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AÇÃO SOCIAL

Ação de Ongs e Estado pode
ajudar a reduzir desemprego
As elevadas taxas de desemprego são uma das principais marcas da globalização da
economia, e a redução desse problema, com o apoio das microempresas e da economia
informal, pode concretizar-se por meio de um trabalho conjunto entre as Ongs e o Estado
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O
crescente excedente
de mão-de-obra nas
economias dos paí-
ses em desenvolvi-
mento como também

nos países desenvolvidos é um dos
grandes desafios deste final de sé-
culo. No Brasil, o número de indi-
víduos classificados como pobres au-
mentou consideravelmente, com a
inclusão daqueles que antes perten-
ciam a classes socioeconômicas mais
altas. Em Minas Gerais como tam-
bém em todo o País, esses e outros
trabalhadores adotam atividades in-
formais1  para enfrentar o desem-
prego. As microempresas podem
ajudar a amenizar o problema se em-
pregarem esses indivíduos de for-
ma produtiva, mas, para isso, é pre-
ciso que elas se desenvolvam ade-
quadamente. Este artigo discute o
potencial para uma integração en-
tre organizações não governamen-
tais (Ongs) e Estado na promoção
de atividades geradoras de renda,
como microempresas, baseando-se
em quatro experiências de apoio às
mesmas, em Belo Horizonte, Forta-
leza e Porto Alegre.

Nas últimas décadas, alguns se-
tores da área de desenvolvimento
têm dado atenção a acontecimentos
paralelos nos países menos desen-
volvidos, como as atividades infor-
mais e o aparecimento das Ongs,
que são, em parte, respostas a pro-
blemas relacionados a um modelo
econômico que trouxe o desempre-
go como um de seus resultados. Um
processo de desenvolvimento ade-
quado e não apenas de crescimen-
to considera as necessidades e con-
tribuições de indivíduos de classes,
gêneros e raças diferentes, assim
como de setores diferenciados da
economia. Dado o estado de desi-
gualdade entre indivíduos e países,
uma base de recursos limitada e uma
ordem econômica globalizada, uma
nova ordem social precisa ser
construída, de tal modo que um
maior número de pessoas seja reti-
rado da situação de pobreza, por-
que, de formas variadas, essas pes-
soas irão, a cada dia, exigir a sua
parte no processo de desenvolvi-
mento.

Neste contexto, pergunta-se
quais são os atores que irão contri-
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buir para a construção desta nova
ordem, com contornos ainda incer-
tos, pelo menos para os desprivi-
legiados do sistema vigente. Os re-
sultados do modelo de desenvolvi-
mento adotado em muitas áreas cla-
mam por um processo onde Esta-
do, sociedade civil e mercado têm
papéis a cumprir, tendo em vista
que a solução dos problemas en-
frentados por estes países requer a
inclusão de um conjunto de aspec-
tos de dimensão política, social e
econômica. Embora as propostas
neoliberais de hegemonia do mer-
cado busquem sua redução, o Esta-
do tem uma função a cumprir. As
democracias sociais da Escandinávia
e as recentes experiências vividas
por países como a Coréia e o Japão
(Evans, 1995; Korten, 1990), ape-
sar dos problemas que enfrentam
hoje, também ligados ao modelo
econômico que privilegia o capital
financeiro, demonstram a importân-
cia de um Estado ativo na econo-
mia. De acordo com Evans (1995):
�Sem o Estado, mercados, a outra
instituição-chave da sociedade mo-
derna, não podem funcionar. Nós
precisamos do que o Estado provê.
Precisamos de regras previsíveis, e
estas têm que ter por trás uma es-
trutura organizacional concreta. Nós
precisamos de reflexão organi-
zacional, mesmo que imperfeita, de
interesses gerais ao invés de indi-
viduais. Nós precisamos de algo para
sustentar o processo de troca, de
bens coletivos como sistemas de
esgoto, estradas e escolas�.

O que está em jogo, como o su-
gerido por Evans, não é a quantida-
de de intervenção estatal na econo-
mia, mas os tipos diferentes de
envolvimento e seus efeitos. Segun-
do ele, o envolvimento estatal é um
fato. A pergunta apropriada não é
�quanto�,  mas �como�.

Na atuação da sociedade civil, a
literatura reconhece, como um ele-
mento importante no campo, o apa-
recimento das Ongs em âmbito

mundial (Fisher, 1993), porque elas
tendem a promover um tipo de de-
senvolvimento que é mais adequa-
do às condições locais e às pesso-
as. As Ongs são organizações sem
fins lucrativos, geralmente peque-
nas, mas bastante variadas em sua

(1991) aponta que, �enquanto pro-
motoras de alternativas, recursos e
projetos, as Ongs estão presentes nas
complexidades da vida social e
criam microespaços e contrapoderes
cruciais para o desenvolvimento no
Brasil.� O papel dinâmico das Ongs
nos faz refletir, como Wolfe (1991),
que: �Ligar a sociedade civil e de-
senvolvimento chama para o reco-
nhecimento do possível, trabalhando
com o que já existe, buscando ex-
pandir e aprender sobre experiên-
cias práticas�. Acrescento aqui que
questões políticas como modos de
produção, poder, distribuição e polí-
ticas de apoio definem quem vai se
beneficiar com o desenvolvimento e
mostram a importância de escolhas
nesse processo, reforçando a neces-
sidade de estratégias que favorecem
os grupos subordinados em uma eco-
nomia.

