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PARTE II

INTEGRAÇÃO REGIONAL

Esta segunda parte engloba três capítulos selecionados do grupo temático 
“Integração regional”. Este tema também está presente desde o primeiro Simpó-
sio, estando, inclusive, no núcleo central dos objetivos da Red CIDIR. As refle-
xões sobre os diferentes processos de integração regional, especialmente entre 
os países do Cone Sul da América do Sul constituem preocupações de pesquisa 
de diferentes cursos presentes nas Instituições integrantes da Rede, com desta-
que para os ligados às áreas de ciências sociais aplicadas, ciências humanas e 
ciências sociais. A integração regional é aqui percebida como possibilidade de 
ultrapassar obstáculos políticos, econômicos, sociais, culturais e físico-naturais, 
acreditando na possibilidade de colaboração mútua, capaz de potencializar os 
bens e interesses coletivos em um território periférico no cenário internacional.

O primeiro capítulo trata da questão do turismo como um instrumento 
de integração e desenvolvimento regional. O segundo retrata o surgimento e a 
evolução do pensamento da CEPAL durante seus mais de sessenta e cinco anos 
de existência, com foco na teoria da dependência. O terceiro trata da questão da 
geração e distribuição de renda entre os habitantes do Departamento de Itapúa, 
no Paraguai, no ano de 2015.
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INTRODUÇÃO

Neste capítulo propõe-se uma reflexão entre alguns fenômenos sociocultu-
rais e econômicos que permeiam a sociedade: a cultura, o turismo e o turismo 
cultural. O argumento central é a ideia de que o turismo pode ser um instru-
mento de integração regional, atuando do desenvolvimento em ampla atuação na 
esfera econômica, cultural e social. Os benefícios do turismo não se restringem 
à esfera econômica, embora a economia constitua o argumento mais facilmen-
te visível aos gestores públicos e privados e por si só bastaria como argumento 
para o investimento no setor. Porém, de forma significativa, o turismo também 
pode contribuir para o desenvolvimento social e cultural das populações, pois 
desenvolve o enriquecimento pessoal dos viajantes, amplia os conhecimentos 
humanos, possibilitando acesso aos recursos naturais e culturais de uma nação. 
Também pode atuar nas ações para a preservação dos bens culturais, tradições 
e costumes, bem como em relação ao patrimônio natural e cultural de deter-
minada localidade.

A região a que pertence a análise é a Região das Missões, no estado do Rio 
Grande do Sul, na qual se situa uma das maiores riquezas históricas, religio-
sas e culturais do Brasil: os Sete Povos das Missões, conjunto arquitetônico que 
abrigou uma experiência político-religiosa sem precedentes em sua época. São 
Miguel das Missões, município da região, conta hoje com um atrativo turísti-
co-cultural perene, o sítio arqueológico de São Miguel das Missões, reconheci-
do no ano de 1983 pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade, 
o único no Rio Grande do Sul com esse título.

O turismo é o fenômeno observado, a partir de um objeto pontual, mas 
de muita importância para a cultura, para a religião, para o patrimônio e para 
a sociedade missioneira, que busca uma ressignificação de seu patrimônio cul-
tural através da interação entre o turista e os agentes socioeconômicos locais, 
o Caminho das Missões. Nas estratégias de desenvolvimento desse produto tu-
rístico, é possível encontrar ações de integração regional, já que ele agrega um 
roteiro de 338 km de extensão, perpassando por diversos municípios ao longo 
dos atrativos oferecidos aos turistas.

Este capítulo caracteriza-se como sendo de natureza descritiva, com uma 
abordagem pautada por um esforço epistemológico a partir de análises de 
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referencial teórico sobre cultura, turismo e turismo cultural combinado com 
um esforço ontológico baseado na observação participante na Região das Mis-
sões e no produto turístico Caminho das Missões. A observação participante, 
de forma sistematizada e orientada para este estudo, ocorreu em algumas si-
tuações que podem ser destacadas: 1) na participação, como “turistas” em duas 
ocasiões, nas quais se estabeleceu uma relação de sujeito integrante do fenô-
meno turístico e se conviveu com outros turistas, bem como os prestadores de 
serviços; 2) na condição de residentes da Região das Missões; 3) como pesqui-
sadores do desenvolvimento na Região das Missões, atuantes tanto da Univer-
sidade Federal da Fronteira Sul, como da Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões.

