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FORMAS CONCRETAS DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO 
PODER LEGISLATIVO 

Saudamos a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais através desta 

monografia. 

Conduziu-nos neste trabalho a intenção de abordar o "simples". 

Aspiramos a que este trabalho seja o difusor de abordagens e idéias simples, e 
como simples não se proporem a encenar verdades absolutas nem vislumbrar 
soluções definitivas. 

O ideário democrático maior, em si mesmo, já exclui ria tal pretensão se assim a 
tivéssemos. 

O que surge a seguir é a nossa impressão através de acompanhamento e 
posicionamento sobre a matéria, que procuramos exprimir e que esperamos possa 
contribuir no contínuo aprimoramento desta Casa. 
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A- DO APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

1-Panorama  

O Estado Neoliberal nada mais é •que o que estando sem a suficiente capacidade 
financeira para atender as necessidades sociais básicas de ensino, saúde, 
transporte, segurança e habitação, transfere à iniciativa privada indústrias e 
serviços, suas gestões e riscos, até então de sua responsabilidade, a fim de liberar 
mais recursos para a execução daquelas suas obrigações sociais. 

Isto ocorre não só no Brasil, m as  no mundo: o Estado Empresário acabou. 

Concorrendo com isto, os investimentos estr angeiros no país tornaram-se 
voláteis: isto, e a defesa da moeda nacional, obrigam à política de juros 
altíssimos, travando o desenvolvimento, ocasionando desemprego e o não-
emprego e explodindo a dívida pública inte rna. 

Ademais o avanço tecnológico substitui postos de trabalho, potencializando uma 
já grave crise social 

Os remédios clássicos são adotados: 

• Privatiza-se 
• Capta-se recursos internos escassos e "hot-money" inte rnacional , a juros 

elevados 
• Capta-se montadoras/fabricantes de veículos estr angeiras, para gerar e 

potencializar a geração de empregos 
• Subsidia-se com rigor de austeridade a agricultura 
• Privilegia-se a moeda nacional, e por sua consequente mais valia, estabiliza-se 

preços e mitiga-se a carência social do povo por bens de primeira necessidade. 

Todos corretos, mas não de efeito a longo prazo. 

Já estão sendo utilizados há quatro anos. 
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Esgotou-se sua eficácia diante do desemprego crescente e da turbulência 
internacional do mercado financeiro. 
Impõe-se a necessidade e uma "Terceira-Via" para "desatar o nó" do problema 
nacional. 

Entre o Estado Empresário e Neoliberal há que se encontrar o espaço para o 
surgimento de um Estado que recicle e redirecione a economia brasileira e sua 
força de trabalho. 

Há ,contudo, que haver um necessário pacto político para implementar esta 
mudança. 

Antes de tudo, trata-se de uma mudança atitudinal e que envolve 
fundamentalmente o Poder Legislativo. 

Institucionalizar a reforma e estabelecer a disciplina de sua avaliação, será seu 
novo momento. 

O atitudinal é amplo, passa pela avaliação histórica do compo rtamento social 
brasileiro, e é o início da reforma. 

2-Avaliação Histórica do Comportamento Social Brasileiro 

O sociólogo Gilberto Freyre ,em sua obra marcante "Casa Grande e Senzala", 
descreve com fidelidade o compo rtamento social brasileiro. 

José Lins do Rêgo em "Menino de Engenho" e mais recente João Ubaldo Ribeiro 
em "Viva o Povo Brasileiro" reforçam as características e este compo rtamento 
social que "mutatis-mutandi" estão aí presentes nos dias atuais. 

O brasileiro vê o Estado como um ser abstrato cujo poder se superpõe ao do povo 
que o elege. 

Assim também era visto o senhor de engenho pelos seus escravos e agregados 
que antes de depender dele, na realidade eram a fonte de sua abastança e poder. 
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Dinheiro á poder, proporciona a obtenção da força e juntos o mando. 

O senhor era magnânimo com seus servidores porque sabia o que era melhor para 
eles; evidentemente se antes fosse melhor para si, sua família, amigos, políticos, 
governadores, presidentes. 

Forja-se aqui a supremacia da elite sobre o povo dentro do lema, conhecido mas 
não verbalizado, do eu (elite) sou povo, mas não sou exatamente povo, e para o 
qual só tenho comprometimento na medida em que esteja em jogo um meu (elite) 
interesse hegemônico maior. 

"Lé com lá", cré com cré" diz o velho dito popular (o da elite), ou seja eu sou 
bom com os que dependem de mim, mas não sou como eles. 

Eu (elite) e eles formamos um país, mas eu sou o chefe (Governo) e eles meus 
subordinados (o Povo). 

Ingênuo seria pensar que este conceito hoje não se sofisticou, claro; com já dizia 
o escritor italiano Tomazio Di Lampeduza em "Il Gatopardo" (O Leopardo): 
"De vez em quando á preciso que tudo mude para permanecer como sempre 
esteve" (fala de um príncipe da Sicília). 

Dizer que este proceder é errado é leviano, na medida em que se constitue em 
nossas raízes culturais e, que cultura arraigada, e em séculos, não se muda nem 
com discursos, nem com leis, senão pela compreensão coletiva de que é preciso 
mudar. 

A par desta consideração que é uma das "pernas do problema", a "outra" é, e 
mais dolorosa, os séculos de escravidão no Brasil. 

Abolida, ainda que gradualmente já se tivesse iniciada a libertação dos escravos: 

"Lei dos Sexagenários", "Lei do Ventre Livre" e pela alforria comprada ou 
concedida a escravos, infelizmente, consolidou no país a cidadania de Segunda 
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Classe que desagua nos dias correntes, e dificeis para o mundo, na dolorosa classe 
dos excluídos sociais, sem quase nenhuma ch ance de se integrarem na necessária 
sociedade de um país emergente como o nosso. 

Por o "dedo na chaga" é dificil, e até desagradável, por que não ? 

Nessa cultura que criticamos, nós, que este escrevemos, também fazemos parte e 
mais que isto a cultuamos. 

Um longo aprendizado e prática da infância à idade adulta não se descarta 
facilmente. 

Contudo, mudar não é impossível e às vezes é inevitável e, esta é a proposta de 
forjar um novo Brasil -líder inconteste da América Latina- e que apesar de deter 
somente 1% do comércio mundial, é a nona economia do planeta 

Isto é futuro, isto é alento, isto é potencialidade, isto é esperança e isto é possível. 

Precisamos (elite e seus agregados) despir-nos do "mis -en-céne": 
Não podemos parecer poderosos aos que estão abaixo, embora estejamos 
convictos de sê-lo, para que eles não nos hostilizem e até acreditem que por não 
sermos diferentes deles, nossos problemas não sejam menores que os deles. 

A política do Brasil professa isto em relação aos outros Estados Latino-
Americanos, principalmente os Sul —Americanos. 