Quanto à economia informal, seu
crescimento e papel como prove-
dora de empregos para migrantes e
outros grupos são fenômenos im-
portantes no desenvolvimento. No
Brasil, aproximadamente 30% da
população economicamente ativa
(Silveira e Melo, 1991) ganha a vida
no setor informal. O setor é hetero-
gêneo, composto de migrantes das
áreas rurais,  desempregados urba-
nos e trabalhadores que perderam
ou deixaram seus empregos formais,
entre os quais se encontram aque-
les engajados em atividades alta-
mente qualificadas como também
aqueles que atuam em atividades
de �fundo de quintal�. O conceito
de setor informal aqui considerado
é visto como um setor composto de
um empresariado popular dinâmi-
co (Hart, 1973; Portes e Schauffler,
1993; Bagnasco, 1997); e o concei-
to de setor, como um conjunto de
atividades onde não há divisão en-
tre o proprietário e os meios de pro-
dução (Souza, 1981). Estes concei-
tos têm significados particulares,
considerando as mudanças nas re-
lações de produção e trabalho que

forma e atuação. Começaram com
pequenos projetos de mudança so-
cial e de políticas públicas e pare-
cem ter planos de expandir a sua
atuação em níveis regionais e inter-
nacionais. Autores que as estudam
no Brasil (Souza, 1992, Landim,
1992) apontam para o aumento do
número dessas organizações e su-
gerem que elas tenham potencial
para ampliar o seu papel no desen-
volvimento.

As Ongs podem ser um fenôme-
no duradouro das economias perifé-
ricas, ajudando a resolver problemas
enfrentados por grupos subordinados
a um sistema dominado por hierar-
quias econômicas e políticas. Souza
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ocorrem na fase atual do desenvol-
vimento capitalista.

As perspectivas teóricas domi-
nantes no setor informal são as dos
marginalistas, como Nun e Marin
(apud Portes, 1993), que sugerem,
como solução para o desemprego,
investimentos acelerados na indús-
tria e em outros setores; e as dos
racionalistas, como Hart e Soto, que
argumentam que o setor informal
não é um problema do desenvolvi-
mento, mas parte de sua solução, e
que o Estado deve ser afastado da
economia para deixar o mercado li-
vre. Para Portes e Schauffler (1993),
na visão estruturalista, o emprego
casual pode ser reduzido por meio
de investimentos, mas estes auto-
res não defendem a remoção dos
controles estatais no mercado de tra-
balho. Segundo Rakowski (1994), os
estruturalistas sustentam que toda
instância de transformação de uma
economia de subsistência em cres-
cimento foi acompanhada pela par-
ticipação ativa do Estado.

Portes, Castells e Benton (1989)
e Schmidtz (1990) afirmam que as
microempresas promovem uma rota
para o desenvolvimento apenas se
forem apoiadas por políticas apro-
priadas que forneçam crédito,
tecnologia, etc., elevem produtivi-
dade e introduzam inovação. No
Brasil, por razões ideológicas e fi-
nanceiras, a informalização está re-
lacionada, em parte, com a fuga das
regulações estatais. Atualmente, para
que as microempresas se transfor-
mem de estratégias de sobrevivên-
cia em empreendimentos verdadei-
ramente produtivos, elas requerem
apoio de outras fontes, além do Es-
tado. As Ongs têm fornecido trei-
namento, mecanismos de crédito
criativos, ajuda à comercialização,
etc. a microempresários, mas o seu
trabalho terá impacto significante se
puder ser integrado com o de insti-
tuições como o Estado ou outras.

Uma nova estratégia de desen-
volvimento no Brasil precisa consi-

derar o trabalho das Ongs com
microempresas, dado a sua função
na criação de empregos e na pro-
dução de bens necessários à popu-
lação. O censo de 1985, com dados
gerais disponíveis do IBGE, mostra
que havia 1.007.833 microempresas

cluindo indústrias com até 19 em-
pregados e comércio/serviços com
até 9 empregados), que represen-
tam 85,2% dos estabelecimentos
pesquisados.

Em Minas Gerais, em 1994, os
microestabelecimentos eram
129.658 dos 148.516 existentes, in-
cluindo pequenas, médias e gran-
des empresas e excluindo o setor
agropecuário e a administração pú-
blica. Considerando que a redução
do emprego é um dos resultados
da competição e das inovações pro-
dutivas na economia globalizada,
outras opções precisam ser busca-
das para que se ocupe a mão-de-
obra excedente.

As Ongs desenvolvem ativida-
des para grupos carentes da socie-
dade, mas elas enfrentam limitações
para apoiar um maior número de-
les. Integração entre Ongs e outras
instituições pode ser uma forma de
melhorar a produtividade e a ex-
tensão daquelas atividades. Certa-
mente, nem mesmo uma alta taxa
de crescimento absorverá o núme-
ro crescente de desempregados no
Brasil e, para amenizar problemas
socioeconômicos, o Estado tem que
se envolver. A relação Ongs/Esta-
do tem recebido atenção limitada,
apesar da contribuição significativa
das Ongs ao desenvolvimento e da
inabilidade do Estado em lidar com
muitos dos problemas socioeconô-
micos contemporâneos. Atualmen-
te, as microempresas oferecem uma
rota importante de trabalho para
vários grupos sociais, devido à ina-
bilidade da economia formal para
absorvê-los. O apoio de organiza-
ções como Ongs e Estado é condi-
ção necessária para seu êxito.

