferta de trabalho, além de possuírem baixa produtividade16, esse mecanismo tende a reduzir os salários dessas
pessoas, assim como a renda agregada da economia.
No segundo, a saúde tem efeitos sobre a educação e o treinamento, que é outro componente do capital humano (h).
Neste caso têm-se os seguintes mecanismos: i) Crianças doentes têm um menor nível de aprendizagem, além de perderem aula
freqüentemente; ii) Através do trade-off beckeriano quantidade-qualidade das crianças; iii) Uma maior expectativa de vida
estimula investimento em educação, já que o retorno do capital humano na forma de educação pode ser visto como o custo de
investimento descontado dos salários futuros; iv) E através das mortes dos pais. O processo de educação requer alguns
elementos fundamentais: professores, materiais escolares, tempo do estudante, mensalidades, entre outros. O grupo familiar é
de extrema importância para adquirir esses elementos.
A saúde também afeta a acumulação de capital físico (K). Neste caso têm-se basicamente os seguintes mecanismos:
i) Cidadãos que esperam viver muito depois da aposentadoria tendem a ter fortes incentivos para poupar e investir. Ou seja,
baixa expectativa de vida se refletirá em reduções da poupança e do investimento; ii) Através da complementaridade entre os
insumos. Se o capital humano é complementar ao capital físico, então existe pouco incentivo para investir em capital físico
16

Fogel (1997) calculou que no Reino Unido, entre 1780 e 1980, as melhoras na saúde (nutrição) aumentou o PIB

per capita num fator de 1,95, sendo 1,25 devido ao aumento da oferta de trabalho e 1,56 a produtividade.
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quando o capital humano é baixo; iii) E também através do investimento público, se as pessoas são pobres sobra ao governo
aumentar os gastos para suprir a demanda por bens e serviços de saúde, levando a uma redução da poupança do governo; iv)
E através da chamada “armadilha saúde-poupança dos pobres”. Muitas pessoas pobres, que vivem em países onde o sistema
de saúde público é fraco, e por terem baixa renda havendo dificuldade de obterem planos de saúde, são freqüentemente
forçados a gastar sua poupança em uma tentativa de curar um membro da família que fica doente. Algumas vezes, isto força a
saída das crianças da escola e as leva a força de trabalho precocemente, e, portanto, o problema de saúde termina afetando a
riqueza da família e a capacidade de obter renda no futuro.
A saúde também tem efeito direto sobre a eficiência, isto é no termo A na função de produção. A eficiência agregada
da economia depende das atividades empresariais. Algumas vezes essas escolhas empresariais são afetadas pelas condições
de saúde da região e da população. Sala-i-Martin (2005) exemplifica com o caso da Etiópia, onde existem terras bastante férteis
irrigadas pelos lagos. Contudo há uma alta incidência de malária nessas regiões, gerando um problema de escolhas, que diante
desse fato levam as pessoas a migrarem para regiões onde há terras menos férteis. Isto os deixa com baixa produtividade,
refletindo em menores níveis e taxas de crescimento da renda.
Outra teoria que se refere ao ambiente de saúde de uma determinada região é a que destaca o papel das instituições.
Acemoglu et al (2001,2002) argumentam que a saúde precária também levou a uma escolha de instituições inapropriadas para o
crescimento econômico. Os autores defendem que quando os colonizadores dos séculos XVI-XIX encontraram terras inóspitas,
no sentido de saúde precária, por exemplo, altas taxas de mortalidade, os colonizadores escolheram estabelecer instituições
extrativistas, isto é, com o objetivo apenas de exploração dos recursos da colônia. Estas instituições podem não ter sido as
corretas para a manutenção dos direitos de propriedade e da prosperidade econômica, mas os colonizadores não se
preocuparam, porque não planejavam uma colonização de povoamento. Por outro lado, os colonizadores escolheram
estabelecer colônias de povoamento, e instituições indutoras de riqueza (com justiça, direitos de propriedade, etc.) sempre que
encontraram uma terra hospitaleira (do ponto de vista de saúde). Assim, o ambiente de doenças do passado teve efeitos
importantes sobre as instituições, e como um resultado afeta o crescimento econômico atual.17
Finalmente, outro efeito da saúde sobre a eficiência pode aparecer através da desordem social. A evidência empírica
sugere que a desigualdade da saúde, leva a uma menor coesão social e a uma maior probabilidade de revolução, colapso do
estado, e altos níveis pobreza. A desordem social, violência, fragmentação do estado são importantes determinantes que
reduzem as taxas de crescimento econômico.

17

Esse argumento faz mais sentido ao analisar as rendas em nível de países, não de estados como será feita neste
trabalho.
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2.3 Evidências empíricas
Pela literatura teórica, analisada no item anterior, observa-se que a relação entre pobreza (ou renda) e saúde é
considerada bi-causal, onde pobreza causa saúde e vice e versa. Deixa-se claro que a análise neste trabalho é feita da pobreza
do ponto de vista de renda, logo, nesta seção de estudos empíricos, mostra-se também trabalhos que investigam a relação entre
renda e saúde.
Assim, com relação a estudos empíricos, encontram-se trabalhos, entre eles Posnett e Hitiris (1992), Pritchett e
Summers (1996), Hansen e King (1996), que analisam o impacto da renda na saúde em um nível macro, mostrando que a renda
explica as diferenças na saúde. Já Ivaschenko (2005) analisa o impacto da pobreza na esperança de vida ao nascer, em regiões
da Rússia, e mostra que a redução da pobreza tem um papel importante na saúde, principalmente quando o setor público não
tem condições de aumentar seus gastos. E com relação aos municípios brasileiros Soares (2006) mostra que de 71% na
variação na esperança de vida ao nascer, ou reduções na mortalidade dentro de municípios, 33% são explicadas por mudanças
na renda per capita.
Contudo, desde Barro (1991) e Barro e Sala-i-Martin (1992), alguns trabalhos analisam o efeito da saúde na renda,
ligados a modelos de crescimento econômico. Vários trabalhos; Knowles e Owen (1995), Bhargava et al. (2001), Bloom,
Canning e Sevilla (2004), Doppellhoffer, Miller, Sala-i-Martin (2004), Lorentzen, McMillan e Wacziarg (2005), entre outros;
mostram um efeito positivo forte e robusto da saúde no crescimento da renda per capita.
Em relação à literatura nacional Noronha e Andrade (2004) usando microdados da PNAD chegam a conclusões de que
se as pessoas doentes tivessem a mesma estrutura de retornos dos rendimentos que os saudáveis haveria reduções de 4,82%
na proporção de pobres, 7,43% no hiato da renda e 9,78% no hiato quadrático.
Altas correlações entre renda e saúde nada dizem sobre a causalidade, assim é de fundamental importância uma
análise de precedência ou causalidade de Granger. Nesse sentido, Brinkley (2003) analisa causalidade entre renda e saúde,
utilizando PNB a preços constantes, índices de mortalidade e expectativa de vida para os Estados Unidos, com dados a partir da
metade do século XIX. Os resultados encontrados indicam que a causalidade no sentido de Granger é mais bem explicada na
direção de saúde na renda, ou em outras palavras, reduções da mortalidade, que aumentam a expectativa de vida, têm um
papel importante no crescimento do PIB.
Causalidade de Granger também é testada por Devlin e Hansen (2001) para 20 países da OCDE para examinar a
exogeneidade do PIB que é assumido em pesquisa prévia nos determinantes de gasto em cuidados médico. Os autores
concluem que despesa em cuidado médico Granger causa PIB, e vice-versa para outros. Então deve ser tomado cuidado ao
especificar a despesa de cuidado médico e equações de crescimento ao definir as variáveis dependentes e independentes.
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Michaud e van Soest (2004) comparam dois métodos de testar causalidade entre saúde e status socioeconômicos
usando dados em painel em uma coorte de idosos dos EUA. Um dos métodos segue a metodologia de Adams et al. (2003)
baseado na causalidade de Granger. O segundo é uma extensão com dados em painel dinâmico. Enquanto Adams et al (2003)
sugere efeitos causais em ambas as direções, de saúde para riqueza e de riqueza para saúde, esse trabalho mostra testes que
provêem evidência clara de efeitos causais da saúde para riqueza, mas quase não havendo qualquer evidência de efeitos
causais de riqueza para a saúde.
Erdil e Yetkiner (2004) através de um painel utilizando 75 países divididos em três grupos, renda baixa, renda média e
renda alta, entre 1990 e 2000, aplicam causalidade de Granger para determinar a relação entre PIB e despesas per capita com
saúde. Os resultados mostram que o tipo dominante de causalidade é bidirecional, contudo essa não é homogênea.

É

encontrada uma causalidade do PIB para gastos per capita com saúde em alguns países dos grupos renda baixa e renda média,
e causalidade inversa, dos gastos per capita com saúde para o PIB em alguns países do grupo renda alta. Logo as evidências
empíricas encontradas sobre causalidade não são todas consensuais.

3. METODOLOGIA
Nesta seção apresenta-se a metodologia aplicada para o teste de causalidade. Para tanto, os dados de saúde e
pobreza foram retirados do DATASUS e IPEADATA18, para os 25 estados do Brasil e mais o Distrito Federal, no período de
1981-2005. A taxa de mortalidade na infância (TMI) será a proxy de saúde e será testada a causalidade de Granger entre essa e
porcentagem de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza (P0) e renda domiciliar per capita (renda).19
3.1 Teste de raiz unitária para dados em painel
Semelhante ao que ocorre nos estudos de séries de tempo, a presença de raiz unitária em dados em painel pode levar
uma relação econométrica estimada a ser espúria. Por isso antes de proceder com a estimação das equações (2) e (3) da
próxima seção, tem que ser aplicados testes de raiz unitária para dados em painel, buscando verificar se as séries utilizadas no
presente estudo contêm uma raiz unitária. Vale mencionar que no caso dos resultados indicarem que as séries são não
estacionárias, uma relação estimada a partir do uso da metodologia convencional para os dados de painel é considerada espúria
sendo necessária a aplicação de testes de co-integração como forma de obter uma relação consistente.
O uso de teste de raiz unitária em painel é recente, porém, encontram-se na literatura basicamente dois grupos de
testes. O primeiro incorpora aqueles testes que assumem a existência de um processo de raiz unitária comum tal que os
18

www.ipeadata.gov.br e www.datasus.gov.br
De forma adicional também foi utilizado o hiato médio de renda (P1), contudo os resultados não apresentaram
substanciais diferenças quanto ao uso da proporção de pobres (P0). Assim, neste artigo não são apresentados os
resultados com relação ao P1, que estão disponíveis, via correio eletrônico, aos interessados.