Devemos assumir esta liderança (45% do PIB sul-americano é do Brasil), 
dialogarmos com cordialidade , mas franqueza, com eles, para "em bloco" 
pressionarmos as economias e os países do p rimeiro mundo em busca de futuro 
descente, mas também próspero. 

Os primeiro passos com certeza, são internos, para consolidação de uma 
sociedade nacional, onde todos tenham a chance de ascensão social, além dos que 
já nasceram no topo. 
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Isto se materializa, no primeiro e decisivo passo, pela ofe rta de educação maciça, 
profissionalizada e objetiva para toda sua população, seguida de saúde em 
termos dignos, transporte eficiente e eficaz, segurança sempre aprimorada e 
fomento à aquisição da habitação própria. 

Projeto super ambicioso, mais que em termos de mentalidade, em termos de 
custos super elevados e, que para que, o país comece a bancá-los é necessário que 
deixe de ser o Estado empresário para ser o gestor e que só se arrogue, e ainda 
assim por tempo limitado, a assumir o papel empresarial, em situação de estrito 
interesse do povo e da nação. 

Melvin Lewitsky, embaixador norte-americano recentemente removido do Brasil, 
em entrevista à Revista VEJA, concitou o país a assumir sua liderança na Latino-
América. 

Devemos entender a colocação em sua necessária perspectiva -já supra citada-
aquela do exercício de uma liderança lógica e útil de um bloco de países em busca 
de um futuro e modernidade adequados 

Cumpre notar que o Brasil, a despeito de seus problemas -não são pequenos- e da 
consideração cultural e atávica, nunca "andou para trás": passou de país atrasado, 
para pobre, daí para subdesenvolvido, a seguir para país em desenvolvimento, 
chegando hoje a país emergente. 

Isto é bom, é esperançoso, revela uma elite competente operacionalmente, mas 
que urge integrar o social e a sociedade. 

Fazer o "dever de casa" antes, para depois propô-lo aos países vizinhos. 

3-Revisão/Reforma do Estado 

Tantos são os sintomas que evidenciam a necessidade de revisão do Estado, que 
deve anteceder as reformas, que se torna necessário catalogá-los e analisá-los para 
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que se certificando dos seus reais efeitos, se parta à adoção de atitudes que as 
venham equacionar. 

Três décadas de marchas e contra marchas da economia br asileira, já é um tempo 
bastante longo para que isto já fosse feito, ao menos desenvolvido. 

Serviu, contudo, apenas para evidenciar a necessidade de revisão do Estado,  

"queimando-se" este estágio e intentando, com pouco sucesso, pa rtir para 
reformas que se pretenderam estruturais, sem contudo, em muitas da vezes, 
quando se a conseguiu, não passar de uma reforma conjuntural, ansiando por 
titude firme de mudança duradoura. 

~ 

Nos anos 70 a crise foi do petróleo. 

Nos anos 80 a da dívida externa. 

Nos anos 90 a globalização financeira mundial e a substituição tecnológica de 
postos de trabalho pelas máquinas: 
(a reengenharia). 

A primeira foi mitigada. 

O Brasil dependia de mais de 60% de sua necessidade energética, p rincipalmente 
do petróleo. 

Ì? 	Hoje esta situação está revertida e a dependência é de menos de 40%, mas 
continua a ser uma dependência respeitável. 

A Segunda, depois de uma moratória internacional e unilateral do Brasil em 1985, 
entre 1992 a 1994, foi equacionada por negociação em bases firmes da dívida 
externa do país. 

A terceira é o desafio presente, não prescinde de reforma do Estado, mas que 
como premissa e ponto de partida de seu equacionamento necessita da definição: 
QUE TIPO DE ESTADO QUEREMOS TER ? 
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B- DO CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

4- A Moeda como Parâmetro do Desenvolvimento 

Moeda estável é condição básica para o relacionamento e o comércio 
internacional. 

No mundo de grandes blocos comerciais: NAFTA, UNIÃO EUROPÉIA, 
BLOCO ASIÁTICO e MERCOSUL, não se pode prescindir disto e, pe rtencer a 
uma destas associações, é questão de sobrevivência em um mundo cada vez mais 
globalizado. 

Ao se falar em moeda forte, há que se considerar além do fator cambial que afeta 
diretamente o conjunto de trocas internacionais: importação e expo rtação, o 
ambiente financeiro mundial, as Bolsas  de Valores e os papéis que são nela 
lastreados. 

• 	A queda nas Bolsas de Valores Internacionais, quando ocorrem, ocasionam saídas 
relevantes de capitais estrangeiros investidos no Brasil e para o consequente 
estancamento desta sangria, e para substituição de parcela do financiamento 
externo pelo interno, são elevados substancialmente os juros que lastreiam os seus 
títulos mobiliários. 

Por outro lado, isto sobrevaloriza a moeda local em relação de trocas com moedas  
fortes, reduzindo os valores de exportações, barateando as importações, e gerando 
deficits crescentes no Balanço de Pagamentos. 

O "ancoramento" cambial da moeda está em relação direta com a retomada do 
desenvolvimento, e apesar do correto estabelecimento das "bandas cambiais", que 
tem policiado a desvalorização do Real no limite médio de 20%, está se 
constituindo num " freio" drástico a este fim, e fator de ampliação do desemprego 
e do não-emprego. 
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A "Economia Informal" tem sido uma válvula de escape para esta dificil situação, 
contribuindo para que haja taxas de desemprego 50% menores que as européias, 
principalmente a francesa e a alemã. 

Na realidade o tamanho e a potencialidade do mercado inte rno brasileiro tem 
possibilitado este alívio, mas a custo social crescente, pela diminuição das 
receitas de tributos e, resultando em um elevado grau de insegurança da 
população.  

O problema contudo é: até quando os juros elevados servirão para "amarrar" o 
financiamento do Estado e para fundear as rese rvas do país em níveis 
confortáveis e necessários a acudir seu balanço de pagamento ? 

A recessão interna que provoca, o consequente desemprego, a queda da  

arrecadação estatal, realimentam o ciclo: mais juros , mais recessão, mais 
desemprego. 

O nível de confiabilidade do país cal, os investimentos de cu rto prazo se evadem, 
as reserva se reduzem. 

• 	Onde está o "nó" ? 

A estrutura burocrática do Estado Brasileiro acaso não continua inchada como na 
época da inflação, recentemente superada, a cujo cenário servia ? 

~ 

Como diminuir o Estado, sem diminuir, proporcionalmente, seus servidores ? 

Situação dificil, por sua conotação social, num quadro internacional de 
dificuldades financeiras e desemprego. 
Gerar mais desemprego ? 

O encaminhamento político da questão está sendo feito como é possível. 

Urge porém mudar o país mais rapidamente, porque o mundo está mudando mais 
rápido que nós. 
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Urge promover uma mudança filosófica, ideária, completa, que, nem sempre, se 
pode obter sem energia, mas sem excluir a democracia consciente. 