No Brasil, há mais de 5 mil Ongs
(IDH, 1996), sendo a existência de
programas de apoio à microempresa
uma prova de sua importância na
questão do emprego. Esta pesquisa
comparou duas Ongs que apoiaram
microempresas em Belo Horizonte,
entre o período de agosto e dezem-

no País, principalmente na área co-
mercial (48,2 %) e de serviços
(39,4%). As microempresas empre-
gavam 2.736.770 (uma média de
2,7%) pessoas, aproximadamente
20% da mão-de-obra das companhias
investigadas, e eram responsáveis
por 3% ou US$12 bilhões da ren-
da gerada. Quase a metade das
microempresas (45,3%) produzia
alimentos.

Um estudo sobre os dados da
Relação Anual de Informações So-
ciais (Rais)2  de 1994, pelo Serviço
Nacional de Apoio à Pequena e
Média Empresa (Sebrae, 1997), re-
gistrou, em 1994, 1.081.813
microestabelecimentos no País (in-
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bro/1994. Uma das Ongs é o Cen-
tro de Treinamento e Apoio aos
Micro/Pequenos Empresários (Cen-
tro Cape), e a outra, o Banco da
Mulher. As experiências estaduais
e os programas Prorenda/Microem-
presas de Fortaleza e Porto Alegre
foram investigados apenas na ques-
tão da relação Ongs/Estado, a fim
de examinar a posição destas agên-
cias nesta questão.

Programas estaduais � As orga-
nizações pesquisadas administram
programas de treinamento gerencial
pelo método Criação de Empresas
� Formação de Empresários (Cefe),
introduzido nas capitais do Ceará,
de Minas Gerais e do Rio Grande
do Sul, por meio de um acordo en-
tre os governos brasileiro e alemão
para o apoio às populações de bai-
xa renda. Como um projeto da
Agência Alemã para Cooperação
Técnica (GTZ), o método Cefe foi
aplicado inicialmente nos anos 80,
por James Tomecko e Rainier

Kolhom no Nepal, e hoje é admi-
nistrado em mais de 50 países de
três continentes. O método promo-
ve a participação de
microempresários em jogos e ativi-
dades e fornece o conhecimento e
as ferramentas ne-cessários para a
formação de uma visão empresari-
al. Uma das diretoras do Centro
Cape (entrevista de 12/9/94) o des-
creve assim:

�O Cefe foi criado no Nepal, para
estudar as características do
microempresário. Então, os seus cri-
adores perceberam que precisavam
trabalhar as características pessoais
do microempresário e as do empre-
endimento, o que culminou no mé-
todo Cefe. Em 1991, transformaram
o método em Competição Econô-
mica pela Formação de Empresá-
rios (Cefe), que trabalha o empre-
sário, o empreendimento e seu am-
biente econômico. Hoje há estudos
para transformar o método em Com-
petência Econômica por Agentes de

Intervenção (Cefi), que significa trei-
nar as pessoas para serem agentes
que interferem na economia. Aqui,
no Centro Cape, nós percebemos
que, para formar este agente, te-
mos que trabalhar a cidadania e,
com o cidadão, trabalhar como agen-
tes de mudança, intervindo na eco-
nomia na qual o microempresário
vive�.

O Centro Cape começou em
1991, como um departamento do
Projeto Mãos de Minas, para admi-
nistrar um programa de treinamen-
to gerencial através do método Cefe.
Entre 1991 e 1993, o Centro Cape
ministrou 230 cursos para 4.500
pessoas (Boletim do Arquivo, 1994).
Depois da sua criação como uma
entidade independente, o seu obje-
tivo passou a ser treinar pessoal de
outras organizações, principalmen-
te o das Ongs, como também
microempresários, trabalhadores in-
formais e artesãos, no Estado e no
País. O Centro Cape é formado por
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16 membros, localiza-se em bairro
de classe média, com acesso razoá-
vel para outros bairros da cidade e
recebe apoio do Sebrae. Para que
os microempresários obtenham su-
cesso no mercado, ele organiza cur-
sos nas seguintes áreas: conquista
de mercado, análise de custo e fi-
xação de preços, criação de novos
negócios, formação empresarial,
planejamento da atividade, a deci-
são como fator de sucesso, a arte
da negociação e organização da pro-
dução. Além desses, o Centro Cape
sugere o curso �Criação de Novos
Negócios�, com duração de 19 dias.