19
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parâmetros para persistência para cada unidade (ou grupo) possuem a mesma estrutura autoregressiva (AR (1)), além de
permitir a existência do efeito individual. Integram esse grupo, os testes propostos por Levin, Lin e Chu (2002) e o de Breitung
(2000) e podem ser considerados como sendo um teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) com dados agrupados. A hipótese
nula é a de que cada série do painel seja integrada de ordem um, contra a hipótese em que todas as séries sejam estacionárias.
O segundo grupo incorpora os testes que permitem a existência de um processo individual de raiz unitária de forma
que os parâmetros de persistência podem variar livremente para cada unidade (grupo). Por isso os testes são construídos a
partir das estatísticas individuais. Por exemplo, a estatística de teste proposta por Im, Pesaran e Shin (2003) é o resultado de
uma média das t-estatísticas de Dickey-Fuller sobre cada unidade do painel, onde a hipótese nula assume que todas as séries
são não estacionárias ao passo que na hipótese alternativa pelo menos uma série é estacionária. Esse teste adquire a estrutura
do ADF ao permitir que as defasagens para a variável dependente possam ser inseridas o que possibilita a autocorrelação do
erro para cada série. Já os testes ADF-Fisher e o PP-Fisher (Baltagi, 2005) não levam em conta as t-estatísticas, mas deriva da
combinação dos valores p de cada teste de raiz unitária individual.
3.2 Teste de causalidade de Granger para dados em painel
O conceito de causalidade no sentido de Granger está relacionado com a capacidade de uma variável ajudar na
previsão do comportamento de outra variável de interesse. Não se trata de uma causalidade no sentido estrito em que uma
variável determina o comportamento da outra, mas sim da existência de uma precedência temporal tendo como pré-requisito
que essa precedência venha ser estatisticamente significativa. A sua aplicação aos modelos de séries de tempo é extensa,
porém aos modelos que utilizam dados em painel ainda é recente e a literatura não se encontra consolidada como pode ser vista
em Erdil e Yetkiner (2004), Brinkley (2003) e, mais recentemente Konya (2006). A principal vantagem da sua utilização num
ambiente de dados em painel corresponde ao maior número de observações, aumentando-se os graus de liberdade e eficiência
do parâmetro estimado.
A análise se baseia num sistema conhecido na literatura como panel vector autor-regression (PVAR) e possui a
seguinte expressão:
m

m

l =1

l =1

Yit = α 1 + ∑ β1l Yil −1 + ∑ θ1l X il −1 + η1i + ε it (2)
e
m

m

l =1

l =1

X it = α 2 + ∑ θ 2l X il −1 + ∑ β 2l Yil −1 + η 2i + µ it (3)
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Nas equações (2) e (3) Yit representa uma medida de pobreza do estado i no ano t, Xit é uma medida de saúde no
estado i no ano t, α1 e α2 são termos de intercepto comuns aos estados, η1i e η2i são efeitos fixos que captam a
heterogeneidade individual dos estados e são constantes ao longo do tempo, e l denota a defasagem.
A hipótese de não-causalidade de Granger é verificada a partir do teste de Wald. Trata-se de um teste de restrições
aplicado aos parâmetros do modelo estimado. Assim, haverá causalidade no sentido de Granger unidirecional de X para Y se
nem todos os θ1i’s forem iguais a zero em (2), mas todos β2t’s forem iguais a zero em (3). De forma oposta, haverá causalidade
no sentido de Granger unidirecional de Y para X se todos os θ1i’s forem iguais a zero em (2), porém nem todos os β2t’s forem
iguais a zero em (3). Pode haver causalidade de Granger bidirecional entre X e Y se nem todos os θ1i’s e nem todos os β2t’s
forem iguais a zero. Por fim, podem ocorrer situações em que não há causalidade de Granger entre X e Y, para isso basta que
os θ1i’s e todos os β2t’s sejam iguais a zero.
Por a causalidade no sentido de Granger ser um teste de precedência temporal, o número de defasagens a ser
incluído nas variáveis merece muita atenção. Escolher um número reduzido de defasagens pode gerar um viés de especificação
e levar a conclusões equivocadas. Por outro lado, ao abusar do número de defasagens pode levar a aumento da magnitude da
variância dos coeficientes estimados e daí a resultados menos precisos. Normalmente para escolha do número de defasagens
empregam-se os critérios de informação de Akaike (AIC) e o critério de informação de Schwartz (SIC) que são obtidos a partir de
um problema de minimização de uma função objetivo. Entretanto, ainda não há um consenso na literatura quanto à escolha do
melhor método. Assim, optou-se neste trabalho apresentar resultados utilizando-se de uma a cinco defasagens, deste modo
considera-se que o efeito da pobreza na saúde e vice e versa leve algum tempo e esse intervalo não passe de cinco anos.
A suposição de que os termos η1i e η2i são efeitos fixos que não variam no tempo, permite estimar as equações acima
por meio do modelo de efeitos fixos. Uma forma padrão de eliminar esses efeitos é através da primeira diferença dos dados e a
partir daí estimar via Mínimos Quadrados Ordinários ou Mínimos Quadrados Generalizados (MQO ou MQG) as seguintes
equações:
m

m

l =1

l =1

Yit − Yit −1 = ∑ β 1l (Yil −1 − Yil − 2 ) + ∑ θ1l ( X il −1 − X il − 2 ) + (ε it − ε it −1 )

(5)

e
m

m

l =1

l =1

X it − X it −1 = ∑ θ 2l ( X il −1 − X il − 2 ) + ∑ β 2l (Yil −1 − Yil − 2 ) + ( µ it − µ it −1 ) (6)

As equações acima indicam que o termo de efeito fixo desapareceu. Porém, ao observar a equação (5) nota-se que Yit1,