Afinal qual é o conceito de Democracia ? 

Liberdade que a fundamenta, é bem estar social. 

Bem estar é acesso aos bens de consumo e sociais. 

Acesso a eles se faz através da renda individual e familiar. 

A Igualdade, outro fundamento da Democracia , é a chance de acesso a estes 
bens. 

É utopia querer crer que todos terão acesso por igual a estas benesses. 

O nível de competência de cada um e que determinará o maior ou menor acesso a 
eles. 

Ao governo democrático cabe cuidar que a ch ance de acesso seja disponível a 
todos, para que se dê de acordo com a capacidade de cada um. 

É preciso, portanto, que o Estado não esteja nem acima , nem abaixo da 
Sociedade. 

Ele é o fiel da balança, e sua função -é de equilibrar o prato  mais vazio, em relação 
ao mais cheio. 

É a de dosados da força dos- mais- capazes, para mitigar a fraqueza dos menos 
capazes. 

Nesta filosofia deve residir o seu controle e a expressão de sua politica 
democrática implementada. 

O Brasil, situado o seu espectro social dentro do contexto mundial em tr ansição, 
deve buscar um controle que parta de uma estrutura que crie e seja factível, 
prática e objetiva. 

Mirar a conjuntura mundial para -colher-dela os ensinamentos e caráter .futurista .. 
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que apresenta em relação aos países emergentes, é imperativo logístico. 

Ela mostra a todos os países do planeta a necessidade da contenção dos custos dos 
bens e serviços gerados, pela utilização intensiva de tecnologia, horizontalização, 
e racionalização das entidades produtivas. 

- 	A otimização da qualidade e da produtividade passa a ser condição inexorável à 
reformulação de projetos econômicos, para se manterem sociais e democráticos. 

Para isto o país precisa de moeda estável, mais que forte, o Real. 

O necessário processo de tecnologização e informatização crescentes está 
prosperando mesmo, e ainda que, contribua para substituição de postos de 
trabalho por máquinas, mas que vem secundada pela terceirização de produção e 
serviços, que cria postos de trabalho, mas especializado. 

Há que reciclar trabalhadores privados e públicos, para ocupar funções de 
trabalho crescentemente especializadas. 

A arrecadação do Brasil ,do Real, aumentou, mas pela mais valia da moeda, face 
à sua menor quantidade no meio circulante e, poristo, não bastará à satisfação das  
despesas do Estado a prevalecer sua atual estrutura  inchada. 

Consequência disto será o estabelecimento pelo Governo de p rioridades para 
comportar seus gastos dentro deste novo cenário. 

A área social -consequência lógica do processo- e da estrutura do Brasil atual será 
prioritária. 

As privatizações da empresas estatais -via venda , ou venda de seu controle 
acionário- deverão ser aceleradas, até que o Estado cesse de ser empresário. 

A área pública deverá emagrecer signi ficativamente, e as terceirizações e 
racionalizações de funções e atividades do Estado serão consequências lógicas e 
inevitáveis do refluxo da atividade estatal. 
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A rigorosa determinação de "custo-beneficio" passará a ser crucial. 

Áreas, até então, de competência pública exclusiva, deverão passar, por 
concessão, à iniciativa privada e, a viabilização de cada órgão estatal, diante de 
recursos limitados, tenderão a p assar, intermitentemente, por este crivo. 

5- 0 Brasil e a "Terceira-Via" 

Idealizada pelo primeiro-ministro britânico Tony Blair, a "Terceira-Via"é o corpo 
de idéias que dá unidade ao conjunto de reformas políticas, econômicas e sociais, 
que vêm sendo implementadas no Reino Unido. 

Reforma de cunho pragmático, procura responder às transformações econômicas 
geradas pelo processo de globalização e os sociais, derivados do envelhecimento 
do Estado, e do aparecimento do desemprego estrutural. 

É um caminho intermediário entre o Socialismo e o Liberalismo, mas, mais que, a 
conotação desta relação identificada com o passado, sua ênfase é a de 
compromisso com o novo, não estritamente tributária, mas sucessora de outros 
movimentos ideológicos. 

As observações são síntese de Rubens Barbosa, Embaixador do Brasil em 
Londres, que discorre sobre seus fundamentos básicos e princípios norteadores, 
como lá propostos, ficando as considerações, estudos e aplicabilidade prática ao 
específico caso brasileiro, a critério e cargo de nossas autoridades competentes. 

Os princípios norteadores da "Terceira-Via" são: 

• O fortalecimento das comunidades 
• Igualdade de oportunidades, e não igualdade de rendas 
• Responsabilidade do indivíduo por seus atos, e menos dependência do Estado 
• Prestação de contas pelo Gove rno, especialmente nas áreas de saúde e 

educação. 
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No plano econômico, desloca-se do debate macro-econômico para o papel do 
Governo de manter a disciplina e garantir transparência em matéria financeira e 
fiscal. 

Os desafios básicos do Estado passam a ser a adaptação do país à globalização da 
economia e à evolução tecnológica a ela subjacente. 

No plano social o Estado passa a a tivar e enfatizar a capacitação dos indivíduos, 
liberando-os gradativamente da dependência ao governo. 

"A elevação dos níveis de educação, principalmente de modo a capacitar as força 
de trabalho a operar com tecnologias modernas, está no alto da agenda". 

Em relação ao emprego, o poder público deve participar ativamente no processo 
de criação de condições econômicas favoráveis à geração de novos empregos. 

O Estado passa a assumir um papel ativo na promoção do emprego. 

Institui-se o comprometimento dos recursos a maior, originados da arrecadação 
de tributos das empresas privatizadas, para integrar desempregados ao mercado 
de trabalho, principalmente os mais jovens. 

A "Terceira-Via", além disso, objetiva garantir a participação ativa dos 
indivíduos na economia através da livre-iniciativa, em oposição aos cartéis e 
monopólios, desenvolvendo uma mentalidade e atividades genuinamente 
empresariais 

A reforma do sistema de saúde compreende a melhoria dos hospitais ( centrais de 
medicamentos, ambulatórios e a ampliação do atendimento hospitalar, no caso do 
Brasil) e do atendimento ao público (caótico no  Brasil), enfeixam o quadro das 
principais preocupações sociais. 

(Ainda no caso brasileiro, acresce-se a isto a necessidade de reforma e 
reaparelhamento dos órgãos e serviços de segurança, melhoramento e expansão 
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do transporte básico de massas e o fomento e a socialização intensa da obtenção 
da moradia própria). 

No plano político perdem importância as questões tradicionais do poder 
associadas ao conceito de Estado-Nação. 

O Governo passa a administrar uma despolarização do poder em dois sentidos 
diferentes: 

• Descentralização  interna 
• Soberania compartilhada externa (no caso do Reino Unido na Comunidade 

Européia de Nações). 
(No caso do Brasil, num primeiro momento, no Mercosul , a seguir numa 
Comunidade Sul-Americana de Nações, desaguando numa Comunidade 
Latino-Americana de Nações). 