O objeto de análise é o Caminho das Missões, um produto turístico baseado 
em cultura, religiosidade e historicidade, e que integra a região em termos geo-
gráficos, econômicos e socioculturais, por meio da interação entre os turistas e 
os prestadores de serviços locais, em distintos municípios da Região das Missões.

O objetivo do trabalho é caracterizar e analisar o Caminho das Missões, 
bem como refletir sobre suas contribuições para a Região das Missões. O estu-
do está dividido em 3 seções, além desta introdução e das considerações finais: 
a primeira apresenta as considerações sobre turismo e integração regional nas 
Missões, no Rio Grande do Sul; a segunda discute aspectos sobre cultura e turis-
mo, tratando de suas relações e suas potencialidades para o desenvolvimento de 
territórios; a última procura apresentar o Caminho das Missões e analisar, me-
diante pesquisas documentais e observação participante, o seu papel na ressigni-
ficação da cultura missioneira e no desenvolvimento e na integração desta região.

A emergência da experiência missionária em solo rio-grandense mostra-se 
plena de conflitos sociais, culturais, econômicos e religiosos. Neste sentido, além 
de registrar a trajetória histórica que incluiu, sob o mesmo ideário, europeus e 
ameríndios (os guarani), interessa, além de identificar as tensões e os avanços 
coletivos que, de uma maneira ou de outra, foram responsáveis pela constituição 
do “ser missioneiro”, uma construção de identidade estrategicamente manipu-
lada e valorizada como fator de atração turística para a região, um olhar para as 
estratégias que permitem a valorização dessa cultura e para a contribuição do 
desenvolvimento social, cultural e econômico da região.
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O TURISMO E A INTEGRAÇÃO REGIONAL NAS MISSÕES, RIO 
GRANDE DO SUL

A região das Missões, situada no Noroeste do Rio Grande do Sul, é uma 
região que recebe turistas, mesmo que ainda de forma incipiente, do Brasil e de 
diversas partes do mundo, principalmente da Argentina, do Paraguai, do Uru-
guai e da Europa (ALVES, 2007). A região possui um significado importante no 
aspecto cultural gaúcho e brasileiro, pois em 1983 o conjunto arquitetônico je-
suítico de São Miguel das Missões foi inscrito pela UNESCO como Patrimônio 
Histórico da Humanidade, sendo, até os dias atuais, o único patrimônio histórico 
da humanidade em solo gaúcho. Baseado nesse fato, parte-se do pressuposto de 
que esse território se constitui de significativa potencialidade para o desenvol-
vimento turístico e se destaca a importância de ações públicas de planejamen-
to territorial entre os gestores municipais e regionais, bem como entre os em-
preendedores integrantes das atividades características e conexas do turismo5.

No contexto do planejamento territorial para o desenvolvimento de regiões 
pode-se apresentar diferentes escalas (BRANDÃO, 2014; CARGNIN, 2014) e 
umas das possibilidades são as ações de cunho regional. Com a criação do Mi-
nistério do Turismo, em 2003, tendo sua ação regulamentada pela Lei 10.683, de 
28 de maio de 2003, e a elaboração do Plano Nacional do Turismo, no mesmo 
ano, surge uma nova perspectiva para as ações de planejamento do turismo e 
para o desenvolvimento das regiões. O documento foi elaborado coletivamen-
te, tendo por base um diagnóstico das fragilidades e dos problemas do turismo 
brasileiro, com as contribuições sistematizadas e agrupadas em eixos temáticos, 

5 Os produtos turísticos distribuem-se em categorias que refletem a importância do consumo turístico 
no seu consumo total. As categorias de produtos turísticos são diferenciadas de acordo com a seguinte 
normatização: produtos característicos do turismo, produtos conexos ao turismo e produtos específicos 
do turismo. Os produtos característicos do turismo, na maioria dos países, são aqueles que deixariam 
de existir em quantidade significativa, ou para os quais o nível de consumo seria sensivelmente 
diminuído em caso de ausência de visitantes, e para os quais é possível obter informações estatísticas. 
Como exemplo, tem-se o transporte aéreo de passageiros. Neste tipo de transporte, observa-se o 
predomínio de turistas entre os seus usuários porque o deslocamento propiciado por este meio de 
transporte implica, em geral, um percurso bastante distinto do utilizado pelos passageiros em seu 
entorno habitual. Os produtos conexos ao turismo são uma categoria residual que inclui os produtos 
que, apesar de identificados como específicos do turismo em um dado país, não são assim reconhecidos 
em nível mundial. Os serviços de transporte ferroviário urbano e suburbano de passageiros constituem 
um exemplo de produto conexo ao turismo. Os produtos específicos do turismo são a totalidade dos 
produtos contidos nas categorias anteriores (OMT, 2001).
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que deram forma a 07 Macro Programas, a saber: 01 - Gestão e Relações Institu-
cionais; 02 – Fomento; 03 - Infraestrutura; 04 – Estruturação e Diversificação da 
Oferta Turística; 05 – Qualidade do Produto Turístico; 06 – Promoção e Apoio 
à Comercialização; 07 – Informações Turísticas (MTUR, 2003).