depende de εit-1, o termo de erro (εit - εit-1) é correlacionado com o regressor (Yit-1– Yit-2). Ou seja, a diferenciação gera um
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problema de simultaneidade. Para solucionar esse problema recomenda-se o estimador proposto por Anderson e Hsiao (1981)
que corresponde a utilização de Yit-2 ou (Yit-2– Yit-3) como instrumentos para (Yit-1– Yit-2). Esses instrumentos não são
correlacionados com (εit - εit-1) desde que os εit não sejam correlacionados. Apesar de que o uso de variáveis instrumentais para
eliminar o problema de simultaneidade levar a estimadores consistentes, eles não são considerados eficientes, uma vez que não
empregam todas as condições de momento disponíveis.
A partir dos estimadores do Método dos Momentos Generalizados (GMM) desenvolvido por Hansen (1982) e com o
uso de um experimento de Monte Carlo, Arellano e Bond (1991) mostram que um estimador mais eficiente pode ser obtido com
o uso de instrumentos adicionais, cuja validade está baseada na condição de ortogonalidade entre os valores das variáveis
dependente e os erros. Assim, propõem um estimador de variáveis instrumentais generalizados, em que todos os valores
defasados disponíveis da variável dependente e das variáveis pré-determinadas em cada período são instrumentos válidos. Por
sua vez, esse estimador também permitiria utilizar como instrumentos a primeira diferença dos regressores estritamente
exógenos.
Arellano e Bond (1991) derivaram duas versões para os estimadores do Método dos Momentos Generalizados (GMM).
Na primeira, conhecida como estimador one-step, supõe-se que os termos de erro são independentes e homocedásticos nas
unidades de cross-section e ao longo do tempo, ao passo que na segunda, chamada de two-step, os resíduos gerados na
primeira etapa são empregados para obter uma estimativa consistente da matriz de variância-covariância, permitindo relaxar as
hipóteses de independência e consistência. Assintóticamente, os dois estimadores são equivalentes, porém o two-step não
necessita conhecer a priori a distribuição dos componentes η1i, η2i, εit e µit. Todavia, tem sido observado em diversos estudos
que essa versão do estimador de GMM os desvios padrões tendem a serem viesados para baixo em pequenas amostras,
recomendando nesse caso o uso da versão one-step. Por essa razão, no presente trabalho será utilizado o estimador de GMM
na versão one-step.
Para testar a especificação do modelo e daí a consistência do estimador GMM, recomenda-se o teste de Sargan
(1958)/Hansen (1982), ou também conhecido como “J test”, de sobre-identificação, que testa a validade dos instrumentos
utilizados. Considerando que a principal motivação para o uso desse estimador tem como base a exploração (uso) das
condições de ortogonalidade, de um modo geral, o teste busca verificar a existência de correlação entre os resíduos da
regressão e os instrumentos utilizados. Por isso, a falha em rejeitar a hipótese nula indicará que os instrumentos utilizados não
são válidos.
Já para testar a existência de correlação serial, Arellano e Bond (1991) propõem um teste direto nos resíduos da
especificação em primeira-diferenças que também pode ser útil para verificar a consistência do estimador de GMM. A ausência
de correlação serial está associada a falha em rejeitar a hipótese nula de autocorrelação de segunda ordem, sugerindo nesse
caso que o estimador de GMM é consistente.
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS ECONOMÉTRICOS
Nesta seção é apresentada a análise dos resultados. Primeiramente, serão mostradas as correlações entre saúde e
pobreza. E posteriormente, será aplicado o teste de raiz unitária, e por fim o teste de causalidade de Granger, utilizando os
estados do Brasil e as proxies de pobreza e saúde já especificadas na seção anterior.
4.1 Correlações entre saúde e pobreza
Como foi apresentado anteriormente espera-se que aumentos na renda contribuam para uma redução na taxa de
mortalidade na infância, uma vez que permite a população ter um melhor acesso à saúde tais como: exames preventivos,
medicamentos, planos de saúde entre outros bens e serviços. Com uma melhor saúde ocorre aumentos de produtividade e, por
sua vez, aumentos da renda. Com isso espera-se uma relação positiva entre pobreza e taxa de mortalidade na infância.
A tabela A, no anexo, apresenta as correlações entre pobreza e saúde em nível de estados, e ainda para os anos de
1981, 2000 e 2005. Na maioria dos estados os sinais são os esperados. Isto é, uma relação positiva entre pobreza e taxa de
mortalidade na infância, e negativa entre renda e taxa de mortalidade. No estado de Santa Catarina, por exemplo, entre 1981 a
2005, as correlações entre pobreza e taxa de mortalidade na infância é de 0,80, e entre renda e taxa de mortalidade é de -0,82.
Nesse mesmo estado, no ano de 2005 as correlações entre taxa de mortalidade na infância e pobreza (renda) é de 0,73 (-0,71),
evidenciando o fato de um lugar pobre possuir população com saúde precária e vice-versa. Em síntese, temos uma relação
positiva (negativa) entre taxa de mortalidade na infância e pobreza (renda), porém correlações nada dizem sobre a questão da
causalidade, assim, é de fundamental importância uma análise de precedência temporal ou causalidade de Granger, tratada na
próxima subseção.
4.2 Causalidade entre saúde e pobreza
As tabelas B, C e D apresentam os resultados do testes para raiz unitária em três versões: com intercepto individual;
com tendência e intercepto individuais e; sem tendência e sem intercepto. Como pode ser observado, levando em consideração
a maioria dos testes, as séries proporção de pobres (P0), renda domiciliar per capita (renda) e taxa de mortalidade na infância
(TMI) são todas estacionárias, não apresentando, assim, raiz unitária. Esse resultado permite inferir que não há necessidade de
realizar testes de co-integracão para estimar o modelo.
As tabelas E e F, no anexo, apresentam os resultados obtidos no uso do estimador GMM one-step para a relação
entre pobreza (P0) e saúde (TMI). A tabela 1 apresenta os resultados obtidos no uso do teste de causalidade Granger para a
relação entre pobreza (P0) e saúde (TMI). Nota-se que considerando uma e duas defasagens a hipótese nula de que pobreza
(P0) não Granger-causa saúde (TMI) deve ser aceita. Já a hipótese de que saúde (TMI) não Granger-causa pobreza deve ser
rejeitada mesmo ao nível de significância de 10%. Logo, considerando uma e duas defasagens, haveria causalidade de Granger
uniderecional da saúde para pobreza. Contudo, para três, quatro e cinco defasagens tanto a hipótese de que pobreza não
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Granger-causa saúde (TMI) e a hipótese que saúde (TMI) não Granger-causa pobreza (P0) devem ser rejeitadas mesmo ao
nível de significância de 1%, indicando uma causalidade bidirecional entre pobreza e saúde.
Tabela 1: Teste de causalidade de Granger entre saúde e pobreza (P0), estados do Brasil,
1981-2005.
Defasagens

Hipótese nula: Saúde ⇒ P0

Hipótese nula: P0 ⇒ Saúde

Saúde não Granger-causa P0

P0 não Granger-causa Saúde

Wald

Prob.

Wald

Prob.

1

20.6

0,0000

1.17

0,2786

2

31.84

0,0000

2.76

0,2522

3

37.02

0,0000

15.86

0,0012

4

51.96

0,0000

45.38

0,0000

5

71,06

0,0000

48,08

0,0000

Fonte: Cálculos do autor a partir dos dados do Datasus e Ipeadata e resultados do Stata 9.1.
Já as tabelas G e H, no anexo, apresentam os resultados obtidos no uso do estimador GMM one-step para a relação
entre renda domiciliar per capita (renda) e saúde (TMI). A tabela 2 apresenta os resultados obtidos no uso do teste de
causalidade de Granger para a relação entre renda e saúde (TMI).

Tabela 2: Teste de causalidade de Granger entre saúde e renda per capita, estados do Brasil 1981-2005.
Defasagens

Hipótese nula: Saúde ⇒ Pobreza

Hipótese nula: Pobreza ⇒ Saúde

Saúde não Granger-causa Pobreza

Pobreza não Granger-causa Saúde

Wald

Prob.

Wald

Prob.

1

1,92

0,1659

2,86

0,0907

2

7,20

0,0274

12,66

0,0018

3

14,06

0,0028

16,45

0,0009

4

34,30

0,0000

26,41

0,0000

5

39,02

0,0000

32,47

0,0000

Fonte: Cálculos do autor a partir dos dados do Datasus e Ipeadata e resultados do Stata 9.1.
Nota-se na tabela 2 que, considerando uma defasagem, a hipótese nula de que renda não Granger-causa saúde (TMI)
deve ser rejeitado ao em nível de significância de 10%. Já a hipótese que saúde (TMI) não Granger-causa renda deve ser
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aceita. Logo, ao considerar-se uma defasagem e 10% de significância, há causalidade de Granger uniderecional da renda para
saúde. Contudo, para duas, três, quatro e cinco defasagens tanto a hipótese de que renda não Granger-causa saúde (TMI) e a
hipótese que saúde (TMI) não Granger-causa renda devem ser rejeitadas mesmo ao nível de significância de 5%, e se levar em
conta três, quatro e cinco defasagens ambas hipóteses nulas serão rejeitadas a significância de 1% ,indicando uma causalidade
bidirecional entre renda e saúde, seguindo a mesma lógica da relação pobreza e saúde. Assim, os resultados dos testes indicam
uma causalidade bidirecional entre renda e saúde ou pobreza e saúde.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou analisar a existência de causalidade entre a saúde e a pobreza (e renda), utilizando como
proxies taxa de mortalidade na infância, proporção de pobres e renda domiciliar per capita, para um painel com os 25 estados do
Brasil mais o Distrito Federal.
Primeiramente, destaca-se a relação positiva, mostrados através dos coeficientes de correlação, entre taxa de
mortalidade na infância e pobreza (ou renda, nesse caso uma relação negativa), evidenciando o fato de estados pobres
possuírem população com saúde precária, mas não indicando causalidade.
Posteriormente foi aplicado um enfoque de causalidade de Granger com extensão para um modelo de dados em
painel. Os resultados indicam que há uma relação de causalidade bidirecional entre as variáveis, ou seja, saúde causa pobreza
e vice-versa, o mesmo se aplicando para renda e saúde, como o esperado pela teoria. Nota-se assim a importância de melhoras
na saúde para reduzir a pobreza, e reduções na pobreza se refletir em melhoras na saúde.
O fato que a saúde e o desenvolvimento econômico (medido através da pobreza e da renda) estejam estreitamente
relacionados, um causando o outro e vice-versa, indica que não é possível resolver um problema de saúde, sem resolver a
pobreza. Como exemplificado por Sala-i-Martin (2005), introduzir um bom sistema educacional não terá os efeitos esperados
sobre o crescimento econômico se não melhorar paralelamente a saúde da população, já que os indivíduos não teriam
incentivos para ir à escola. O inverso também é verdadeiro. Não adianta resolver um problema de saúde particular se as
pessoas atendidas continuam sendo pobres e analfabetas.
Diante dos fatos de o Brasil ainda apresentar níveis elevados de pobreza e saúde precária, principalmente os estados
das regiões Norte Nordeste, e essa relação poder criar um círculo vicioso, ver-se a necessidade de políticas públicas para
redução da pobreza com enfoque também na saúde e escolaridade, elementos que são vistos com grande importância para
aumentos de produtividade e determinantes de crescimento econômico de longo prazo. Ou seja, é necessário atacar os
problemas da saúde precária e da pobreza simultaneamente.
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Deste modo, não se pretende neste trabalho esgotar o assunto, já que é de suma importância a aplicação de outros
testes entre indicadores de pobreza e saúde, e ainda uma extensão deste trabalho com enfoque na importância das políticas
públicas como acesso a saneamento, melhoras no sistema de saúde, nutrição, escolaridade entre outros mecanismos que
façam ligação entre saúde e pobreza.
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ANEXO
Tabela A- Correlações entre saúde e pobreza, estados do Brasil, 1981-2005, e os anos de 1981,2000 e 2005.
UF e Ano

Pobreza (P0) e TMI

Renda e TMI

AC

-0,36

0,14

AL

0,19

-0,45

AM

-0,64

0,47

AP

-0,14

0,21

BA

0,30

0,03

CE

0,60

-0,34

DF

0,17

-0,61

ES

0,56

-0,35

GO

0,66

-0,46

MA

-0,48

0,48

MG

0,74

-0,37

MS

0,51

-0,48

MT

-0,01

0,17

PA

-0,37

0,10

PB

0,79

-0,80

PE

0,35

-0,46

PI

0,04

0,00

PR

0,80

-0,58

RJ

0,54

-0,37

RN

0,61

-0,60

RO

-0,63

0,34

RR

-0,69

0,38

RS

0,58

-0,38

SC

0,80

-0,82

SE

0,47

-0,59

SP

0,12

-0,29

1981

0,09

-0,01
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2000

0,51

-0,43

2005

0,73

-0,71

Fonte: Cálculos do autor a partir dos dados do Ipeadata e Datasus.