O Banco da Mulher foi criado
de acordo com os princípios do
Women�s World Banking (WWB) e
estabelecido em 1979, na Holanda,
com o apoio da Organização das
Nações Unidas (ONU). O WWB
apóia microempresárias com ativi-
dades na indústria, agricultura e co-
mércio, que não podem obter em-
préstimos do sistema bancário tra-
dicional por causa da falta de ga-
rantias. A filosofia do WWB é que,
apesar do fato de que a mulher con-
tribui para os sistemas de produ-
ção, o seu acesso a recursos tem
sido limitado. A filial do WWB, a
Associação Brasileira para o Desen-
volvimento do Banco da Mulher, foi
criada em 1984, no Rio de Janeiro,
como uma representante autônoma
e independente. No Brasil, há oito
filiais do Banco da Mulher, sendo
uma delas o Banco da Mulher/MG,
estabelecido em 1989, na Associa-
ção Comercial de Minas Gerais, e
que tem como objetivos fornecer
treinamento gerencial e de crédito
e promover feiras de comércio para
as mulheres.

Os objetivos do WWB são: ex-
pandir a participação econômica de
milhões de mulheres pobres, por
meio de serviços de crédito, e in-
fluenciar governos, políticas empre-
sariais, práticas e paradigmas; criar
instrumentos inovadores, relações
novas e sistemas efetivos que dêem

às mulheres pobres acesso a servi-
ços bancários, mercados e informa-
ção; nutrir uma cadeia ativa de em-
presários, banqueiros e organiza-
dores comunitários que busquem
construir seus negócios com uma
face humana, somando valores e

tério do Planejamento (Seplan), den-
tro da Indústria e Comércio. O pro-
grama foi fundado com base no
acordo de cooperação técnica en-
tre os governos brasileiro e alemão
e é dividido em três componentes.
Um dos componentes, o T1, é de-
senvolvido para pequenos produ-
tores rurais, através de programas
de desenvolvimento rural; o T2, para
populações urbanas de baixa ren-
da, desenvolve infra-estrutura, como
sistema de esgotos, etc; e o T3, exa-
minado para esta pesquisa, apóia
os empreendimentos de pequenos
e microempresários e de artesãos.

O componente T3 do programa
Prorenda/Microempresa é adminis-
trado pelo Sistema Nacional de Em-
prego (Sine/CE), composto de fun-
cionários do Estado treinados para
desenvolver este trabalho com
microempresários e visa contri-
buir para o desenvolvimento de
microempresas, através da conces-
são de crédito orientado, treinamento
gerencial e consultorias empresa-
riais de grupos ou indivíduos. Os
beneficiários desse programa são os
donos de pequenos (principalmen-
te micro) negócios formais ou in-
formais, no comércio, em serviços
e na indústria.

O Prorenda/Microempresa/RS
em Porto Alegre foi o outro progra-
ma estadual pesquisado, também
elaborado com base no acordo aci-
ma, entre os governos brasileiro e
alemão, em 1987. O órgão respon-
sável pelo projeto é a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e So-
cial (Sedes), ligada à Divisão de
Comércio, situada em área central
da capital. Com o fim de aumentar
as oportunidades de emprego e ren-
da, o seu objetivo é promover o
potencial de auto-ajuda dos micro e
pequenos empresários, artesãos e
indivíduos autônomos, por suas en-
tidades representativas, em coope-
ração com as instituições de apoio
governamentais e não governamen-
tais (informação de arquivos). O

aumentando as perspectivas para os
empreendimentos pequenos e micros.
O Banco da Mulher/MG, com dez
integrantes, localiza-se em bairro de
classe média e recebe apoio logístico
do Sebrae. Além do fornecimento de
crédito subsidiado e da organização
de feiras para as mulheres apoiadas,
o treinamento gerencial consta de um
curso de dez horas, versando sobre
planejamento empresarial e compras,
controle de quantidade, controle fi-
nanceiro, custos e formação de pre-
ços e vendas.

O Prorenda/Microempresa/CE foi
o programa de microempresa esta-
dual pesquisado em Fortaleza. Está
inserido em uma unidade do Minis-
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programa promove a legalização das
microempresas e os seus benefi-
ciários  pertencem aos setores for-
mais e informais.

Ongs e Estado � No passado, as
relações com governos não consta-
vam da agenda da maioria das Ongs,
embora os dois tenham trabalhado
juntos em alguns projetos. No estu-
do sobre as opiniões dos diretores
de 110 importantes Ongs3  no Bra-
sil, Fernandes (1992), concluiu:

�Relações com o Estado são com-
plexas, permeadas de ambigüida-
des. As Ongs nasceram e se desen-
volveram longe do Estado. No Bra-
sil, onde as instituições são tão de-
pendentes de governos, inclusive,
as companhias privadas, as Ongs se
distinguem por uma independência
em relação aos recursos públicos.
Não obstante, a maioria dos direto-
res espera muito do Estado. Ques-
tões ideológicas à parte, 43% das
Ongs investigadas já participaram
de projetos apoiados pelo governo
nos níveis municipal, estadual e fe-
deral, e a avaliação destas experi-
ências é positiva�.

No mesmo estudo, a maioria dos
diretores especula que os recursos
originados de governos, agências
multilaterais e fundações privadas
crescerão no futuro. Esta opinião,
somada ao fato de que algumas
Ongs já trabalharam com governos,
sugere uma relação mais próxima
entre os dois, no futuro. Nos pará-
grafos seguintes, apresento as opi-
niões das equipes responsáveis pe-
los programas com relação à atua-
ção do Estado na economia infor-
mal e na questão da integração Ongs
e Estado na promoção de ativida-
des como microempresas.