Cumpre notar que o Brasil, na pessoa de seu atual presidente, já tratou do tema 
com o premier britânico, tendo identificado, quanto à "Terceira-Via", grande 
coincidência de propósitos e ação política. 

6- Brasil — Viabilidade de Adoção da "Terceira-Via" 

A premissa da "Terceira-Via" é o envelhecimento do Estado e o desemprego 
estrutural decorrentes do processo de globalização internacional. 

Discute-se no Brasil a globalização como opção política, quando ela é realidade 
econômica mundial. 

Os setores políticos, portanto, partem daí, e é certo que reformas estruturais 
contrariam interesse de grupos e segmentos sociais poderosos, ou não se rvem, por 
eventualmente, cortar o combustível da panacéia que, com fins políticos, se 
impõe às camadas sociais mais baixas, o popular : "Se não houver problema 
nacional, qual o assunto ?" 
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Outra relevante dificuldade é o Estado patriarcal, cerne cultural brasileiro, em 
oposição ao princípio norteador da "Terceira-Via" que é a responsabi lidade do 
indivíduo por seus atos, e menor dependência do Estado. 

Aqui não cabem considerações emocionais, nem simplesmente discursivas, o que 
está arraigado só se muda racionalmente e de forma estruturada. 

Revisão antes de reforma, pois, se impõe. 

Volta a questão, ai, então, a flitiva: QUE ESTADO QUEREMOS TER ? 

Como envolver todo o povo num comprometimento nacional ? 

O Brasil como compromisso de todos nós, deixar de ser palavras para se 
transformar em ação. 

O que de aprendizado e prática de humildade isto não demanda do Governo ? 

Isto é muito difícil, mas não há como envolver cidadãos humildes sem o uso da 
humildade. 

Fora disto, o que fica, é a imposição que o submete à ordem, m as  que é o seu álibi 
para o descompromisso e o uso permanente da crítica ao governo como "moeda 
corrente". 

Isto é um hábito nosso, da elite à plebe, e que agora, no início do novo século, 
tem de mudar. 

Assumir, de vez, o senso de que a todo direito corresponde obrigação. 

Assumir, de vez, o senso de que o Ordenamento Jurídico Geral não deve ser 
manipulado, mas interpretado pelo Gove rno e pelo Povo. 

"Lições de casa" que vamos ter que aprender para viabilizar esta via. 

Criar um projeto nacional que coopte todas as camadas sociais e econômicas, 
simples e pragmático como tem que ser tudo que precisa ser explicado e 
"vendido' à mais numerosa camada social brasileira que é a simples, mas que em 
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sua simplicidade é implacável contra a insinceridade. 

Não se confunda, entretanto, culto à sinceridade com a flexibilidade política 
necessária ao enfrentamento de problemas de governo e de governabilidade. 

O que se pretende é simplesmente, nestes casos, dizer ao povo o gosto do 
remédio, a quantidade que terá que tomar, e para que. Sempre. 

Daí nasce cumplicidade e confiança mútua, as bases da "Terceira-Via". 

Tentar sinceramente, não custa. 

Este princípio básico arrasta todos os demais, por daí originar: 

• O fortalecimento das comunidades 
• Igualdade de oportunidades e não igualdade de rendas 
• Prestação de contas ampla, pelo Gove rno. 

Compartilhar tudo, o Governo e o Povo: o bom e o mim,  por todo o tempo. 

Utopia que agora tem que se materializar em uma nova realidade, que tanto mais 
será melhor, quanto aquela venha a se tr ansformar nesta, para os fins do sucesso, 
no Brasil, desta "Terceira-Via". 

7- Brasil- Pacto Social / A materialização da "Terceira-Via" 

Pacto social não se impõe, se assimila. 

Todos resistimos muitas vezes ao beneficio coletivo, por optar pelo nosso próprio 
beneficio.  

Humano, coerente, mas destituído do senso coletivo, que é a estrutura do social. 

O princípio para sua implementação é a certeza que não adianta ser rico em país 
de pobre. 

Não ao contrário, porque ao pobre não assiste poder para mudar o que, até então, 
aí está. 

O Estado que precisamos ter será seguro ? 
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O direito de ir e vir, em segurança, será real ? 

O transporte de massa será suficiente e decente ? 

As habitações da maioria serão simples, mas dignas e dotadas de in fra-estrutura 
mínima de higiene e segurança ? 

O ensino terá a feição de praticidade, profissionalização e reciclagem permanente, 
proporcionando as  condições necessárias à assunção de trabalhadores a postos de 
trabalho em uma economia , cada vez mais, tecnologizada ? 

Enumerar o que preciso todos nós sabemos. 

E o colocar em efetiva ação, a implementação, sabemos fazer ? 

Temos idéia mas, e vontade política ? Até então inexiste. 

A crise financeira mundial aí esta. 

Vamos obter socorro da economia central ? Os Estados Unidos da América. 

Vultuosa, o necessário, simplesmente para continuarmos a empurrar a situação 
"com a barriga", a que custo ? 

Ao custo de concordar com a ALCA - Associação de Livre Comércio das 
Américas  — sem salvaguardas econômicas ou alfandegárias ? 

Acaso teremos condição de competir com a indústria , com as "commodities", do 
gigante norte-americano ? 

Nosso futuro terá que involuir para o de suplidores de matéria prima, produtores 
de insumos produzidos através, apenas, de usin as  poluentes ou, no máximo, de 
produtos semi-elaborados, com os quais nunca conseguiremos reve rter, ao 
menos o perfil, de uma dívida exte rna vultuosa ? 

O esforço para reverter este quadro é de cada um e de todos, que em conjunto 
somos o Brasil real.Urge que o poder dialogue com o Povo e que o Povo sugira 
ao poder. 
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Isto começa com a sinceridade da exposição pública de todos os nossos  

problemas, nem com tintas pessimistas, nem ufanistas, apenas constatando sua  
existência e a necessidade de sua solução.  

Abrir-se o poder, a idéias e diálogos com todos, e de todos.  

Todos temos alguma coisa a dizer, logo o País, a Nação, tem o que propor,  
idealizar e almejar.  

Aí começa a existência efetiva do Pacto Social.  

Não há o que teorizar antes de se desestruturar a percepção estratificada do quase  
imobilismo, do que aí está.  

A criatividade e as idéias nov as  partem, não da sublimação dos problemas, mas  
da visualização de soluções para eles.  

"Quebrar a cabeça" de todos, para encontrar as  soluções que alcancem a todos.  

Alguém há que começar o processo, e este alguém é o Presidente da República. O  

Poder Executivo.  

Os outros poderes o assessorarão com as  leis normatizadoras, o Poder  
Legislativo, e a observância constitucional e do ordenamento jurídico geral da  

sociedade brasileira, o Poder Judiciário, sem que esta hierarquia impossibilite a  
intensa participação destes dois poderes, por seus mandatários, na formulação e  

desenvolvimento do pacto geral.  