Tabela B: Teste de raiz unitária para variável taxa de mortalidade na infância, seleção de defasagens de Schwarz, estados do
Brasil, 1981-2005.
Teste

Com intercepto individual
Estatística

Com tendência e

Sem tendência linear e

intercepto individual

sem intercepto

Estatística

Prob.(1)

Prob.(1)

Estatística

Prob.(1)

Levin, Lin & Chu t(2)

-5,84433

0,0000

-3,73543

0,0001

-15,1225

0,0000

Breitung t-stat(2)

-0,59917

0,2745

0,22758

0,5900

-5,49229

0,0000

Im, Pesaran, Shin W-stat(3)

-1,40052

0,0807

-3,66343

0,0001

-

-

ADF – Fisher Chi-square(3)

64,4599

0,1150

100,031

0,0001

256,887

0,0000

83,9199

0,0033

74,4316

0,0223

382,661

0,0000

PP- Fisher

Chi-square(3)

Fonte: Cálculos do autor a partir dos dados do Datasus e resultados do E-Views 5.0.
Notas: (1) As probabilidades para os testes de Fisher são computadas usando-se uma distribuição assintótica Qui-quadrado, os demais
testes assumem normalidade assintótica. (2) Hipótese nula: raiz unitária (assume processo de raiz unitária comum). (3) Hipótese nula: raiz
unitária (assume processo de raiz unitária individual).

Tabela C: Teste de raiz unitária para variável proporção de pobres, seleção de defasagens de Schwarz, estados do Brasil, 19812005.
Teste

Com intercepto individual
Estatística

Prob.(1)

Com tendência e

Sem tendência linear e

intercepto individuais

sem intercepto

Estatística

Prob.(1)

Estatística

Prob.(1)

Levin, Lin & Chu t(2)

-3,3515

0,0004

-12,9922

0,0000

-5,19671

0,0000

Breitung t-stat(2)

-6,3057

0,0000

-4,0233

0,0000

0,01915

0,5076
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Im, Pesaran, Shin W-stat(3)

-1,4629

0,0717

-10,3460

0,0000

-

-

ADF – Fisher Chi-square(3)

82,8615

0,0042

191,499

0,0000

77,4702

0,0125

PP- Fisher Chi-square(3)

82,9708

0,0041

130,610

0,0000

80,4832

0,0069

Fonte: Cálculos do autor a partir dos dados do Ipeadata e resultados do E-Views 5.0.
Notas: (1) As probabilidades para os testes de Fisher são computadas usando-se uma distribuição assintótica Qui-quadrado. Os demais
testes assumem normalidade assintótica. (2) Hipótese nula: raiz unitária (assume processo de raiz unitária comum). (3) Hipótese nula:
raiz unitária (assume processo de raiz unitária individual).

Tabela D : Teste de raiz unitária para variável renda per capita, seleção de defasagens de Schwarz, estados do
Brasil, 1981-2005.
Teste

Com intercepto individual
Estatística

Prob.(1)

Com tendência e

Sem tendência linear e

intercepto individuais

sem intercepto

Estatística

Prob.(1)

Estatística

Prob.(1)

Levin, Lin & Chu t(2)

-8,67052

0,0000

-10,8763

0,0000

1,92638

0,9730

Breitung t-stat(2)

-5,79276

0,0000

-2,09883

0,0179

0,16850

0,5669

W-stat(3)

-6,37041

0,0000

-7,69532

0,0000

-

-

Chi-square(3)

138,412

0,0000

146,320

0,0000

16,2310

1,0000

113,493

0,0000

115,478

0,0000

13,6912

1,0000

Im, Pesaran, Shin
ADF – Fisher
PP- Fisher

Chi-square(3)

Fonte: Cálculos do autor a partir dos dados do Ipeadata e resultados do E-Views 5.0.
Notas: (1) As probabilidades para os testes de Fisher são computadas usando-se uma distribuição assintótica Qui-quadrado. Os demais testes assumem
normalidade assintótica. (2) Hipótese nula: raiz unitária (assume processo de raiz unitária comum). (3) Hipótese nula: raiz unitária (assume processo de
raiz unitária individual).
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Tabela E: Estimador GMM para dados de painel, saúde (TMI) e pobreza (P0) , estados do Brasil, 1981-2005: Variável
dependente pobreza (P0).

Coeficientes

lag1

lag2

Lag3

Lag4

lag5

LD.P0

0,5518***

0,6393***

0,6885***

0,6240***

0,6114***

(15,88)

(16,06)

(16,67)

(14,41)

(14,27)

0,0038***

0,0097***

0,0060**

0,0027

0,0054*

(4,48)

(4,18)

(2,28)

(1,02)

(1,76)

-

-0,1656***

-0,2940***

-0,2011***

-0,1974***

-

(-4,15)

(-6,15)

(-4,10)

(-4,08)

-

-0,0052**

-0,0148***

-0,0182***

-0,0209***

-

(-2,39)

(-5,44)

(-6,43)

(-7,55)

-

-

0,1529***

0,0084

0,0099

-

-

(3,72)

(0,18)

(0,21)

-

-

0,0103***

0,0055**

0,0027

-

-

(4,29)

(2,01)

(0,93)

-

-

-

0,2042***

0,1914***

-

-

-

(4,99)

(4,21)

-

-

-

0,0096***

0,0094***

-

-

-

(4,06)

(3,69)

-

-

-

-

0,0121

-

-

-

-

(0,3)

-

-

-

-

0,0030

-

-

-

-

(1,31)

Observações

598

572

546

520

494

Grupos

26

26

26

26

26

Sargan

565,26

546,25

442,34

439,63

491,05

Autoc. 1ª.

-8,27

-14,96

-16,75

-18,89

-15,59

Autoc. 2ª.

-4,33

-1,08

2,15

-0,66

-4,59

LD.Saúde
L2D.P0
L2D. Saúde
L3D.P0
L3D.Saúde
L4D.P0
L4D.Saúde
L5D.P0
L5D.Saúde

Fonte: Cálculos do autor a partir dos dados do Datasus e Ipeadata e resultados do Stata 9.1.
Notas: * significante a 10%; ** significante a 5% e ***significante a 1%. Valores entre parênteses representam estatística z.
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Tabela F: Estimador GMM para dados de painel, saúde (TMI) e pobreza (P0), estados do Brasil, 1981-2005: Variável
dependente saúde (TMI).

Coeficientes

lag1

lag2

Lag3

lag4

lag5

LD.Saúde

0,9065***

0,6104***

0,6044***

0,4809***

0,5918***

(61,72)

(16,02)

(14,90)

(14,03)

(13,63)

0,7889

-0,1225

0,5456

-2,2168***

-1,9685***

(1,08)

(-0,18)

(0,80)

(-3,71)

(-3,11)

-

0,2982***

0,2213***

0,3253***

0,2957***

-

(8,24)

(4,99)

(8,56)

(7,47)

-

1,0541

-0,7191

1,3474**

2,2435***

-

(1,51)

(-0,91)

(2,01)

(3,18)

-

-

0,0616

-0,0325

-0,0980**

-

-

(1,64)

(-0,89)

(-2.38)

-

-

2,5502***

0,9811

0,7730

-

-

(3,71)

(1,51)

(1,12)

-

-

-

0,0541*

0,1095***

-

-

-

(1,77)

(2,97)

-

-

-

1,8011***

1,5555**

-

-

-

(3,17)

(2,34)

-

-

-

-

-0,0367

-

-

-

-

(-1,16)

-

-

-

-

0,5930

-

-

-

-

(0,99)

Observações

598

572

546

520

494

Grupos

26

26

26

26

26

Sargan

288,95

365,40

356,53

399,71

364,69

Autoc. 1ª.

-11,73

-17,33

-17,40

-10,84

-11,56

Autoc. 2ª.

3,04

-1,15

2,72

-4,37

-4,26

LD.P0
L2D. Saúde
L2D. P0
L3D. Saúde
L3D. P0
L4D. Saúde
L4D. P0
L5D. Saúde
L5D. P0

Fonte: Cálculos do autor a partir dos dados do Datasus e Ipeadata e resultados do Stata 9.1.
Notas: * significante a 10%; ** significante a 5% e ***significante a 1%. Valores entre parênteses representam estatística z.
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Tabela G: Estimador GMM para dados de painel, renda e saúde (TMI), estados do Brasil, 1981-2005: Variável dependente
renda.

Coeficientes

lag1

Lag2

lag3

Lag4

lag5

LD.Renda

0,5003***

0,5759***

0,5957***

0,5204***

0,5072***

(14,23)

(14,20)

(14,29)

(12,03)

(12,21)

-0,0093

-0,0481***

-0,0239

-0,0047

-0,0045

(-1,39)

(-2,60)

(-1,11)

(-0,22)

(-0,19)

-

-0,1590***

-0,2810***

-0,2424***

-0,2442***

-

(-3,92)

(-5,94)

(-5,10)

(-5,47)

-

0,0371**

0,0726***

0,0989***

0,1080***

-

(2,13)

(3,43)

(4,46)

(5,09)

-

-

0,1584***

0,1142**

0,0939**

-

-

(3,77)

(2,41)

(2,10)

-

-

-0,0347

-0,0118

-0,0137

-

-

(-1,810) *

(-0,55)

(-0,64)

-

-

-

0,0315

0,1019**

-

-

-

(0,75)

(2,33)

-

-

-

-0,0488***

-0,0402**

-

-

-

(-2,61)

(-2,09)

-

-

-

-

-0,1336***

-

-

-

-

(-3,49)

-

-

-

-

-0,0176

-

-

-

-

(-1,02)

Observações

598

572

546

520

494

Grupos

26

26

26

26

26

Sargan

581,47

548,43

462,90

456,83

527,93

Autoc. 1ª.