O Centro Cape não teve, até
agora, uma relação sistemática com
o governo. A maioria dos entrevis-
tados acredita que um programa
estadual sistemático ou uma políti-
ca para a economia informal/
microempresas não existe e que o

comportamento dos governos junto
ao setor varia com a conjuntura. A
maioria concorda com uma parce-
ria, mas enfatiza que o Estado de-
veria criar as condições, as estraté-
gias, ao passo que as Ongs deveri-
am implementar os programas e

teresses, a politicagem... etc., mas
eu acho possível formar uma par-
ceria�.

A presidente do Banco da Mu-
lher disse que tentou uma colabo-
ração entre agências estaduais e
bancos, mas não obteve êxito. A
maioria dos seis entrevistados no
Banco da Mulher acredita que uma
política do Estado voltada para o
setor informal não existe. Um deles
disse que o governo federal come-
ça a trabalhar uma legislação que
beneficia os pequenos e microem-
presários, o que poderia favorecer
algum tipo de relação. Apesar des-
sas opiniões sobre o apoio do Esta-
do, a maioria acredita que uma
integração teria mais vantagens que
desvantagens para ambos. Para um
deles (entrevista de 7/11/94):

�Se o Estado ajudar o Banco da
Mulher, isso o ajudaria também por-
que ele teria uma população mais
bem informada, mais produtiva e o
Estado estaria se ajudando. Em nos-
so treinamento, ensinamos como
calcular o preço certo do produto,
pois a maioria dos microempresários
não sabe coisas simples como cal-
cular esse custo. Imagine como se-
ria melhor se tivéssemos um menor
número de fracassos empresariais?
O Estado tem muito a ganhar num
processo como esse�.

Na agência estadual de Fortale-
za, quatro dos cinco entrevistados
citaram a linha de crédito do Banco
do Nordeste do Brasil (BNB) como
o apoio federal existente para os
pequenos e médios empreendimen-
tos no Nordeste, e que ela seria es-
tendida aos empreendimentos infor-
mais. De acordo com o supervisor
da unidade, esse tipo de programa
deveria fazer parte de todos os ní-
veis governamentais, especialmen-
te no interior, como uma forma de
impedir que grande número de pes-
soas migrem para as grandes cida-
des. No entanto, ele acredita que
programas desse tipo são ainda li-
mitados para atender às demandas

também participar da sua formula-
ção. Um deles disse (entrevista de
6/12/94):

�Este programa começou como um
programa estatal, mas isto é o que
acontece: o Estado vai até certo pon-
to com seus programas, então não
pode continuar porque a sua buro-
cracia é muito lenta. O Estado deve-
ria abrir espaço e projetar as estraté-
gias, mas não deveria implementar
projetos. Trabalhar com o Estado po-
deria funcionar, mas as Ongs devem
executar o trabalho�.

Outro falou (entrevista de
6/12/94 ):

�Poderia funcionar... há os pro-
blemas da burocracia, o jogo de in-

O Estado tem uma

função a cumprir,

embora as propostas

neoliberais de

hegemonia do mercado

busquem sua redução.

Democracias sociais da

Escandinávia e recentes

experiências

demonstram a

importância de um

Estado ativo

na economia
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existentes, e outras políticas, como
investimentos na indústria, devem
fazer parte de um plano de desen-
volvimento. No nível estadual, os
entrevistados citaram o seu progra-
ma; os administrados pelo Banco
Estadual do Ceará (BEC), que man-
têm uma linha de crédito; e o Fun-
do Constitucional Estadual (FCE),
mantido através de depósitos dos
impostos sobre a circulação de mer-
cadoria.

A maioria dos entrevistados con-
corda que o Estado, em seus dife-
rentes níveis, especialmente no ní-
vel municipal, está melhorando sua
consciência sobre a necessidade de
uma política voltada para o setor
informal e como este pode ser usa-
do para resolver problemas de de-
semprego e produção. Para o
supervisor da unidade (entrevista de
11/10/94):

�No passado, as políticas eram
muito isoladas, sem articulação.
Hoje, nós aproximamos Sebrae,
BNB e outros, fazendo pressão, dis-
cutindo, participando juntos em
eventos, para convencê-los a abrir
mais linhas de crédito para o setor
informal�.

Quais são as perspectivas para
o futuro?

�Acredito que as perspectivas
são boas. O Ministério do Trabalho,
em integração com o BNB, Banco
do Brasil e Caixa Econômica Fede-
ral, planeja uma estratégia macro
para o setor�.

No geral, a equipe é favorável à
integração entre Estado e Ongs.
Como diz um deles na entrevista
de 14/10/94:

�Bem, eu penso que  uma par-
ceria com Ongs seria uma experi-
ência saudável, porque nós sabe-
mos que elas são mais rápidas, mo-
dernas, mais racionais, e os progra-
mas de governo são mais tradicio-
nais, pesados. Esta relação poderia
modernizar e dinamizar o Estado�.