Brasil grande e país desenvolvido, por que não ?  

Só depende de nós.  

Mas para acontecer, só se vier de nós.  

Formas concretas de avaliação das políticas públicas, que já se processam, serão  

fundamentais, até porque, deverão ser mensuradas a hegemonia de setores sociais  

sobre outros setores de menor densidade econômica e/ou política, para que todos  
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os segmentos sejam, equilibradamente, beneficiários e responsáveis por esta nova 
ordem. 

C- FORMAS CONCRETAS DE PARTICIPAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER LEGISLATIVO 

8- Reavaliação de Políticas Públicas em Interação com o Poder Legislativo 

Enquanto não se implementam os princípios básicos da "Terceira-Via", os 
problemas imediatos do Brasil e seus Estados Federativos e respectivos 
municípios, principalmente os financeiros, precisam ser equacionados. 

A evasão de divisas em moedas fo rtes está penalizando, dramaticamente, toda a 
economia nacional, a pública inclusive. 

O custeio das unidades públicas nacionais precisa urgentemente ser, além de 
contido, reduzido, sem contudo, causar maior desemprego e agravar o quadro já 
preocupante que ele assume. 

Vale dizer "queimar pessoal" na área pública ( isto já foi feito na área privada), 
nesta ocasião, não é solução, é agravamento do problema. 

Por que não constituirem o Quadro Geral do Funcionalismo Público, estruturado 
por funções do servidor e, então, alocá-los em cargos afins com suas 
especialidades e experiência anterior, tanto na área privada (se de lá proveio), 
quanto na pública , sem que seus beneficios nos órgãos onde estejam lotados, 
devidamente amparados em lei, sejam postergados, quando venham a ser lotados 
em outro órgão onde se necessite de tais servidores ? 

Há órgãos com excesso de servidores mais qualificados para as funções que 
exercem ( a maioria por força de concurso específico, de sua livre escolha), 
enquanto em outros faltam servidores com qualificações que poderiam ser obtidas 
pelo trabalho destes. 
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Esta reciclagem, além de racional e motivadora do trabalho de muitos servidores 
hoje sub-utilizados, evitaria lançar ao desemprego mão-de-obra qualificada, além 
de evitar o custo de novas admissões (treinamento, desempenho funcional e 
rotatividade decorrente de inaptidão para a função ou por desligamento do serviço 
público). 

Em tempos de normalidade econômica e pleno emprego poder-se-ia contestar a 
idéia, face à dificuldade de reenquadramento salarial de um órgão para outro, de 
um poder para outro, mas na atual conjuntura, não. 

Eventualmente, a perda de ganhos (e ela seria mitigada num bom planejamento) é 
um beneficio, por evitar a perda do emprego. 

Esta é uma situação fundamental de necessidade de revisão da política pública 
específica e de sua avaliação minuciosa, mas objetiva, na Casa do Povo — o 
Legislativo. 

A Previdência Social é outro setor privilegiado para as considerações de políticas 
públicas e avaliação legislativa. 

Aí o problema é falta de caixa para b ancar seu adequado funcionamento. 

A solução parte do probléma, e é inútil descartar a premissa ou tentar mitigar, 
temporariamente, o problema e a sua solução. 

Aumentar a contribuição (IPSEMG = 11,5% do salário do servidor) diminui 
salários, estimula aposentadorias (agravando o problema de caixa) e penaliza a 
atividade econômica, no geral. 

Menores salários, menores compras, menor arrecadação de tributos do cliente, do 
comerciante, do fabricante e do Imposto de Renda, tanto das pessoas fisicas 
quanto das pessoas  jurídicas. 

O "rosário das perdas" é muito maior que o g anho com a "oração". 
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Alternativas para o impasse certamente existem e devem ser buscadas no esforço 
conjunto do Executivo e do Legislativo. 

Uma sugestão seria descartar do beneficio do atendimento médico-hospitalar, os 
servidores ativos e inativos detentores de pl anos de saúde privados. 

Suas  contribuições seriam apenas computadas para fins de aposentadoria, que 
evidente seriam melhores que as daqueles que continuassem dependendo 
daqueles serviços. 

O reingresso, contudo, na utilização deste beneficio se ria assegurado àqueles que, 
comprovadamente, ficassem sem condição de manter os planos de sáude 
privados 

A contribuição previdenciária passaria a ser cobrada também dos inativos, 
realimentando parte dos recursos do sistema. 

Um custo que passa a ser um  beneficio,  na medida em que a pior aposentadoria 
e/ou assistência médica é aquela que passa a não existir, ou é deficiente e/ou vem 
com atraso, ou o conjunto destas  três coisas. 

Celebração de convênios para prestação de atendimento médico e/ou ambulatorial 
com municípios, para estabelecimento de cen trais para fornecimento de 
medicamentos, poderiam reduzir os custos destes serviços para a Previdência. 

A vinculação do atendimento de beneficiários, necessariamente, ao atendimento 
em regiões conveniadas, evitando o congestionamento e a degradação dos 
serviços na capital ou nas centrais regionais, além de racionalizar os se rviços, 
reduziria custos e melhoria o nível do atendimento e dos serviços prestados. 

Sugestões , entre outras, para o estabelecimento ou reestabelecimento de políticas 
públicas específicas a cargo de tarefa e implementação pelo Executivo e avaliação 
e controle a cargo do Legislativo. 
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O como fazer este replanejamento fiscal depende, intimamente do esforço  
legislativo, tanto para sua formulação, quanto para sua formalização  
e implementação democrática.  

Objetivamente há que se considerar a figura da bi-tributação no Brasil que  

encarece o custo dos produtos nacionais, reduz vendas, prejudica o ciclo indústria  

/ comércio e enfraquece a competitividade inte rnacional de produtos de  
exportação brasileiros.  

Um caso prático e relevante é o da indústria de automóveis: a fábrica fatura para a  

concessionária, que por sua vez fatura para o consumidor.  

Ora, sendo uma concessionária não mais que uma consignatária, e sua margem de  

lucro sobre auto, mínima, o impacto desta bi-tributação, não sendo relevante, não  
poderia ser evitado ?  

Sua perda acaso não seria compensada, e com boa margem, pela maior  
arrecadação de imposto resultante de uma maior venda de automóveis a menor  

preço ?  

Mais polêmico, mas não menos relevante, casos de t ributação sobre a renda, não  
poderiam ser revistos ?  

Beneficios e prêmios componentes de pagamento, em determinados períodos, não  

poderiam ser exonerados do I. Renda na Fonte ?  

Isto sem se considerar a bi-tributação do I. Renda sobre produtos de exportação,  

na origem, no Brasil, e no país de destino, o que fere sua competitividade ?  

Os acordos bi-laterais, neste sentido, precisam ser revistos tendo em vista o real  
interesse do Brasil.  