-8,79

-16,40

-18,50

-20,43

-16,22

Autoc. 2ª.

-5,49

-2,74

1,09

4,76

-0,28

LD.Saúde
L2D.Renda
L2D. Saúde
L3D.Renda
L3D.Saúde
L4D.Renda
L4D.Saúde
L5D.Renda
L5D.Saúde

Fonte: Cálculos do autor a partir dos dados do Datasus e Ipeadata e resultados do Stata 9.1.
Notas: * significante a 10%; ** significante a 5% e ***significante a 1%. Valores entre parênteses representam estatística z.
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Tabela H: Estimador GMM para dados de painel, renda e saúde (TMI), estados do Brasil, 1981-2005: Variável dependente
saúde (TMI).

Coeficientes

lag1

lag2

lag3

lag4

lag5

LD.Saúde

0,905***

0,603***

0,595***

0,486***

0,612***

(61,58)

(15,88)

(14,58)

(14,09)

(14,22)

-0,168*

-0,017

-0,083

0,180**

0,084

(-1,69)

(-0,19)

(-0,92)

(2,36)

(1,05)

-

0,299***

0,224***

0,308***

0,275***

-

(8,32)

(5,08)

(8,08)

(6,91)

-

-0,280***

-0,091

-0,221***

-0,284***

-

(-3,09)

(-0,91)

(-2,65)

(-3,32)

-

-

0,064*

-0,019

-0,083**

-

-

(1,70)

(-0,53)

(-2,03)

-

-

-0,244***

-0,098

-0,100

-

-

(-2,70)

(-1,19)

(-1,16)

-

-

-

0,050*

0,104***

-

-

-

(1,65)

(2,86)

-

-

-

-0,147**

-0,107

-

-

-

(-1,99)

(-1,27)

-

-

-

-

-0,039

-

-

-

-

(-1,28)

-

-

-

-

-0,069

-

-

-

-

(-0,92)

Observações

598

572

546

520

494

Grupos

26

26

26

26

26

Sargan

287,59

362,42

358,05

404,29

363,53

Autoc. 1ª.

-11,74

-17,16

-17,58

-10,77

-11,34

Autoc. 2ª.

3,04

1,17

2,93

-3,81

-3,46

LD.Renda
L2D. Saúde
L2D. Renda
L3D. Saúde
L3D. Renda
L4D. Saúde
L4D. Renda
L5D. Saúde
L5D. Renda

Fonte: Cálculos do autor a partir dos dados do Datasus e Ipeadata e resultados do Stata 9.1.
Notas: * significante a 10%; ** significante a 5% e ***significante a 1%. Valores entre parênteses representam estatística z.
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A intervenção socio-urbanística em contextos de risco: dos processos de
participação à dimensão técnico-metodológica de apoio à decisão

Marluci Menezes

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Av. do Brasil, n.º 101, 1700-066 Lisboa, Portugal, marluci@lnec.pt
/ (351) 21 84437587
Lia Vasconcelos

Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente (DCEA), Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT),
Universidade Nova de Lisboa (UNL), Campus da Caparica 2829-516, Caparica, Portugal, ltv@fct.unl.pt / 212948500
x 10157
Pretende-se apresentar e reflectir sobre alguns aspectos metodológicos considerados como fundamentais no âmbito da
preparação e consolidação de dinâmicas de intervenção socio-urbanística. Parte-se de duas experiências de apoio e consultoria
ao Instituto de Habitação de Reabilitação Urbana: 1) o apoio técnico-metodológico que o Laboratório Nacional de Engenharia
Civil desenvolveu ao Projecto “Velhos Guetos, Novas Centralidades” (com apoio de Fundos Europeus EFTA) no Bairro das
Alagoas (Peso da Régua) e em Rabo de Peixe (Açores); 2) a elaboração de propostas participadas de intervenção socioterritorial a encetar no Bairro da Cova da Moura (Amadora), conforme a Iniciativa Bairros Críticos promovida pelo Governo
Português e que visa implementar novas linhas de acção vocacionadas para a reabilitação urbana de contextos de risco.
Defende-se que, através de equipas independentes, o apoio técnico-metodológico deve ser articulado a dois níveis: 1) como
apoio directo às equipas técnicas de intervenção, visando a aplicação de uma metodologia integrada e consistente de projecto
para a efectivação do aumento de qualidade de vida das populações e dos territórios de intervenção; 2) como apoio à facilitação
da interacção entre actores-chave do processo de intervenção, contribuindo para a articulação entre as componentes socioterritoriais de intervenção e o processo de decisão.
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1. Introdução
O intuito de estabelecer uma relação interactiva entre as necessidades, problemas e potencialidades sociais, físicas e
urbanísticas dos territórios, é transversal em muito dos propósitos contemporâneos de plano, projecto, intervenção e gestão
urbana que primam pela sustentabilidade. No plano teórico, as abordagens interactivas do território adquiriram como que um
estatuto de princípio, assim perspectivando orientar a reflexão e a actuação. No entanto, a criação de mecanismos de
implementação, sustentação e desenvolvimento deste princípio interactivo e multidimensional de abordagem e actuação no/com
o território, não é um empreendimento fácil. No plano da prática, os princípios que orientam e definem objectivos interactivos de
desenvolvimento socio-territorial, podem vir a chocar-se com modelos pré-concebidos de programação, planeamento e
actuação. Sem aqui pretender-se abordar todos os aspectos que subjazem tais modelos pré-definidos, por agora, concentremonos em três desses aspectos:
1)

Os objectivos interactivos de acção podem ser subvertidos através de uma rígida responsabilização funcional que,
demasiado assente nas especialidades técnicas das equipas de intervenção, pode vir a descurar do indispensável
diálogo entre saberes. Isto é, técnicos da área social ficam com a responsabilidade directa das acções de cunho
social, sucedendo que arquitectos, urbanistas e engenheiros, ficam somente responsáveis pelas acções de carácter
físico-construtivo, arquitectónico e urbanístico. Nestas situações, não existe propriamente interacção de acções,
mas sim sobreposição de áreas de acção. Este aspecto pode vir a comprometer o planeamento e a implementação
das acções enquanto uma lógica interactiva que contemple o diálogo, envolvimento, participação, interacção e, por
fim, a decisão.

2)

A imperiosa e necessária implementação de um plano de acção, entretanto elaborado no âmbito de um propósito de
desenvolvimento socio-urbanístico integrado e sustentável, pode descurar do tão imprescindível planeamento das
acções enquanto um sistema integrado de procedimentos, actividades, actores e impactes cujos frutos devem
(retro)alimentar as fases seguintes da acção. A par da importância que deve ser atribuída a execução dos planos de
acção, é fundamental considerar que tal é um processo construído em dois tempos: a) tempo de reflexão e
preparação da acção; b) tempo de actuação e implementação das acções.

3)

A identificação das necessidades, problemas e potencialidades sociais, físicas e urbanísticas dos territórios, ainda
que consideradas a partir de um princípio multidimensional de abordagem, não se deve restringir ao olhar técnico
das especialidades envolvidas. Os contextos socio-territoriais alvos de dinâmicas de intervenção têm também algo a
dizer sobre aquilo que no espaço vivido é considerado como necessidades, problemas e potencialidades. A par da
importância da realização de diagnósticos socio-territoriais multidimensionais, é fundamental ponderar sobre o
efectivo papel da criação de um processo participado, interactivo e dinâmico de acção. O que, em outras palavras,
confere importância ao processo de construção e implementação de um planeamento participado, nomeadamente
na prossecução de um propósito integrado e sustentável de intervenção socio-territorial.
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A implementação de uma dinâmica de intervenção socio-territorial e urbanística integrada, pode também ficar comprometida por
outros tipos de questões, não necessariamente relacionadas com modelos pré-concebidos de actuação. Quando da promoção
de uma dinâmica multidimensional, interactiva e sustentável de intervenção, o sistema de acção tende a complexificar-se. Esta
complexificação do sistema não é alheia à criação de mecanismos de capacitação de ordem diversa. Por exemplo, quando da
prossecução de um determinado plano de acção, condicionado por um prazo temporal, como podem os técnicos conciliar o
imprescindível tempo de reflexão e planeamento com o imperioso tempo de acção e criação de impactes e resultados? A
promoção de um processo de planeamento e acção participado deverá estar assente numa determinação espontânea do
sistema? Quem faz a gestão dos conflitos de modo a ser possível obter resultados profícuos para a proposta de intervenção?
Os aspectos e as questões acima considerados permitem-nos enquadrar o pressuposto desta reflexão: a importância de uma
componente de apoio técnico e metodológico que, embora envolvida com o sistema de intervenção, seja externa ao mesmo. No
desenvolvimento deste argumento, considera-se duas experiências desenvolvidas como apoio e consultoria ao Instituto de
Habitação de Reabilitação Urbana (IHRU) em Portugal. Uma das experiências refere-se ao apoio técnico-metodológico que o
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, através do Núcleo de Ecologia Social, desenvolveu no âmbito do Projecto “Velhos
Guetos, Novas Centralidades” (financiado pelos Fundos Europeus EFTA) conforme desenvolvida no Bairro das Alagoas / Peso
da Régua e em Rabo de Peixe / São Miguel (Açores). A segunda experiência relaciona-se com a construção de um processo
participado na elaboração de propostas participadas de intervenção socio-territorial a encetar no Bairro da Cova da Moura /
Amadora (Malheiros e Vasconcelos, 2006). Tal enquadra-se na Iniciativa Bairros Críticos conforme fomentada pelo Governo
Português e que, através da promoção de experiências piloto, visa desenvolver novas linhas de acção da política urbana
vocacionadas para a reabilitação urbana de contextos de risco.