O Macro Programa 04 – “Estruturação e Diversificação da Oferta Turística” 
– aquele que possui maior aderência com o contexto desse estudo – pautou-se na 
lógica de diversificação dos produtos e segmentos turísticos da oferta brasileira. 
No ano de 2004, como uma das ações estruturantes do Ministério do Turismo 
para o alcance das propostas, aconteceu o lançamento do Programa de Regio-
nalização do Turismo – Roteiros do Brasil (MTUR, 2004), surgindo então a re-
gionalização do turismo como estratégia para o desenvolvimento. A instituição 
do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, que “dividiu” 
o território nacional em regiões turísticas com um posicionamento pautado no 
desenvolvimento integrado e na formação dos polos regionais, orientando os 
planejadores locais a não trabalharem mais apenas com um município, e sim, 
com a ideia de redes integradas, formando polos maiores, com mais infraestru-
tura, e integrando regiões geográficas e turísticas para aumentar a permanência 
do turista nos destinos receptores.

Para Beni (2006), a regionalização turística é uma abordagem de desenvol-
vimento, em que as regiões turísticas, por meio do planejamento sistêmico, se 
complementam entre si e criam potencialidades para atrair um fluxo turístico, 
constituindo-se uma estratégia que busca desenvolver, conjuntamente, os muni-
cípios que se situam próximos uns aos outros e possuem atrativos e serviços com-
plementares. Nesse sentido, o Caminho das Missões, que será descrito e analisado 
na terceira parte deste capítulo, está hoje em efetivo funcionamento, podendo ser 
destacado como um produto turístico integrado que propicia a visita do turista 
em diferentes municípios, aumentando sua permanência na região, conforme as 
diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo (MTUR, 2004).

Embora nas teorias de integração regional encontrem-se conceitos mais 
ligados ao contexto de regiões transfronteiriças entre países e constituição de 
blocos políticos e/ou econômicos (BALASSA, 1973; SALVATORE, 1998; FARIA, 
2004; BADARÓ, 2008), neste estudo a noção de integração regional empregado 
é a mesma utilizada para as ações do Programa de Regionalização do Turismo 
– Roteiros do Brasil (MTUR, 2004), pautada no planejamento, e a integração 
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de municípios em corredores e rotas turísticas regionais que possam abranger 
diferentes atrativos locais e compartilhar macroinvestimentos em infraestrutu-
ra (ASSIS, 2016), alinhadas também às propostas pela Organização Mundial do 
Turismo (OMT), assim como aquelas adotadas por países europeus para pro-
mover o crescimento econômico, a criação de novos empregos e o desenvolvi-
mento sustentável das regiões turísticas, que deve “empregar uma abordagem 
flexível, abrangente, integrada, ambiental e sustentável, implementável e basea-
da na comunidade” (OMT, 2003, p. 40).

TURISMO CULTURAL NA INTEGRAÇÃO REGIONAL 
DAS MISSÕES

Refletir sobre cultura e turismo significa compreender processos sociais 
e culturais que não são necessariamente quantificáveis. A cultura pode ser de-
finida como o conjunto de práticas, técnicas, símbolos e valores que se devem 
transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de cons-
ciência social. [...] cultura pressupõe uma consciência grupal operosa e operan-
te que desentranha da vida presente os planos para o futuro (BOSI, 1992, p.11).

