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Inclusão econômica da população em condições de pobreza: desafio para 
as políticas públicas e para o investimento social privado 

 

• O que entendemos por inclusão econômica?  

• Qual é o caminho mais efetivo para alcançá-la?  

• As políticas macroeconômicas, sociais e territoriais são um caminho?  

• Em que medida o investimento social privado social pode contribuir com 
a inclusão econômica dos mais pobres?  

• Quais são os modelos e estratégias de inclusão econômica ligadas ao 
mercado, que contam com participação e protagonismo comunitário, 
com melhores resultados?  

• O que podemos aprender para inovar?  

A abordagem territorial e combate a pobreza: 



• Estar incluído economicamente é fazer parte  do processo de geração de 
riqueza e desfrutar da riqueza material do território 

 

• As ações voltadas a “inclusão econômica” se diferem das ações voltadas a 
“geração de trabalho e renda” por centrar esforços na melhoria das 
condições materiais e também financeiras das pessoas, família e/ou 
comunidade (trabalho descente, moradia, transporte), isto é, acesso a 
bens materiais de forma sustentável que ampliem a qualidade de vida e 
vida digna (respeitada a cultura a qual pertencem); 

 
• A economia familiar se define pelo conjunto de custos e receitas (monetárias ou não) e esta relacionada a 

estratégia de reprodução e mudança social da família em sua relação com o meio, o que normalmente 
esta relacionada a um modo de vida relativo a uma cultura específica a qual pertencem. 
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O que entendemos por inclusão econômica?  



• Qual é o caminho mais efetivo para alcançá-la?  

• As políticas macroeconômicas, sociais e territoriais são um caminho? 

1980/1990  

• diminuição do estado,  

• investimento no setor 
produtivo,  

• competir no mercado externo 

• políticas de formação 
profissional e geração de 
trabalho e renda  

– compensatórias,  

– focalizadas, e  

– desconectadas com as políticas 
estruturantes do país. 

 

2003 em diante  
• reforço a presença do estado 

como regulador da economia e 
investimento em políticas 
sociais, 

• Investimento no mercado de 
consumo - distribuição de 
renda para ampliar consumo e 
dinamizar a demanda por bens e 
serviços no mercado interno e - ativar o 
setor produtivo,  

• apoiar o fortalecimento do 
setor produtivo 

• políticas de geração de 
trabalho e renda 

– Ajustadas as diferentes realidades 
– teritorializadas 
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Algumas opções feitas pelo Brasil  



• Qual é o caminho mais efetivo para alcançá-la?  

• As políticas macroeconômicas, sociais e territoriais são um caminho? 
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SOCIAL, CULTURAL 
Urgência 

ECONOMICO 
Inclusão 

AMBIENTAL 
Prudência 

Cuidado (Leonardo Boff) 
Nova base tecnológica 
Nova Matriz Energética 

(Pré Sal – fundo de transição)  

Combate a Pobreza Extrema 
Acesso a formação e informação 

Acesso a Direitos 

Combate a Riqueza Extrema 
Foco nos pequenos empreendimentos 

Acesso a bens de produção 
(terra, conhecimento...) 

Inspirado em Ignacy Sachs 

DESAFIO – objetivo de longo prazo com ações emergenciais 



SOCIAL 
Urgência 

ECONOMICO 
Inclusão 

O Modelo Brasileiro 

Políticas Sociais Universais Macropolíticas Econômicas 

Estabilidade 
Segurança para investimento 

Distribuição 

Inclusão Produtiva 
Dos menos vulneráveis (Classes C e D) 

Proteção 
Renda 

Consumo 

Dinâmica da economia local/territorial 
Estratégias locais 

Articulações locais 
Colaboração e Solidariedades locais 

Inclusão Social 
Dos mais vulneráveis (Classes D e E) 

?????????? 
E a Inclusão Econômica dos  

Dos mais vulneráveis (Classes D e E) 

 Tipo de crescimento 

 desconcentração espacial da base produtiva/investimentos,  

 Interiorização da populações e economia (indústria e pecuária);  

 investimentos voltados para o mercado interno,  

 incentivo um consumo em massa, ampliando do emprego formal, 

 Diminuição do desemprego nas metrópoles,  

 Distribuição da renda e, diminuição das diferenças sociais e regionais.  

 

 32 milhões de pessoas ascenderam socialmente e agora são classe 

média segundo os dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios). 