2. Projecto “Velhos Guetos, Novas Centralidades”
2.1. Enquadramento das características gerais do Projecto

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em 2003, foi solicitado pela Secretaria de Estado da
Habitação (SEH) através do Instituto Nacional de Habitação20, para a elaboração de uma proposta de
candidatura ao Instrumento Financeiro EFTA (European Free Trade Association) no âmbito da intervenção
social e urbanística. Dois foram os territórios elegíveis no âmbito da preposição desta candidatura: Bairro
das Alagoas (Peso da Régua, Região do Douro) e Rabo de Peixe (Concelho de Ribeira Grande, São
Miguel, região dos Açores) (ver Figura 1). A eleição destes territórios como alvo desta candidatura

20

Actual IHRU - Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana.
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decorreu por ambos apresentarem um carácter periférico e espelharem assimetrias socio-económicas que
se acentuavam ao longo do tempo (ver Quadro 1).
A proposta central da candidatura, intitulada “Velhos Guetos, Novas Centralidades”, foi a promoção do desenvolvimento
sustentável dos dois territórios periféricos, assim procurando inverter situações cíclicas de precariedade e de falta de integração
urbanística. Deste modo, foi objectivo geral da candidatura a minimização das desigualdades socio-territoriais. Foi considerado
também um segundo objectivo geral: a melhor capacitação do conhecimento sobre os modelos de intervenção e de
desenvolvimento, estando tal objectivo assente numa perspectiva de sustentabilidade.

Figura 1 – Localização das áreas de intervenção

Alagoas
Peso da Régua

Rabo de Peixe
S. Miguel

As especificidades dos territórios foram importantes no cumprimento dos seguintes objectivos da
candidatura:
1) Promoção, desenvolvimento e monitorização de modelos de intervenção sustentável;
2) Acompanhamento do desenvolvimento de boas práticas de intervenção;
3) Promoção de aprendizagem e transferência de modelos e soluções de intervenção.
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Quadro 1 – Apresentação-síntese dos critérios de selecção das áreas de intervenção
Âmbito da Classificação

Bairro das Alagoas

Rabo de Peixe

Situação geográfica periférica

Interioridade

Insularidade

Necessidades a satisfazer

Aumento da Qualidade de vida

Necessidades básicas

Dimensão do território

Pequena

Média

O Projecto de intervenção, entretanto desenvolvido integrou quatro níveis de actuação:
1)

Nível territorial, com o objectivo de promover a requalificação ambiental e urbana;

2)

Nível social e económico visando a promoção da qualidade de vida, reforço da autonomia e da coesão social;

3)

Nível organizacional, que reforça a eficácia e eficiência da gestão social e territorial;

4)

Nível de inovação e conhecimento, visando a implementação de novas abordagens multidimensionais dos problemas
e das potencialidades.

Estes níveis de actuação foram integrados no Plano de Acção que, a par das especificidades consideradas para cada um dos
dois territórios-alvo, tiveram uma configuração comum relativamente as área de intervenção, delimitadas em quatro,
designadamente: residentes, ambiente construído, sistema de gestão e comunicação, representações sociais.

Como objectivos específicos da candidatura, foram considerados o investimento numa dinâmica de
intervenção assente nos seguintes níveis: territorial, socio-económico e cultural, organizacional e da
inovação e conhecimento (ver Quadro 2).
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Quadro 2 – Apresentação dos níveis de intervenção
Territorial

Através da promoção da: qualificação ambiental e urbana

Social, económico e

Através da promoção da: qualidade de vida, do empowerment, da coesão social, da

cultural

história local e do património cultural.

Através da implementação e promoção: de formas inovadoras de articulação entre os
Organizacional

diferentes níveis da administração pública e sociedade civil; da eficácia e da eficiência
da gestão social e territorial a médio e longo prazo.
Através da inovação e promoção do conhecimento em termos do know-how
organizacional, técnico e prático: desenvolvimento de abordagens multidimensionais

Inovação e
conhecimento

de problemas e de potencialidades; monitorização de modelos de intervenção que
primem pela sustentabilidade; monitorização da lógica de transferibilidade dos
modelos e das soluções de intervenção adoptadas que tiveram sucesso.

Em finais de 2003, o Comité EFTA comunicou a aprovação da candidatura “Old Ghettos, New Centralities”21. A previsão de
duração do Projecto foi de 3 anos com início em 2005 nos dois territórios alvo de intervenção. No Bairro das Alagoas, em Peso
da Régua, o Projecto finalizou em 31 de Março de 2008. Relativamente a Rabo de Peixe, em São Miguel / Açores, devido a
situações conjunturais, o projecto foi prorrogado por mais um ano.

2.2. Âmbito da actividade de apoio técnico-metodológico ao Projecto
Na proposta de candidatura estava prevista a realização da monitorização do projecto de intervenção, tendo sido esta
contractualizada pelo INH ao LNEC. Contudo, seguidamente o INH solicitou ao LNEC o desenvolvimento de uma proposta
específica de acompanhamento técnico-metodológico na área da intervenção social. Enquadrando-se nos princípios
operacionais de implementação do projecto, esta solicitação visava assegurar a aplicação de uma metodologia integrada de
Projecto, de modo que este fosse consistente para o efectivo aumento da qualidade de vida das populações envolvidas.

21

Proposta de Candidatura ao Instrumento Financeiro dos Fundos EFTA “Old Ghettos, New Centralities”;
Relatório 79/04 – NESO, LNEC, Lisboa (confidencial).
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Observa-se, assim, que o desenvolvimento e a implementação desta consultoria metodológica foram directamente orientados
para a intervenção, distinguindo-se do sistema de monitorização, muito embora complementando-o (Freitas e Menezes, 2006).
O apoio técnico-metodológico acompanhou todo o período de realização do Projecto no Bairro das Alagoas e, no caso de Rabo
de Peixe, este acompanhamento foi finalizado em finais do segundo semestre de 2008. Refira-se ainda que, neste último caso, o
processo de acompanhamento teve duas fases mais características: uma primeira vingou a proposta inicial de acompanhamento
directo da intervenção; enquanto numa segunda fase, em função da conjuntura do sistema de intervenção, foi readaptado de
modo a, de facto, funcionar como uma consultoria directa ao cliente - IHRU.
O plano de trabalho do apoio-técnico na área da intervenção social foi elaborado de forma a considerar os seguintes objectivos
principais:
Manifesta e directa cooperação com a intervenção social, através de um acompanhamento activo, presencial e metódico
junto das equipas responsáveis pela implementação do Plano de Acção.
Auxílio na construção, definição e implementação de instrumentos específicos de intervenção.
Efectiva colaboração no âmbito da construção e gestão de uma metodologia de projecto integrada e de auto-avaliação
contínua (on-going).
Elaboração de documentos de referência técnico-metodológica que apoiassem à implementação do Plano de Acção.

2.3. Actividade desenvolvida no âmbito do apoio técnico-metodológico ao Projecto
Com base num Plano de Actividades antecipadamente elaborado de forma a cumprir os objectivos acima delineados, foram
desenvolvidas um conjunto de tarefas na prossecução do apoio técnico e metodológico das equipas. É, contudo, consequente
considerar que face à conjuntura de necessidades, dificuldades e de conquistas que, ao longo da intervenção, se foram
colocando, a proposta inicial de trabalhos se foi adequando a realidade de intervenção. O que, desde já, permite considerar o
quão importante é a elaboração de um plano de actividades no âmbito das várias vertentes de trabalho, simultaneamente
encarando que tal plano deve ser flexível a par da sua necessária e continua interactividade com a complexidade do sistema de
intervenção (Menezes, 2007 - vários).
Portanto, sendo objectivo geral do apoio-técnico capacitar a intervenção na área social, nomeadamente a sua equipa técnica, de
modo a assegurar os objectivos de desenvolvimento, integração socio-urbanística e de sustentabilidade definidos pelo Projecto,
três foram os princípios de trabalho adoptados:
Conceber que o sucesso da intervenção social estava intimamente ligado às formas e modos como decorreriam a dinâmica
de implementação da intervenção física e urbanística.
Estimular o diálogo dinâmico e continuado entre as vertentes técnicas da área social e físico-urbanística.
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Estabelecer uma dinâmica continuada de diagnóstico da situação de modo a criar uma lógica de retroalimentação do
Projecto e, por consequência, do sistema de intervenção.
Estes princípios orientaram a actividade de consultoria que, desde o princípio da sua acção, contextualizou - a nível conceptual e
de objectivos gerais – os aspectos de enquadramento dos instrumentos de apoio a intervenção, fundamentando as iniciativas e
estratégias técnico-metodológicas definidas no âmbito do desenvolvimento do Plano de Acção do Projecto, o que permitiu
orientar o sentido e a adaptabilidade do instrumental a ser adoptado. Por conseguinte, cada uma das equipas técnicas locais foi
orientada de modo a definir os princípios guias da intervenção nos territórios sob a sua responsabilidade. Como referência para
o desenvolvimento destes princípios foi criado um modelo guia (ver Quadro 3).

Quadro 3 – Orientação para a definição dos princípios de intervenção
Conceptualização da

Definição das preposições e/ou pressupostos de orientação que permitem enquadrar,

ideia “princípios de

definir e qualificar a lógica de intervenção que se segue, seguirá ou já se seguiu.

intervenção”

Num sentido mais substantivo, poder-se-á ainda considerar que, os princípios da
intervenção, correspondem à filosofia adoptada numa determinada acção ou conjunto de
acções.

Objectivos gerais

Servir como orientação referencial e/ou prepositiva do conjunto de actividades definidos
no âmbito do plano de acção/intervenção.
Contribuir para o enquadramento lógico e substantivo de uma determinada
acção/intervenção.