Para outro membro da equipe
(entrevista de 13/10/94):

�Eu penso que uma relação
como esta tem todas as chances para
funcionar porque as coisas nas Ongs
acontecem mais rapidamente, há
menos burocracia. O Estado tem
conhecimento sobre a população
local, e isto facilitaria o trabalho das

tente e abrangente para o desen-
volvimento. Essa unidade tem-se
integrado com outras organizações
na promoção de microempresas,
especialmente com o governo mu-
nicipal, que parece ser o sócio fa-
vorito dessas organizações.

Um dos membros da equipe do
programa, em Porto Alegre, disse
que há alguns programas voltados
para microempresas nos níveis fe-
deral e estadual, mas a maioria de-
les existe só no papel e não é
implementada de fato. Para ele, é
obrigação da liderança política do
Estado pressionar o governo fede-
ral para l iberar recursos e
implementar esses programas. Com
relação aos planos estaduais, os en-
trevistados citaram o Prorenda/
Microempresa, que também existe
em alguns dos outros Estados; o
Senai, que treina trabalhadores para
empregos formais na indústria; e o
Senac, sendo que o de Porto Ale-
gre também treina os microem-
presários apoiados pelo programa.

Com relação à integração com
o Estado, a maioria afirma que o
programa trouxe resultados posi-
tivos para a área. Um deles disse
(21/10/94):

�Nós temos exemplos claros no
interior, onde as associações apoia-
das influenciaram muito o desen-
volvimento de suas comunidades,
um fator importante. Trabalhamos
com as associações, planejando suas
atividades e, nesta ocasião, busca-
mos fazer com que o poder muni-
cipal esteja presente, porque ele é
um de nossos sócios. A prefeitura
tem que ser nossa sócia porque é o
governo municipal que está perto
das ações. Quando isso acontece,
normalmente nós resolvemos assun-
tos importantes nas reuniões, por
causa da presença e parceria com
o poder municipal�.

Uma outra opinião vem de um
dos coordenadores do programa
(entrevista de 21/10/94):

�O Estado? O Estado está tentan-

Ongs, permitindo-lhes mais recur-
sos e a possibilidade de fazer um
trabalho mais estável. Caso contrá-
rio, elas podem ter que se transfor-
mar em companhias privadas para
adquirir os recursos necessários para
seu trabalho�.

Todos, menos um dos entrevis-
tados nessa unidade, são favoráveis
à integração entre Ongs e Estado
na promoção das microempresas,
esperando que tal relação possa di-
namizar o Estado e ajudar a reduzir
a burocracia estatal. Na opinião de-
les, as Ongs são dinâmicas, rápidas
e eficientes, mas elas precisam de
recursos do Estado para que pos-
sam fazer um trabalho mais consis-
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do criar condições, até mesmo com
o apoio de Ongs, para que o setor
informal se formalize. Não só forma-
lizar no sentido fiscal, de impostos,
burocracia, registro, mas formalizar na
prática, poder produzir, porque isto
é que significa desenvolvimento, au-
mentar a renda. Embora os
beneficiários deste programa não se-
jam basicamente informais, nós de-
senvolvemos atividades com outras
organizações que beneficiam o setor
informal. Por exemplo, temos parce-
ria com o Centro Ana Terra (CAT) e
o Banco da Mulher, de Porto Alegre.
Ambos apóiam trabalhadores infor-
mais e agora nós estamos tentando
tomar providências específicas para
que os mesmos sejam formalizados
e, assim, possam ter chance de cres-
cimento e desenvolvimento�.

A opinião da maioria dos entre-
vistados é que, para resolver pro-
blemas sociais e econômicos no País,
a promoção de atividades informais
ou do gênero é um imperativo. A
maioria acredita que a tendência é
que as relações com governos e
bancos, especialmente os estaduais,
melhorem no futuro.

Os implementadores dos progra-
mas estaduais pareciam mais otimis-
tas em relação ao trabalho integra-
do entre Estado e Ongs. Acreditam
que as Ongs não têm condições para
servir a um grande número de pes-
soas, o que pode ser melhorado com
os recursos e as capacidades que o
Estado, como instituição pública, po-
deria prover. Eles também vêem
chances de o Estado ficar mais di-
nâmico, rápido e eficiente quando
houver uma parceria com as Ongs.
Embora as Ongs possam ser favo-
ráveis à integração com o Estado,
elas se preocupam com a sua auto-
nomia, mas, devido à falta de re-
cursos, acreditam que o Estado pode
ser uma opção para ajudá-las a es-
tender os seus projetos.

O tipo de apoio e treinamento
que as Ongs, o Centro Cape e o
Banco da Mulher, assim como os

Resumo das opiniões que melhor representam a posição de

cada organização na questão da integração entre Ongs e Esta-

do, na promoção de atividades, tais como microempresas.

Centro CAPE: 1. Poderia ser perfeito. O �Mãos de Minas� é um exemplo.
Quando era projeto do governo, que tentou atuar como empresário, o
governo descobriu que não tinha a devida competência, permitindo,
então, a criação de uma associação, a qual passou a apoiar. Dentro de
um ano, o �Mãos de Minas� ficou auto-suficiente. Então, o que deveria
fazer o Estado? Apoiar a criação de outras organizações, porque nenhu-
ma instituição pode resolver os problemas de desenvolvimento sozinha.
O Centro Cape tem que trabalhar para multiplicar outros Centros Capes.
Minas Gerais tem aproximadamente 500 mil indústrias de �fundo de quin-
tal� e nenhuma instituição poderá controlar isto sozinha, nem o Centro
Cape, GTZ ou Bird.