O WI- Imposto sobre Produtos Industrializados e o ICMS- Imposto sobre a  

Circulação de Mercadorias e Serviços, em muitas situações, não se riam bi- 
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tributação onerosa e prejudicial ao aumento de vendas e à economia de escala ? 

Bom exemplo é o vidro plano co rtado, sujeito ao ICMS e que, face a simples 
bisotamento de sua borda cortante, passa a ser , também, tributado pelo WI. 

Voltando à Previdência Social, o seu redesenho é possível e crível, mas longe de 
ser simples ou de fácil assimilação. 

Os privilégios de aposentados, e já amparados em lei, numa escala de prioridades 
sobre a matéria, não passariam a ser considerações secundárias ? 

Estancar as sangrias  do sistema não seria mais relevante, de início, por dificultar / 
proibir a repetição de privilégios similares ? 

O consertar de início, o "daqui para frente", não seria mais relevante, para depois, 
e depois de mensurar o custo-beneficio,  se concentrar no "daqui para trás" ? 

O sistema de saúde, em que b ases poderia conviver com os serviços de saúde 
privados, sem restrição para a grande massa de necessitados, enquanto 
"palatável" pela classe média ? 

A consideração, todos, sem exceção, os que contribuiram e contribuem para a 
Previdência têm o sagrado direito de sua utilização, será parâmetro neste 
redesenho ? 

No âmbito do agudo problema financeiro brasileiro, não estaria, acaso, o 
"subsídio do câmbio disfarçado em juros", p rivilegiando aumento de exportações 
em detrimento da taxa de crescimento do PIB ? 

Vale dizer um aumento do PIB de 1%, no trimestre, reduz o aumento de 
exportações em. 2% no trimestre seguinte. 

Não estaria sendo invertida esta relação no Brasil ? 

Crescimento de PIB é crescimento de postos de trabalho, o desemprego atual não 
teria uma de sua raízes nesta inversão ? 
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Teorizar sobre o que tem que ser mudado é inócuo. 

Mudar, regulamentar e depois controlar é o que se impõe. 

Um dos hábitos brasileiros é avaliar-se tomando como padrão parâmetros de 
países do primeiro mundo. 

Conquanto não seja absurdo mirar o excelente, para procurar fazer o razoável, 
muitas vezes projeta objetivos teoricamente corretos mas destituídos de 
praticidade na vida real. 

Outras vezes, na "queima" de etapas para se atingir o moderno, deixa para trás 
problemas latentes por resolver ou seja, há que se trabalhar de forma sistêmica 
para se otimizar objetivos. 

Considerações que conduzem à avaliação de nosso problema financeiro em 
comparação com parâmetros da Austrália, bem mais próximo e mais real, para 
confrontar o modelo brasileiro. 

Serve a comparação quanto ao déficit em conta corrente daquele país que tem se 
situado em 5,8% do PIB (1998), contra o brasileiro similar e, principalmente, no 
que tange ao déficit público deles que em 1996 era de quase 8% (similar ao nosso 
atual) e que passou em 1998 para um superávit de 3%, graças a uma política 
fiscal apertada e uma política monetária que mantém uma taxa de juros real de 
4% ao ano. 

A taxa de câmbio entre o dólar australiano e o dólar no rte-americano flutua livre, 
tendo se desvalorizado quase 30% (1997 a junho/1998), o que alivia o déficit em 
contas correntes pelo aumento em exportações. 

Há que se pensar sobre isto. 

Nossos problemas não passam por este cenário ? 

Claro está que nossa dependência na utilização de poup ança externa é 
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infinitamente maior do que a daquele país, cujo déficit, entretanto, origina-se de 
investimentos que incrementam as expo rtações e o livram daquela dependência. 

Acaso livres de inflação de demanda (face ao desemprego, à presente saturação 
de compras de utilitários pelas classes média e baixa) e de inflação de custos de 
produção (face ao mercado em recessão), não poderíamos adotar medidas 
similares às daquele país ? 

Caso a estudar com a devida cautela e cuidados, além de pela área econômica , 
muito mais pelo Legislativo, objetivando o interesse social mais amplo. 

9- Perspectivas de Salvaguardas para os Investimentos Mobiliários Externos 

Há que se notar ainda que os déficits fiscais e a sobrevalorização do câmbio 
ocasionam fuga de capitais estrangeiros, e isto, diante da globalização financeira 
mundial ocasionam a "redução do poder de controle do Banco Central frente a 
novos atores financeiros (Fundos Mútuos de Investimentos e Fundos de Pensão) e 
constantes inovações que complicam o controle bancário". 

Dentre as propostas  para conter esta fuga, originária dos Estados Unidos da 
América, é a criação de um imposto inte rnacional sobre transações fmanceiras de 
curto-prazo - as em fuga - designando-se urna agência inte rnacional para 
administrar essas  receitas  internacionais, direcionando-as para aliviar os países 
submetidos a crises advindas de tais especulações. 

A do financista George Soros, de criação de uma agência inte rnacional de 
seguros, de adesão voluntária, que fixaria limites de "crédito protegido" para os 
países interessados, que aceitariam suas regras de comportamento. 

A terceira - a convencional — o financiamento pelo F.M.1 —Fundo monetário 
Internacional -, com o monitoramento das contas públicas do país mutuário. 

O Brasil tem um "déficit gêmeo - fiscal e cambial. — e o endividamento a cu rto 
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prazo, sendo que o pior é o déficit fiscal , pois indica que o gove rno despoupa, 
oprimindo o setor produtivo privado". 

O estoque de reservas cambiais •escasseia perigosamente. 

Resta o diferencial positivo para o Brasil, em relação a outros países em c rise 
fiscal como a Rússia e a Venezuela, "o elenco restante de empresas a privatizar 
(eletricidade e petróleo, principalmente), a estabilidade democrática; o sucesso na 
luta contra a inflação; a atratividade para investimentos estrangeiros diretos, um 
setor bancário seguro e a perspec tiva da continuidade administrativa do Governo. 

A queda generalizada das bolsas de valores mundiais ocasionará um doloroso e 
demorado processo de reajuste, mas não há crise econômica mundial. 

As economias dos Estados Unidos da América e da Europa (que representam 
60% da demanda mundial) estão crescendo, numa situação estável. 

Recorrendo ao F.M.I., fonte disponível (mas com recursos praticamente 
esgotados ) mas que segue sendo relevante, continuaremos diante de dias dificeis, 
com baixa produção e desemprego potencialmente em alta. 

A margem de manobra do governo para remediar esta situação, principalmente o 
estímulo á criação de postos de trabalho é exígua, m as  não é deprezível. 

10- Novas Perspectivas de Trabalho para o Povo / O Cooperativismo / O 
"Banco do Povo". 

Antes de tudo é preciso de lançar vistas ao que se vislumbra para fins de 
1998/1999 como reforma fiscal. 