Pouco a pouco, foram sendo criadas as condições necessárias para a estabilização de determinadas instrumentos de trabalho,
entretanto, aplicados e operacionalizados no âmbito das acções desenvolvidas pelas equipas técnicas locais (ver Quadro 4).
Tendo como suporte de partida as referências acima referidas, o trabalho do apoio técnico e metodológico, foi então
desenvolvido de modo a, através do acompanhamento das equipas técnicas locais, assegurar:


A estabilização do Plano de Acção e a consolidação de estratégias metodológicas que estimulassem uma avaliação
continuada do processo de intervenção. No âmbito destas intenções foi fundamental estimular:

1)

Um protocolo inter-acções, assim garantindo a articulação entre os diferentes objectivos das acções e os respectivos
resultados;

2)

A identificação dos pontos fortes e críticos com vista a potenciação dos primeiros e minimização do efeito dos
segundos, tendo sido fundamental a implementação de uma dinâmica continuada de diagnóstico;
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3)

Uma dinâmica de revisão continuada das estratégias adoptadas, a par da adaptação sucessiva das técnicas e dos
instrumentos de trabalho às necessidades emergentes e aos resultados e impactes obtidos, implicando a recolha e
análise continuada de informação, a par da sua sistematização (com a criação de base de dados);

4)

A criação de instrumentos de gestão (por exemplo: informação, do processo de intervenção, da relação entre
parceiros) e de instrumentos de comunicação e divulgação (endógena e exógena) do Projecto;

5)

A criação de mecanismos de promoção da participação dos actores sociais envolvidos com a intervenção;

6)

A criação de mecanismos de identificação de necessidades técnicas de formação;

7)

O interconhecimento das vertentes técnicas e respectivas áreas de actuação, de modo a que ao se complexificar o
conhecimento da realidade de intervenção, fosse possível aproximar as decisões de uma perspectiva mais
multidimensional e interactiva;

8)

A criação de uma rede de parcerias locais que contribuísse com o processo de intervenção e que, de certo modo,
contribuísse para assegurar a sustentabilidade de determinados mecanismos, entretanto despoletados;

9)

A criação de mecanismos que viabilizassem a transferibilidade do Projecto com vista a sua sustentabilidade.

A activação e a dinamização de uma Comunidade de Prática (CoP) entre as duas equipas técnicas locais, funcionando online através de uma plataforma web criada para efeito22. Esta plataforma de discussão e reflexão teve como princípios
promoção da discussão técnica sobre a dinâmica de intervenção, fornecimento e sistematização continuada de
documentação de apoio à dinâmica de intervenção.
Produção de documentação técnica às equipas locais de intervenção e de síntese da actividade desenvolvida no âmbito
da consultoria técnico-metodológica23.

22

Esta acção, embora muito estimulada por parte da equipa do apoio técnico e metodológico, não foi
apropriada pelas equipas locais de modo a produzir resultados profícuos.
23
A par do desenvolvimento de documentos específicos de apoio técnico-metodológico, a equipa do LNEC
responsável por este trabalho produziu, até a data, 14 relatórios, coordenou 1 livro e 1 guia do morador.
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Quadro 4 – Exemplo de instrumentos e perspectivas gerais de uso
Instrumentos
Matriz de parceiros

Conceptualização

Objectivos gerais

Registo organizado e sistematizado de

Criação de um modelo de registo dos

informação que resulte da especificidade dos

parceiros, desse modo permitindo cruzar

diferentes parceiros da intervenção, bem como

as suas especificidades, os seus diferentes

da especificidade dos seus diferentes tempos

contributos, lacunas, grupos alvos,

de acção e participação no plano de acção /

recursos, tempos de acção e apoio.

intervenção.

Hierarquização das necessidades,

Esta matriz permite sistematizar parceiros

problemas e potencialidades a promover

existentes ou potenciais, bem como as

em função dos objectivos do plano de

expectativas de desempenho e compromisso

acção/intervenção.

destes no âmbito do projecto de intervenção.

Actualização continuada do sistema de
parcerias, ou seja, da lógica de actores, de
modo a acompanhar e optimizar um
trabalho de parceria sinergético e
generativo.

Matriz estratégica

Registo organizado e sistematizado do plano de

Estabelecimento de um modelo de

das actividades

acções em função dos seus objectivos e do

referência das estratégias concebidas para

tempo de que se dispõe para a realização dos

cada um dos grupos de acções e sub-

mesmos (curto, médio, longo prazo).

acções conforme existentes no plano de
acção / intervenção.

Ficha descritiva das

Sistematização das acções em função das suas

Fornecimento de informação, entretanto

actividades

pretensões, objectivos e tempos de realização,

organizada e sintetizada relativamente às

dos grupos alvos e parceiros a envolver ou

especificidades de cada uma das

envolvidos, e das sub-acções decorrentes,

actividades, isto é, dos seus objectivos,

permitindo antever estratégias e tácticas

cronogramas, parceiros, recursos

adoptadas para a implementação das acções.

disponíveis e indivíduos/grupos envolvidos.

Planeamento das

Plano temporal do conjunto de actividades a

Facilitação da organização das actividades,

actividades

implementar a curto (plano mais pormenorizado

permitindo antever problemas e soluções,

de acção), médio e longo prazo (planos mais

planificar as acções futuras, afinar e avaliar

abrangentes de acção).

estratégias e tácticas, actualizar o plano de
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actividades em função dos diagnósticos
continuados.
Agilizar a acção.
Criação de um compromisso técnico e
social entre a obtenção de resultados e o
prazo para a sua execução.
… o quadro 4 continua na pág. seguinte
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… continuação do quadro 4

Diagnóstico dinâmico

Instrumento de recolha de informação que

Gerar informação que permita melhor

permite a recolha sistematizada e temática de

conhecer a realidade social, residencial,

informação de varia ordem. É um instrumento

económica, educacional da população alvo;

que pode ser aplicado de forma continuada no

sobre as suas necessidades, recursos e

sentido de actualizar o conhecimento sobre o

potencialidades.

contexto alvo; podendo ainda gerar informação

Potenciação de diagnósticos que

útil sobre a satisfação e apreciação que a

contribuam para a melhoria continuada do

população tem/faz relativamente às diferentes

conhecimento do contexto social de

fases da intervenção.

intervenção, bem como das apreciações
(endógenas e exógenas) do contexto em
intervenção.

Base de dados

Registo organizado, sistematizado e continuado

Concentração, sistematização e

de informação de varia ordem.

hierarquização continuada da informação.
Contributo para o registo organizado de
informação, de forma a facilitar a
sistematização de informação, a consulta e
a actualização de dados.
Uma boa base de dados deve, a partida,
garantir a qualidade, actualidade e a
segurança dos dados, ser fidedigna, de
fácil acesso e abranger um leque amplo e
variado de indicadores.

Mais bem aceite em determinados momentos da intervenção, menos noutros; com melhores resultados numas situações,
menores noutras; é pertinente considerar como fundamental a prossecução de um processo técnico e metodológico de
acompanhamento externo da intervenção. Isto porque, não sendo aqui objecto de reflexão a avaliação e a fundamentação dos
resultados do trabalho realizado, se verifica que quando da minimização do seu papel, a capacidade de gestão dos pontos
críticos pode ficar comprometida. Neste sentido, se reitera a ideia de que é fundamental investir numa pragmática que de facto
permita trabalhar de forma articulada as questões sociais com aquelas de cunho físico, arquitectónico e urbanístico. Tal implica
o investimento continuado numa praxis-filosófica e metodológica de trabalho, subentendo que o descuido com esse aspecto é
um dos principais pontos críticos de uma intervenção que se pretenda integrada, participada, multidimensional e sustentável.
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3. Iniciativa Bairros Críticos - Operação Cova da Moura
3.1. Enquadramento das características gerais da Iniciativa
A Iniciativa Operações de Qualificação e Reinserção Urbana de Bairros Críticos, apresenta-se como um programa inovador no
âmbito da definição da Política de Cidades. Através de experiências pilotos24, esta Iniciativa pretende:


Estimular e desenvolver a inovação institucional e técnico-metodológica ao nível da concepção, implementação e avaliação
de políticas públicas em áreas urbanas críticas, criando condições para que a experiência adquirida permita inspirar a
Política de Cidades a realizar.



Definir para cada área urbana crítica a intervir um programa de acção assente numa perspectiva de: inovação e carácter
experimental da intervenção; durabilidade dos resultados e sustentabilidade das acções; de coordenação estratégica,
participação e envolvimento de vários actores; de desenvolvimento de parcerias mistas (público-público e público-privadas);
reabilitação e qualificação habitacional, urbanística e ambiental; criação de mecanismos de acção inovadores de
desenvolvimento e (re)integração social, económica, laboral, educacional, habitacional e urbanística.

Como pressupostos de estruturação do sistema de gestão desta Iniciativa destacam-se:


O envolvimento interministerial, tendo para efeito sido criado um Grupo Interministerial (GTIM)
constituído por sete ministérios a funcionar em estreita articulação com a SEOTEC (Secretaria de
Ordenamento do Território e das Cidades) e o IHRU (antes INH), e o Grupo de Parceiros Locais (GPL);



A participação dos parceiros locais na definição dos Planos de Intervenção, tendo sido criado um
Grupo de Parceiros Locais (GPL) e que, no decorrer do processo, passou a reunir representantes de
actores chaves nas áreas urbanas críticas alvo da intervenção a ser prosseguida, da administração
local e regional, associações não governamentais e locais.



A criação de uma liderança técnico do processo, sendo para efeito criado um Grupo de Apoio Técnico
(GAT), entretanto organizado em duas componentes separadas e com coordenações distintas, mas
articuladas entre si ao longo do processo de elaboração do plano de acção. Designadamente as duas
componentes técnicas de actuação são: intervenção socio-territorial e processo participativo.