Banco da Mulher: 1. Penso que o Estado tem que projetar as leis, dar a
visão, o apoio. 2. Eu poderia ser contaminado pela visão que tenho do
Estado no Brasil, mas eu acho que, se o Banco da Mulher se integrar
com o Estado, ele será descaracterizado, porque o Estado pode querer
aqui as pessoas que servem a seus interesses políticos... enquanto que
agora nós temos pessoas que trabalham sério e acreditam na proposta
da organização. 3. Eu penso que em uma sociedade aconteceria uma
privatização parcial das iniciativas do Estado, e que, quando as coisas
são privadas, a tendência é ter um resultado positivo porque se não
obtêm sucesso, perderão espaço. No caso de uma sociedade, acredito
que seja bom, porque haverá uma colaboração e uma relação entre o
cidadão e o Estado, o que deveria resultar em benefícios para ambos os
lados. Eu acredito que, para as Ongs, não haverá desvantagens se os
planos forem bem formulados e implementados.

Agência Estadual � Fortaleza: Acredito que este tipo de sociedade é de
grande importância. Isto aconteceu no Ministério do Trabalho, na admi-
nistração do Barelli, quando o Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o Instituto Brasileiro de Análise
Econômica e Social (Ibase) e a Federação de Órgãos para Assistência
Social e Educacional (Fase) criaram condições objetivas de articulação
nas experiências de criação de emprego e renda, inclusive o cadastro de
experiências geradoras de renda no País. Penso que isto é saudável.
Agora, eu não imagino que as Ongs poderiam assumir as funções do
Estado, certo? Isto seria uma certa utopia. O Nordeste é pobre em Ongs.
No Brasil como um todo, também esta tradição não é forte. Elas existem
mais no Sudeste, poucas no Sul. Não vejo razões para ir contra uma
integração do Estado com Ongs, pois elas são bastante eficientes.

Agência Estadual � Porto Alegre: 1. Nós temos experiências muito boas
neste sentido; as sociedades são excelentes. O Estado como um todo
tem pouca experiência, mas este programa tem tido grandes resultados
na parceria com as Ongs. O Estado não é onipotente, não pode resolver
todas as coisas sozinho e tem que buscar parcerias com organizações
especializadas em certas áreas. Nosso programa fez muito isto, traba-
lhou com aproximadamente 30 Ongs. Este é o caminho a seguir.
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programas estaduais Prorenda/
Microempresa (de Fortaleza e Por-
to Alegre) prestam a microempre-
sários e trabalhadores informais nes-
tas áreas é de grande importância.
Tem validade tanto na questão do
desemprego como na disponibilida-
de de bens e serviços com melho-
res preços, o que favorece até a
economia formal, subsidiando os
salários que paga a seus funcioná-
rios. Quando o treinamento se dá
por meio de uma metodologia que
se adapta a clientelas específicas,
com graus de qualificação variados,
seu valor é ainda maior. Os
implemen-tadores dos programas ci-
tam a facilidade com que o método
Cefe pode ser aplicado tanto a um
analfabeto como a um executivo,
permitindo às pessoas entenderem
o conteúdo teórico vivenciado por
meio de experiências práticas. Para
a maioria dos que administram o
método, este se mostrou valioso e
bem aceito por eles próprios e pe-
los treinandos, que reconhecem a
motivação e adaptação que o mes-
mo e suas atividades propiciam.

Uma das questões principais a
chamar a atenção é que estes pro-
gramas, além de outros serviços,
enfocam o treinamento gerencial
dos microempresários, mostrando
uma visão consciente, já que a for-
mação profissional e o treinamento
gerencial são essenciais em progra-
mas de emprego e renda, tendo em
vista a natureza do sistema econô-
mico vigente. No entanto, essas ini-
ciativas podem ser limitadas se não
houver uma coordenação e infra-
estrutura adequadas. Experiências
de países como o Canadá, além de
outros do Primeiro Mundo, demons-
tram uma considerável atenção à
criação de órgãos que prestam ser-
viços aos pequenos empreendimen-
tos, que são de 2,5 milhões naque-
le país de 30 milhões de habitan-
tes, sendo 94% com menos de 20
empregados e 75% com menos de
5 (Stevenson, 1997). No caso dos

programas examinados nesta pes-
quisa, a integração com outras or-
ganizações certamente permitiria
uma maior cobertura dos mesmos.
A experiência de Porto Alegre, por
exemplo, onde a integração com
organizações como Ongs, Senac,
Senai e governos municipais foi
buscada ativamente, chegou a cola-
borar para a criação de um banco
popular de apoio aos pequenos
empreendimentos.