 Favoreceu as regiões mais pobres do país (Norte e Nordeste) - 

lideraram o consumo e o crédito, reduzindo a pobreza extrema pela 

metade, e lideraram as vendas no comercio varejista do país entre 

2003 e 2009; 

 Dinamizou o consumo e atraiu investimentos para as regiões menos 

desenvolvidas (redes de supermercados, grandes magazines, 

indústrias alimentares e de bebidas, entre outros, que expandiram 

sua presença, ao mesmo tempo em que as pequenas e medias 

empresas locais ampliavam sua produção 

 A agropecuária de base familiar passou a gerar 3 em cada 4 

empregos rurais do País e responder por quase 40% do valor da 

produção agrícola nacional.  O  governo ampliou em oito vezes os 

investimentos entre 2002 e 2010 no Programa Nacional de apoio a 

Agricultura Familiar - PRONAF e criou outros programas e 

instrumentos de política inovadores  (seguro – safra, Programa de 

Compra de Alimentos, estimulo a compras locais pela Alimentação 

Escolar, entre outros); 



- Adoção de uma Abordagem Regional junto as politicas setoriais –  

- Adoção de uma Abordagem Territorial do Desenvolvimento Rural 

 

- Abordagem Regional junto a Políticas Setoriais - buscam garantir que as 

decisões sobre alocação de recursos e infraestrutura das políticas sociais 

adotem uma abordagem regional - escolas técnicas, hospitais, etc. - 

garantindo a interiorização e contemplando as regiões mais pobres. 

• Qual é o caminho mais efetivo para alcançá-la?  

• As políticas macroeconômicas, sociais e territoriais são um caminho? 
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Inovações no campo das políticas públicas e da ação do Estado 
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Inovações no campo das políticas públicas e da ação do Estado 

• EXEMPLO: maior eficiência e eficácia das políticas sociais quando articuladas a políticas territoriais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apresentação do Prof. Sergio Leite – OPPA, na 26ª Jornada Temática do Forum DRS – Políticas de Desenvolvimento Territorial 
 



- Adoção de uma Abordagem Territorial do Desenvolvimento (Rural) – 

apoiam a organização da demanda em territórios selecionados e buscam 

sobre elas articular a oferta de políticas publicas, levando a melhoria na 

eficiência e eficácia das políticas sociais quando articuladas nos territórios; 

• Qual é o caminho mais efetivo para alcançá-la?  

• As políticas macroeconômicas, sociais e territoriais são um caminho? 
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Inovações no campo das políticas públicas e da ação do Estado 



1. AÇÕES DE 
IMPLANTAÇÃO 

2. Articulação 
das políticas 

Colegiado Territorial 

Gestão social das 
Politicas públicas 

MINISTERIO DO  
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

TERRITÓRIOS 

23 MINISTERIOS  
GOVERNOS ESTADUAIS 

GOVERNO 

Abordagem Territorial do Desenvolvimento (Rural)  



 
V - POLÍTICAS E PROGRAMAS COM ABORDAGEM TERRITORIAL 

 PRONAT – MAPA DOS TERRITÓRIOS RURAIS - BRASIL 



 Visibilidade a temas e segmentos sociais com pouco acesso a políticas 

públicas (mulheres, jovens, negros, índios, populações tradicionais,  

etc.) 

 Ampliação do espaço de ação das Micro e Pequenas Empresas e da 

Agricultura Familiar, 

 Nova visão das articulações rural – urbano 

• Qual é o caminho mais efetivo para alcançá-la?  

• As políticas macroeconômicas, sociais e territoriais são um caminho? 
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Inovações no campo das políticas públicas e da ação do Estado 



Inovações no campo das políticas públicas e da ação do Estado 

Colegiado e Plano territoriais – espaços de construção de inovações 

 Gestação de processos 
contra-hegemônicos 

 

 Novos princípios e valores 
para economia 

 Nova base tecnológica de 
produção 

 Novas relações 
socioprodutivas 

 Novas articulações com 
estado 

 

 

 Fortalecimento de Redes e 
Movimentos sociais 

 

Economia Solidária 

Tecnologias sociais 

Agroecologia 

Cooperativismo  

Rede Semiárido 

Rede GTA, CNS 

Entre outras 

 

 

• Qual é o caminho mais efetivo para alcançá-la?  

• As políticas macroeconômicas, sociais e territoriais são um caminho? 
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Condicionantes Estruturais da Pobreza 



Condicionantes Estruturais da Pobreza 

 Modelo de modernização que não mexe nas estruturas 

 Relações sociais e de produção 

 Acesso aos bens de produção (terra, conhecimento ...)  

 Dificuldade de acompanhar os processos de modernização e o ritmo 

das mudanças (instalação de uma grande planta industrial, uma 

estrada, uma hidrelétrica, uma nova tecnologia não acessível)... 

• Qual é o caminho mais efetivo para alcançá-la?  

• As políticas macroeconômicas, sociais e territoriais são um caminho? 
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Condicionantes Estruturais da Pobreza 

A pobreza e a inclusão econômica no Brasil 

A Pobreza é... Múltipla,     Variada,      Territorial (modelo de produção, 

tecnológico e de distribuição da riqueza territorial) 

A pobreza não será resolvida no curto prazo...  