Nesta primeira fase de experimentação, a Iniciativa Operação de Qualificação e Reinserção de Bairros
Críticos incidirá em determinadas áreas urbanas críticas, nomeadamente: Cova da Moura - Concelho da
Amadora / Área Metropolitana de Lisboa (ver Figura 2), Vale da Amoreira - Concelho da Moita / Área
24

Resolução do Conselho de Ministros n.º 143/2005, de 7 de Setembro de 2005, texto introdutório.
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Metropolitana de Lisboa, Lagarteiro - Concelho do Porto / Área Metropolitana do Porto. Os elementos de
criticidade sócio-espacial associados às áreas urbanas críticas seleccionadas, são descritos a partir da
ideia de problemas-tipo, considerados como25:


Bairro da Cova da Moura: “impasse na definição de soluções quanto ao futuro do território”.



Bairro do Lagarteiro: “necessidade de intervenções estruturais conducentes à integração sóciourbanística do Bairro na malha urbana da cidade”.



Vale da Amoreira: “desenvolvimento e consolidação de dinâmicas precedentes de intervenção, visando
a sua integração e sustentabilidade”.

Na sua essência, a Iniciativa Operação de Qualificação e Reinserção de Bairros Críticos apresenta uma preocupação central:
promover a integração e a sustentabilidade social e urbanística de tais áreas urbanas críticas.
3.2. Âmbito da actividade de apoio técnico-metodológico à Iniciativa no que respeita ao Bairro Cova da Moura
No âmbito da implementação da Iniciativa foi objectivo primordial pensar e actuar no bairro como uma totalidade. Deste modo, o
sistema de intervenção integrou de forma articulada distintas esferas representativas da administração central e local, como
organizações não governamentais com implementação de dinâmicas no local, integrando igualmente uma comissão de bairro
composta por associações e instituições locais.

25

Documento de trabalho do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento
Regional (MAOTDR):
http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Ministerios/MAOTDR/Comunica
cao/Outros_Documentos/20061002_MAOTDR_Doc_Bairros_Criticos.htm, de 2 de Outubro de 2006).
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Figura 2 – Localização da Cova da Moura em 2003

Fonte: Câmara Municipal da Amadora DAU-SIG (in Malheiros e Vasconcelos, 2006)
O Grupo de Parceiros Locais (GPL) foi a sede de todo o processo de criação de uma dinâmica participativa. O GPL foi
fundamental para a elaboração e definição do plano de acção socio-territorial. A promoção da participação activa foi
fundamentada com base em metodologias de cariz interactivo, onde é fundamental o recurso a uma equipa de facilitadores que,
através da mediação, criou uma dinâmica de auscultação das várias vozes envolvidas com o processo e de gestão de conflitos.
A dinâmica em causa viabilizou a consolidação de um diagnóstico participativo, entretanto alicerçado pela aplicação da técnica
de SWOT em conjunto com os actores envolvidos. Tal permitiu a identificação colectiva de vectores estratégicos de acção, bem
como o ajustar colectivo de uma proposta global de acção e que foi vertida, enquanto compromisso, num plano de acção.
Posteriormente, este plano foi objecto de contratualização entre parceiros locais e órgãos da administração central e local
(Vasconcelos, 2007). Segue-se agora a fase de implementação do plano.
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Quadro 5 – Exemplo síntese das etapas e procedimentos complementares de trabalho
Etapas

Tarefa

Programa de trabalho

Elaboração do

- Elaboração de guiões com a finalidade de

- Os inquéritos/entrevistas foram efectuados aos

diagnóstico

obter um levantamento de dados sociais e

pares e transcritos por um dos intervenientes;

ambientais do bairro da Cova da Moura;

- Foram identificados 30 actores-chave para

- Identificação e caracterização dos actores-

contactar;

chave do processo e seus interesses;

- Mapeamento dos actores-chave, as redes

- Inquéritos e entrevistas com os actores-

relacionais e de conflito;

chave;

- Sintetizar em SWOT;

- Análise de conteúdo dos dados levantados e

- Análise de conteúdo: definição das categorias,

elaboração do diagnóstico a partir da análise

categorização do texto e análise interpretativa.

do conteúdo das entrevistas.
Elaboração do

A partir do diagnóstico (síntese em SWOT), dos

Esta componente considerou:

projecto socio-

mapas desenvolvidos e do perfil actual do

- A prioritização dos problemas / preocupações

territorial

contexto socio-territorial do bairro da Cova da

a responder (se possível com o envolvimento

Moura, foi elaborado um projecto de integração

dos actores locais);

entre os trabalhos existentes (projectos das

- A resposta numa perspectiva de

associações do bairro) e um novo modelo de

sustentabilidade, potenciando as mais valias do

gestão ambiental na Cova da Moura,

bairro e encontrando soluções especificas para

identificando as prioridades de acção e

aspectos negativos identificados;

estratégias do projecto, num formato de gestão
participada. Na elaboração desta tarefa, foram
considerados as seguintes características do
bairro:

- Desenvolvimento de proposta de acção de
gestão participada numa perspectiva de
sustentabilidade.

- Física e habitacional;
- Actividades económicas;
- Perfil social da população;
- Hábitos e rituais quotidianos;
- Equipamentos do bairro;
- Associativismo e formas de liderança;
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- Imagens do bairro e da cidade;
- Envolvimento do maior número possível de
moradores no projecto;
- Resultados das dinâmicas participativas
encetadas através de workshops.
Adaptado de: Vasconcelos, L., et al ( http://disciplinas.dcea.fct.unl.pt/mipda/wMIPDA06_TrabPrat.pdf )

O processo participativo encetado inclui: 12 reuniões (umas com duração de 4 horas, outras de 7 horas) em sede do GPL26, o
estabelecimento continuado de contactos, a realização de entrevistas e inquéritos com actores chave no contexto. O trabalho
que complementou a dinâmica participativa encetada em sede do GPL foi, na sua essência, desenvolvido em duas grandes
etapas: elaboração do diagnóstico e elaboração do projecto socio-territorial (ver Quadro 5).
O âmbito do que deveria ser requalificado foi discutido em dois workshops abertos a todos os residentes do bairro (contando o
primeiro com 160 participantes) e um workshop para jovens (reunindo 71 indivíduos).
Importa referir que as reuniões em sede do GPL, em certos casos, desenvolveram-se com as mesas dispostas em U, em outros,
foram conduzidas em grupos de trabalho. Os produtos realizados foram articulados com a componente técnica de cunho socioterritorial. Para tal foi fundamental o registo em acta dos resultados das reuniões, sendo que tal também permitiu a consulta
indiferenciada dos participantes e interessados no processo, mesmo que ausentes (Vasconcelos, 2007).
É consequente a importância da separação entre a componente socio-territorial e a componente participativa do processo de
elaboração da proposta de acção. Isto porque, esse pressuposto de partida viabilizou a efectiva isenção da equipa facilitadora
na liderança do processo participativo, assim olhada pelos participantes do processo como autónoma e desinteressada no
âmbito dos vários interesses em jogo. Nesta óptica, é de considerável importância para a consolidação de uma dinâmica
participativa, a edificação de uma relação baseada na confiança e na credibilidade entre a equipa técnica, os facilitadores e os
actores participantes do processo. Tal é igualmente importante para a dinamização do envolvimento com a problemática do
contexto, nomeadamente no que respeita a discussão e a definição de uma proposta de acção.
4. Considerações Finais
As experiências desenvolvidas no âmbito do apoio técnico e metodológico ao Projecto “Velhos Guetos, Novas Centralidades” na
área da intervenção social e à Iniciativa Bairros Críticos - Operação Cova da Moura, permitem ressaltar o quão fundamental
26

As primeiras reuniões do GPL realizaram-se na escola básica local. Seguidamente passaram a realizarem-se
em sede de duas das associações do bairro, sendo que a última decorreu na junta de Freguesia da Buraca, fora da
Cova da Moura.
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estes tipos de acompanhamento, a par da sua especificidade, são fundamentais para a promoção da eficácia e da eficiência de
uma proposta de intervenção socio-urbanística enquanto perspectiva multidimensional, interactiva, participativa e de
sustentabilidade.
Por conseguinte, defende-se aqui que o apoio técnico-metodológico deve ser articulado a dois níveis:
1)

Como apoio directo às equipas técnicas locais de intervenção, visando a aplicação e desenvolvimento de uma
metodologia integrada e consistente de projecto para a efectivação do aumento de qualidade de vida das populações
e dos territórios de intervenção;

2)

Como apoio à facilitação da interacção entre os actores-chave do processo de intervenção, contribuindo para a
articulação das componentes socio-territoriais de intervenção e o processo de decisão.

A criação de comunidades sustentáveis é um dos objectivos colocados à intervenção urbana a um nível europeu (Bristol Accord,
2005). A diversidade inerente à tais comunidades e que, como tal, deve ser respeitada na medida que informa sobre as suas
conjunturas locais, não é contudo alheia a importância em se assegurar oito características: 1) activas, inclusivas e seguras; 2)
participadas e bem lideradas; 3) bem equipadas (infra-estruturadas); 4) com bons serviços; 5) amigas do ambiente; 6) bem
desenhadas e construídas; 7) criativas e inovadoras; 8) justa para todos (Bristol Accord, 2005).
Importa, assim, capacitar o sistema de intervenção e qualificação urbana para a criação de comunidades sustentáveis. Tais
preocupações encontram-se presentes nas perspectivas de trabalho de apoio técnico e metodológico conforme aqui são
defendidas. É, portanto, fundamental conceber a ideia de capacitação do sistema de intervenção como uma estratégia a ser
desenvolvida em dois sentidos intimamente correlacionados entre si, ou seja, enquanto:
Capacitação técnica e metodológica das equipas envolvidas com o processo de implementação da dinâmica de intervenção
socio-territorial;
Capacitação dos actores chave envolvidos com o processo de intervenção, deste modo activando as lógicas de
participação e de empowerment enquanto elementos fulcrais para a concepção de propostas e a alimentação do
processo de decisão.
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