Conclusão � Considerando os pro-
blemas socioeconômicos urgentes
confrontados por uma grande parte
da população, uma nova estratégia
de desenvolvimento para o Brasil pre-
cisa definir o papel das atividades
informais na economia, o que pode-
ria gerar mais empregos. É necessá-
rio conhecer as experiências de apoio
a esses empreendimentos e as for-
mas de melhorar seu desempenho e
extensão, bem como formular políti-
cas que promovam mudanças estru-
turais na economia que as benefici-
em. Mudanças também de mentali-
dade e abertura por parte de outros
setores, no sentido de ajudar a criar
condições para que este tipo de ati-
vidade floresça, não apenas como
estratégias de sobrevivência, mas tam-
bém como parte intrínseca do siste-
ma produtivo. São necessárias mu-
danças na forma como a produção é
organizada e distribuída, sobre quais
setores necessitam maior atenção e
quais as parcerias que têm melhores
chances de sucesso.

Pesquisas mostram, o que foi
confirmado por seminários da reu-
nião da Sociedade Brasileira para o
Progresso de Ciência (SBPC), em
julho/1997, em Belo Horizonte, que,
em nome da competição, as gran-
des empresas dispensam muitos tra-
balhadores, e que são as menores,
com menos de 50 empregados, in-
cluindo também os microesta-
belecimentos, que os têm empre-
gado, embora não em grande nú-
mero. Isto demonstra que é preciso
promover não só o setor formal, que

está encolhendo, mas também as
atividades informais, onde são for-
jadas novas relações de produção e
trabalho, temas importantes para
pesquisa na fase atual de desenvol-
vimento capitalista. Atenção a estas
questões certamente favorecerá pro-
gramas de desenvolvimento que
sejam alternativos aos do passado e
que não têm funcionado bem em
muitas áreas.

Recentemente, houve mudanças
na visão da relação entre grupos
como micro e outros empresários,
Ongs e Estado e uma compreensão
de que estes atores são sócios im-
portantes no desenvolvimento. Em-
bora Ongs e Estado ainda sejam cau-
telosos no assunto, eles agora reco-
nhecem a necessidade de um tra-
balho conjunto que maximize recur-
sos e habilidades, uma melhoria
comparada à desconfiança dos dois
no passado. Uma parceria entre
Ongs e Estado é sugerida como for-
ma de melhorar a performance e
extensão de programas, como os
desta pesquisa. Decisões sobre
como estas organizações devem se
proceder com relação a pessoas e
setores apoiados também precisam
ser feitas, a fim de se adequar os
serviços aos usuários, principalmen-
te aos grupos mais carentes, que às
vezes precisam de outros tipos de
apoio, tais como serviços de saúde,
educação e qualificação profissio-
nal, infra-estrutura e outros, antes
de assumirem atividades como
microempresários.

Embora as Ongs tenham sido
sensíveis quanto à necessidade de
apoiar os grupos mais carentes,
muitos de seus programas não os
têm atendido. O Estado tem nor-
malmente mais recursos e infra-es-
trutura para o desenvolvimento de
programas especiais e mais efica-
zes para esses grupos. O papel das
Ongs como insti tuições
socioeconômicas viáveis que pro-
movem os grupos subordinados da
sociedade e do Estado, como
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facilitador de programas e políticas,
são essenciais para o desenvolvi-
mento no Brasil. Isso para evitar
que, mesmo existindo disponibili-
dade de recursos, como aqueles
provenientes do Fundo de Assistên-
cia ao Trabalhador (FAT), eles se-
jam desviados ou inutilizados pela
falta de infra-estrutura institucional
e de articulação entre atores capa-
zes de colocá-los a serviço da re-
dução do déficit social. Este déficit
não pode mais ser tolerado pelos
grupos subordinados ou pela soci-
edade. A capacidade institucional
dos atores comprometidos e a sua
articulação com setores econômicos
e comunidades envolvidas no de-
senvolvimento, além do tipo de pes-
soas apoiadas por programas de em-
prego e renda, fazem uma diferen-
ça significante para as mudanças
socioeconômicas necessárias no
Brasil.

A integração entre diferentes or-
ganizações que buscam alternativas
de desenvolvimento e a sua articu-
lação em projetos estratégicos para
o País certamente favorecem o en-
tendimento de que uma estratégia
de desenvolvimento deve incluir as
demandas dos vários setores e indi-
víduos da sociedade. Eles podem
se tornar parceiros neste empreen-
dimento. Mudanças institucionais são
necessárias para que projetos desta
natureza sejam viáveis, assim como
para sedimentar o compromisso de
articulação entre os diferentes pro-
jetos e instituições. O Estado tem a
função importante de aglutinar as
organizações comprometidas com
um projeto de desenvolvimento que
tenha como meta o crescimento,
mas, dentro de uma estratégia de
redução das desigualdades so-
cioeconômicas, políticas, culturais e
de gênero, para finalmente avan-
çarmos na construção de uma or-
dem social realmente democrática,
tem caminhado lentamente e até
mesmo retrocedido em alguns as-
pectos, nos últimos anos.
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Notas

1 Os termos microempresa e economia

informal usados aqui se referem a ati-

vidades de vários tipos e estruturas

nos setores de produção, comércio e

serviços, que empregam menos de

dez pessoas, registradas ou não.

2 As declarações da Rais consideram

apenas as empresas formais com re-

gistro no CGC e os trabalhadores com

carteira assinada que nelas trabalham.

3 A maioria dos diretores, 77%, traba-

lha em tempo integral nas Ongs, 87%

têm nível superior e 39% têm pós-gra-

duação e, entre os últimos, 19% reali-

zaram seus estudos no exterior.
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