 Apesar do Brasil possuir um Aparato/Arranjo Institucional suficiente...  

 O gargalo esta na acessibilidade das pessoas aos serviços públicos... 

 Fragilidade institucional de boa parte das Prefeitura Municipais 

 

 

• Qual é o caminho mais efetivo para alcançá-la?  

• As políticas macroeconômicas, sociais e territoriais são um caminho? 
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Combate a pobreza e a busca da inclusão econômica 

 

 Políticas macro e universais - contribuem para o combate a pobreza. 

 

 Políticas e ações territoriais – contribuem com a inclusão produtiva, pois 
necessita de uma leitura e intervenção diferenciada para cada realidade 
específica 

 

REDES 
E 

 TERRITÓRIOS 

 

 Abordagem - articulação entre: 

políticas macroeconômicas,  

políticas sociais universais,  

políticas territoriais (Desenv. Territorial)  

ações territoriais (Desenv. De Base)  

 

• Qual é o caminho mais efetivo para alcançá-la?  

• As políticas macroeconômicas, sociais e territoriais são um caminho? 
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MODELO 

 Através das Políticas Macroeconomicas e Políticas Sociais Universais 
ampliamos a sustentabilidade e a mobilidade social nas classes B, C e D 
(em parte) 

 Para as Classes D e E uma combinação de: 

 Proteção (garantia de renda) 

 Suporte (acesso a serviços públicos essenciais – saúde e 
educação/informação) 

 Inclusão Produtiva (Trabalho e Renda) 

Na inclusão Econômica a Inclusão Produtiva é o  
MAIOR DESAFIO 

Aprendizagens sobre Políticas de Inclusão Produtiva/econômica 

•Quais são os modelos e estratégias de inclusão econômica ligadas ao 
mercado, que contam com participação e protagonismo comunitário, com 
melhores resultados?  
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 Inclusão Produtiva - simplificadamente dois caminhos trilhados até hoje: 

 

 Atração de empresas – empresas âncora - integração (incentivos 
fiscais, melhoria das condições estruturais da região/território, etc.) 

 

 Fortalecimento das capacidades endógenas  

 Mecanismos convencionais de apoio a APL, formação, 
capacitação, articulação de políticas, etc. 

 Mecanismos inovadores com novas articulações ao mercado  - 
economia solidária, agroecologia, tecnologias sociais, articulação 
em rede de empreendimentos econômicos, etc... 

 

Aprendizagens sobre Políticas de Inclusão Produtiva/econômica 

•Quais são os modelos e estratégias de inclusão econômica ligadas ao 
mercado, que contam com participação e protagonismo comunitário, com 
melhores resultados?  
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 Mecanismos inovadores 

 Os mais excluídos não tem acesso a credito; não tem condições de 

correr riscos, não tem acesso a informação, menor condição de 

compreender a informação disponível... 

 Portanto.... 

 Necessitam de proteção – acesso a informação adequada, seguro 

da produção..., acesso (garantia) de mercado...,  

 Compra da produção 

 

Aprendizagens sobre Políticas de Inclusão Produtiva/econômica 

•Quais são os modelos e estratégias de inclusão econômica ligadas ao 
mercado, que contam com participação e protagonismo comunitário, com 
melhores resultados?  
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•Em que medida o investimento social privado social pode contribuir com a 
inclusão econômica dos mais pobres?  
 

Forma de Contribuição do setor Privado 

ESCALA 

 Nacional 

 Estadual 

 Territorial 

 Local 

 

FOCO 

 Nos Extremamente 
Pobres 

 Em inovações gerenciais 

 No entorno Territorial 

 

 

FLEXIBILIDADE 

 O desenho de inovações é 
assistemático e contingencial; 

 (de acordo com a realidade do 
território); 

 O que move a ação são os 
princípios e valores e não 
manuais ou cartilhas 

 

 

ABORDAGEM 

 Adotar a abordagem territorial, colocando 

percebendo o entorno territorial como elemento 

de sustentabilidade do negocio; 
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•Em que medida o investimento social privado social pode contribuir com a 
inclusão econômica dos mais pobres?  
 

Contribuição do setor Privado 

Revisão da relação Empresa-Fundação  
e destes com o Território 

EMPRESA-FUNDAÇÃO: Nova visão e divisão de papéis na relação com o território  

EMPRESA/FUNDAÇÃO – TERRITÓRIO:  Novo papel da empresa no território tendo o 

território como ator (sistema) no processo de competição/cooperação para  

sustentação do negócio 

EMPRESA: Fortalecer o entorno territorial para sustentação do negócio  

(não é ISC – é estratégia de negócio); 

FUNDAÇÃO: organizar os ISC para fortalecer o entorno a partir da demanda organizada  

pelo território em diálogo com o território 
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•Em que medida o investimento social privado social pode contribuir com a 
inclusão econômica dos mais pobres?  
 