Infelizmente e em outras oportunidades não tão distantes, providências para este 
fim não passaram de conjunturais, lastreadas na via simples e rápida de aumento 
de tributos. 

Haja visto que, até então, reformas fiscais só foram idealizadas como instrumento 
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de redução de déficit público, em de trimento de seu caráter mais amplo de 
ampliação da base a tributar, advinda do aumento de contribuintes. 

Assim, por exemplo, aumentar a alíquota de contribuição do INSS. 

O IPSEMG, do servidor público do Estado de Minas Gerais já está em 11,5% 
(3,5%o para Fundo de Aposentadoria), que ao contrário desta função, estão 
reforçando a receita do Estado. Não há como aumentar mais. 

As alíquotas do I. Renda na Fonte de pessoa  física  já estão em patamares altos, e 
além disto pode vir a inibir o consumo da cl asse média, face à redução salarial 
que representa. 

O I. Renda de pessoa jurídica pela mesma forma e, não convém, ser aumentado 
para não inibir a produção e reduzir ou desestimular a criação de postos de 
trabalho. 

Contudo é nesta fontes (via o reenquadramento dos con tribuintes nas  alíquotas) e 
no aumento de 0,20% para 0,25% ou 0.30% da alíquota do CPMF — 
Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras e/ou na alíquota 
do IOF- Imposto sobre Operações Financeiras, ao que tudo indica, que virá o 
efetivo para redução do déficit público ou seja, pela ampliação da já atual 
recessão econômica. 

Isto e mais os 25 ou 30 bilhões de dólares norte-americanos do F.M.I. aliviando 
crise cambial em andamento, possibilitariam, após mais alguns anos de sacrifício, 
resgatar o Brasil para o rol dos países estáveis. 

Como o remédio já "foi tomado" mais de uma vez no passado, e isto não se 
materializou, a conclusão cristalina é que o Estado Brasileiro negligenciou o 
emagrecimento e a reciclagem necessários e, note-se bem: o atingimento 
paulatino daquele objetivo. 
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De novo o remédio, de novo o sacrifício, de novo a chance do Estado fazer a sua 
parte. 

Ressalva colocada, de volta ao terreno prático de novas perspectivas de trabalho, 
há que se considerar as medidas recentemente anunciadas como alternativas para 
a solução da crise do emprego. 

A regulamentação do trabalho em tempo parcial - jornada de 25 horas/semana -; a 
ampliação do banco de horas de 04 para 12 meses e a permissão para que o 
trabalhador demitido receba o auxílio alimentação (tiquete) por mais 06 meses, 
foram estabelecidos em Medidas Provisórias do Gove rno. 

Compete ao Legislativo avaliá-las, aperfeiçoa-las, votá-las e regulamentá-las com 
toda a brevidade possível. 

O Governo propôs, também, para a discussão ampla, a possibilidade de redução 
da aliquota do F.G.T.S.- Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - de 8% para 
2% em troca da estabilidade do trabalhador no emprego. 

Polêmica, um retrocesso ? É uma proposta. 

Cresce de importância e necessidade urgente do chamamento do Legislativo para 
o início e o direcionamento de sua discussão. 

Posicionamento crítico, como o do doutor Márcio Pochman, já se apresenta como 
subsídio ao tratamento da matéria. 

Segundo o professor as medidas não tem "efeito imediato e que possam reve rter o 
problema do desemprego no Brasil, que é de dimensão muito grande". 

Entende que a intenção do Gove rno seria a redução do uso de horas extras pelas 
empresas em geral, favorecendo uma maior contratação de trabalhadores que, 
então, nelas entrariam contratados por jornada de trabalho parcial. 

Note-se que a proposição não é inédita, a Cen tral Sindical já a havia formulado 
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anteriormente. 

Pochman alerta para o perigo que isto apenas venha servir a aliviar a profunda 
recessão que se prenuncia. 

Observa que a jornada em tempo parcial e a ampliação do banco de horas de 04 
para 12 meses na prática brasileira, em larga escala de horas  extras de trabalho 
advinda da instabilidade econômica e dos rumos do país, são medidas que se 
excluem, no propósito de obtenção do maior emprego de trabalhadores. 

Ressalta sua utilidade como instrumento alternativo contra o aumento de 
demissões pela flexibilidade que confere aos empregadores, com a ressalva da 
necessidade de uma implementação desburocratizada e ágil. 

Quanto à redução da alíquota do F.G.T.S, discorre que é uma questão recorrente 
no Brasil, indicando que o custo elevado do trabalho é a principal dificultador do 
aumento do emprego. 

Chama a atenção para o fato de o F.G.T.S ser um rendimento do trabalho e um 
seguro do trabalhador demitido sem justa causa ou do aposentado, e de constituir-
se em uma poupança do trabalhador para a aquisição da casa própria. 

Sua redução significa redução de salário e na eventualidade de sua ampla adoção 
pelas empresas, a queda da massa de salários , importando em redução do 
consumo, da produção, trazendo como consequência mais desemprego. 

Informa que o direcionamento do Governo é o da flexibilidade contratual, que 
num mercado de trabalho pouco estruturado como o nosso, ainda que regida por 
um mecanismo regulatório, não significa para os trabalhadores melhor ocupação 
ou melhor renda e, que suas  consequências negativas "ainda não se manifestaram 
na sua plenitude, por que de 1994 para cá nos pegamos um período de uma bolha 
de crescimento". 
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À medida que o crescimento seja baixo como o de 1998, outros efeitos negativos 
para o emprego e o salário se manifestarão. 

Refere da necessidade do enfrentamento do desemprego pela Sociedade, 
mediante uma consciência mais ampla sobre o problema, a par de sua reação a 
ele, nunca, porém, sem a efetiva participação do Governo para este fim. 

Aí, a retomada do crescimento sustentado do Brasil é fundamental, a expansão 
dos investimentos em infra-estrutura uma questão básica. 

O emprego uma estratégia na política governamental, respaldada em uma eficaz 
reforma social da saúde, da educação e do transporte. 

Tudo isto parâmetros privilegiados e subsídios relevantes à disposição do 
Legislativo para participação e avaliação de políticas públicas. 

Criatividade e iniciativas dos sistemas produtivos e da força de trabalho do país 
são necessários neste quadro, sendo que já se pode destacar, neste sentido, 
iniciativas que poderão tornar-se fonte irradiadora de soluções para o emprego e o 
reemprego de trabalhadores. 

O professor Sabetai Calderoni, da Universidade de São Paulo —USP, em seu livro 
"Os bilhões Perdidos no Lixo", fruto de minuciosa pesquisa, aponta o desperdício 
anual de R$-4 6 bilhões, que poderiam ser reciclados dos resíduos sólidos do país. 

Considerou, para fins desta conta, uma série de fatores como economia de energia 
elétrica que se obtém com a reciclagem. 

A economia de matéria-prima, de água e de gastos para solução de problemas 
ambientais provocados pelo lixo. 