Contribuição do setor Privado 

Concepção e Desenho de alternativas para a economia territorial 

 FUNDAÇÃO 

 Organizar os mecanismos 
complementares com a ISC 
para apoiar o protagonismo 
do Território; 

 

 

 EMPRESA 

Diagnóstico da dinâmica 

econômica territorial; Gerar Mapa 

de oportunidades (incluindo o seu 

empreendimento) 

Inovações na relação entre 

empreendimentos a inserção de 

novos negócios articulados aos 

eixos produtivos dinâmicos 
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•Em que medida o investimento social privado social pode contribuir com a 
inclusão econômica dos mais pobres?  
 

Contribuição do setor Privado 

Diagnóstico, assessoramento e incentivos a novos empreendimentos 

 FUNDAÇÃO 

 Ação pedagógica de fortalecimento 
de capacidades humanas e 
institucionais; 

 Diálogo entre sociedade, segmentos 
excluidos e território 

 Organizar os mecanismos 
complementares com a ISC para 
apoiar o protagonismo do Território; 

 

 

 EMPRESA 

Fortalecimento do entorno 

territorial com serviços essenciais 

a sustentação do SPL, APL, CP  e 

de empreendimentos e novos 

empreendedores; 

Incentivos – garantias de 

mercado, experimentações, etc. 

 

 

 



IV Fórum Internacional da RedEAmérica 
•Em que medida o investimento social privado social pode contribuir com a 
inclusão econômica dos mais pobres?  
 

Contribuição do setor Privado 

Suporte a inovação e a reaplicação das inovações 

 FUNDAÇÃO 

 Suporte a inovação com os 
mecanimos didaticos e pedagócos 
para reaplicação das inovações no 
território; Ação pedagógica de 
fortalecimento de capacidades 
humanas e institucionais; 

 Diálogo entre sociedade, segmentos 
excluidos e território 

 

 

 EMPRESA 

Dentro das demandas do Negócio 

da empresa e das demandas 

organizadas da sociedade (mapa 

de oportunidades) testar as 

inovações; 

Redirecionar partes do negócio 

dentro da nova visão e articulação 

(cooperação) com o território; 

Ex: Empresa como unidade de 

ensino; 

 

 

 



 Simplificadamente... 

 Ação articulada e sinérgica com as políticas publicas (não substituir a ação do 

Estado) 

  Autonomia dos processos apoiados (famílias, segmentos sociais, comunidades e 

empreendimentos) se dá pela articulação destes com  as edes organizadas e 

conduzidas por organizações da sociedade (evitar o isolamento) 

 Ações que respondam a demanda organizada da sociedade (legitimadas em 

fóruns legítimos) 

 Não disputar a liderança local com o governo ou as lideranças populares 
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•Em que medida o investimento social privado social pode contribuir com a 
inclusão econômica dos mais pobres?  
 

Contribuição do setor Privado 
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ENTORNO SETORIAL DA ORGANIZAÇÃO 

Provedores Competidores Clientes 

ABORDAGEM  
TERRITORIAL 

Aspectos  
socio-institucionais 

Marco jurídico  
e regulatorio 

Formação de  
recursos humanos 

Pesquisa e desenvolvimiento 
para inovação Infraestruturas  

básicas 

Adaptado de F. Alburquerque 

Meio-ambiente local 

 
APOIO AO FORTALECIMENTO  

ORGANIZACIONAL E COMUNITÁRIO 
Características  

Internas 
 

Formas 
caracteristicas de 

apoio ao 
desenvolvimento 

comunitário e 
organizacional 

Formas 
caracteristicas de 

apoio ao 
desenvolvimento 
de APL e Cluster 

Formas 
caracteristicas de 

apoio ao 
desenvolvimento 

de Cadeias 
Produtivas 

Formas 
caracteristicas de 

apoio ao 
desenvolvimento 

territorial 

Ambito de atuação da RSC 
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COMIDA 
Bebida é água! 
Comida é pasto! 
Você tem sede de que? 
Você tem fome de que?… 
 
A gente não quer só comida 
A gente quer comida 
Diversão e arte 
A gente não quer só comida 
A gente quer saída 
Para qualquer parte… 

... 

A gente não quer 
Só dinheiro 
A gente quer dinheiro 
E felicidade 
A gente não quer 
Só dinheiro 
A gente quer inteiro 
E não pela metade… 
... 

Composição: Arnaldo Antunes / 
Marcelo Fromer / Sérgio Britto 
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