Exemplifica com o plástico, resultante de reciclagem, que consome 60% menos 
energia que o plástico produzido a partir de matéria-prima. 

Através da reciclagem dos produtos do lixo, apenas em relação à energia elétrica, 
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estima uma economia para o Brasil de cerca de R$-1 bilhão, o que corresponde a 
três vezes o gasto com o consumo no município de São Paulo. 

Enumera alguns setores onde o índice de reciclagem é satisfatório, como o das 
latas de alumínio, onde 70% do que é fabricado vem de produtos usados, índice 
que vem crescendo e colocando o país com um dos líderes mundiais de 
reciclagem nesta setor. 

Observa que a redução pela reciclagem de resíduos que vão para o lixo reduz os 
gastos com aterros sanitários que poderiam ser menores e ter uma vida útil maior, 
além de colaborar coin a diminuição do número de bota-foras e lixões que causam 
sérios danos ao meio ambiente. 

Chega a sugerir a reciclagem no consumo/produção dos brasileiros através do 
conserto de peças além de referir, por exemplo, que o plástico de c aneta 
esferográfica vendida no mercado poderia ser mais fino que hoje e utilizado por 
mais tempo pela simples troca da carga. 

É uma visão interessante e criativa e inegavelmente representa economia 
relevante. 

Ainda em relação à reciclagem de maior sucesso: a das catas de alumínio, plota 
no período 1989/1996 a evolução do seu reprocessamento de 40% para 70%, 
situando que em 1989 a produção destas latas não superava 800 tons/ano e que já 
em 1995 ela atingia 49 mil tons/ano. 

É impressionante constatar que, segundo o autor, "a produção de 1.ton de 
alumínio para fabricação de latas de alumínio consome 17,6 mil quilowats-horas 
e que esta mesma tonelada se produzida a partir de latas usadas, este consumo de 
energia caí para apenas 700 quilowats-hora"e, que em 1996 deve ter representado 
uma economia de energia elétrica de cerca de R$-28 milhões que chegariam a 40 
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milhões em caso de 100% de reciclagem destes recipientes. 

Conforme o autor o índice de reciclagem / valor por perda de não reciclagem, 
para os principais produtos é: 

Latas de alumínio 	 70,0% 	 e 	 R$- 9,5 milhões 

Vidros 35,09% 	 e 	 R$-51,7 milhões 

Papel 31,7% 	 e 	 R$- 1,5 bilhões 

Plásticos 12,0% 	 e 	 R$- 2,9 bilhões 

Latas de Aço 18,0% 	 e 	 R$-153 milhões 

PERDA TOTAL 	 R$- 	4,6 bilhões 

Matéria da mais alta relevância para fins de uma segura política pública de 
regulamentação e de avaliação pelo Poder Legislativo. 

A coleta seletiva de resíduos é, neste caso, fundamental para a concretização dos 
beneficios expostos, e é incipiente no país e passível da providência supra referida 
para sua efetiva concretização e sucesso em Minas Gerais e no Brasil. 

Além disso, e super impressionante, é constatar que o plástico de garrafas de 
refrigerantes, que gasta 400 anos para se decompor, pode ser tr ansformado em 
vassourões para varredura, principalmente urbana, afastando este perigo, gerando 
empregos e impostos para o gove rno e principalmente fonte de sustento das 
famílias dos catadores de plásticos. 

O Cooperativismo, também, continua sendo uma boa solução como gerador de 
serviços, de produção e, logo, de empregos, não só, naturalmente, em períodos de 
crises, mas principalmente  neles.  

A força do capital inicial acrescido de cota de integralização mensal de muitos, 
forma o capital crescente para o desenvolvimento da atividade, em que os 
partícipes são ao mesmo tempo seus empregados e cotistas. 
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Por outro lado multiplica empregos, porque na medida em que cresce 
determinada cooperativa, ela passa a con tratar outros trabalhadores, aí, como seus 
empregados. 

Além disso, o rendimento de seus empregados/cotistas tendem a crescer nas 
cooperativas. 

Um bom exemplo, mineiro, de formação de cooperativa veio com a 
reestruturação do processo produtivo das empresas de calçados que causou a 
migração de empregos do setor indus trial para o setor de serviços, dando origem à 
Cooperativa de Produção de Calçados de Belo Horizonte — 
COOPERCALÇADOS, que evitou o desemprego consequente da terceirização 
daquele setor. 

A cooperativa conta hoje com 115 cooperados, a grande maioria ex-empregados 
da Mezzo, e produz para a própria Arezzo, para a Sap Schultz, Spatifilus e Luiza 
Barcelos. 

Esta cooperativa está produzindo 1,2 mil pares de sapato/dia, mas o que é mais 
importante é que o trabalho ficou livre da obrigação dos encargos trabalhistas - os 
empregados são donos - e consequência direta, o custo de produção baixou, 
aumentando a atratividade dos serviços. 

Segundo seu coordenador Robson Cas tro, a produtividade por pessoa na 
cooperativa aumentou 16%, o desperdício de matéria prima foi reduzido, além da 
constatação do aumento da vida útil do equipamento, fruto do seu m anejo com 
maior atenção e cuidado. 

O índice de devolução de seus produtos tem sido infe rior a 1%. 

A Coopercalçados, por contrato, comprometeu-se a não produzir os mesmos 
modelos para outras marcas, nem vendê-los diretamente no mercado. 
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O maquinário de produção foi comprado da Mezzo e está em fase de pagamento 
através de leasing. 

No final de cada exercício o lucro obtido pela cooperativa, retirado o giro e o 
reinvestimento, é dividido entre os cooperados. 

Outro bom exemplo é o caso da Vide Bula que com a terceirização fez o custo de 
seu produto cair entre 15% e 20% e, o tempo que era ocupado pelo processo 
produtivo é hoje utilizado na administração da marca e na distribuição do 
produto. 

A Vide Bula no início da década tinha 600 costureiros; hoje tem 60 responsáveis 
pelas peças-piloto. 

A Drosóphila passou nos últimos 2 anos de 100 funcionários para 36, ou mais de 
60% de redução de empregados diretos, passando toda a costura para ser 
confeccionada externamente, o que reduziu o custo em 20% e permitiu mais 
agilidade na administração da empresa. 

Hoje estas duas importantes empresas já terceirizaram 100% de sua linha de 
produção. 

"Free-lancer" ou cooperado o profissional terceirizado, como por exemplo uma 
costureira, passa a ter uma retirada de R$-400/mes, contra R$-280/mês como 
assalariada. 

Como contra-ponto, a Mezzo, por exemplo, aumentou seu número de lojas no 
país de 60 em 1986, para 124 em 1998. 

Tudo isto significa aumento de produção/lucro e emprego pelos ganhos de escala 
que estas empresas passam a ter, face a um menor custo e melhor administração 
de vendas. 

O emprego está sendo reciclado. 
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