Ao discutir o termo cultura, é necessário ter cautela (BURNS, 2002), pois 
se for generalizado na noção de que cultura é tudo, acaba-se distanciando do 
seu significado mais profundo, já que o conceito de cultura possui muitos sig-
nificados de acordo com o contexto analisado. Na visão do autor, a cultura en-
globa a interação entre as pessoas e como elas aprendem umas com as outras; 
traz, ainda, a ideia de que essa aprendizagem pode ser acumulada, assimilada e 
passada adiante através da escrita, da fala, do comportamento, do conhecimen-
to, dos valores que são adquiridos e passados entre gerações. Nesse enfoque, 
percebe-se que toda sociedade muda de acordo com o ambiente e a tecnologia 
a qual está submetida, ou seja, o conceito é dinâmico e as culturas mudam de 
acordo com o tempo.

Outra forma de considerar cultura diz respeito à ideia de contraposição ao 
que seria “natural ou genético”, ou seja, tudo que se aprende, tudo que se desen-
volve ao longo da existência da humanidade. Assim, o que não é obra da nature-
za, tudo aquilo que foi produzido por algum ser humano, não importando o seu 
grau de complexidade e de desenvolvimento é cultura (GARCIA CANCLINI, 



70

1982, p. 9). Nesse sentido, a capacidade de falar é natural, mas a capacidade de 
falar o idioma português é cultural, por exemplo.

Uma das manifestações da cultura é o turismo, e esse fenômeno está rela-
cionado às viagens, com a visita a um local diverso da residência das pessoas. As 
viagens não são uma novidade da nossa época, pois, desde que se formaram as 
primeiras sociedades, o homem começou a viajar pelos mais diversos motivos: 
econômicos, políticos, sociais, culturais, esportivos e científicos. Os primórdios 
do turismo estão bem mais ligados a motivos econômicos, políticos e religiosos 
do que propriamente de lazer. O turismo teve seu início no século VIII a.C., na 
Grécia, quando as pessoas viajavam para ver os jogos olímpicos (MCINTOSH 
et al., 2002). Outros pesquisadores afirmam que os primeiros viajantes foram 
os fenícios, por serem os inventores da moeda e do comércio.

Na atualidade destaca-se a sua expressividade na economia e como fenôme-
no social, podendo ser considerado um dos setores econômicos que apresentam 
índices de crescimento em todo o mundo. Segundo a OMT (2014) apresentou, 
em 2013, um crescimento de 5%, com indicações de que 1 a cada 11 empregos 
são gerados pelo setor e 9% do PIB mundial está relacionado a efeitos diretos e 
indiretos da atividade. Nos últimos anos, observa-se no mundo o crescimento 
contínuo do fenômeno turístico e, em alguns países, principalmente naqueles 
em desenvolvimento, é analisado como uma das melhores alternativas capazes 
de introduzir melhoria na qualidade de vida da sociedade, pois, como atividade 
econômica, o segmento do turismo tem grande capacidade de gerar receitas nos 
núcleos receptores. O crescimento contínuo da atividade pode ser medido pelo 
número de viagens e deslocamentos de turistas internacionais, que tem regis-
trado um crescimento praticamente ininterrupto desde 1950, com 25 milhões, 
passando, em 1980, ao número de 278 milhões, em 1995, para 528 milhões e, 
em 2013, para 1.087 milhões (OMT, 2014).

O turismo tem impactos econômicos, sociais e culturais relacionados tan-
to com os turistas, com os residentes da localidade receptora, com a relação tu-
rista-residente e com as interações que vão além do sistema econômico. A De-
claração de Manila (1980) diz que no atual processo de globalização, o turismo 
tem-se revelado como uma força-motriz, contribuindo para disseminar valores, 
novos hábitos, costumes e para aumentar a tolerância com as diferenças, para o 
aumento da compreensão mundial e da paz. Embora seja um fenômeno muito 
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frequente na sociedade, o turismo ainda é pouco estudado, sendo difícil, inclu-
sive, encontrar em toda a bibliografia pesquisada uma definição coerente e que 
abarque todas as suas esferas. Seu conceito é bastante controverso, e as dificul-
dades nas concepções e conceituações são fruto da sua natureza peculiar, pois 
é um setor fragmentado que envolve muitos segmentos e negócios, ou seja, é 
plurissetorial (envolve desde a agricultura, indústria, comércio e serviços). O 
fenômeno turístico está relacionado às viagens, mas só isso não caracteriza a 
sua complexidade. Ele é tratado como um fenômeno econômico, social e cultu-
ral, como indústria, como um setor de prestação de serviços (CASTELLI, 1986; 
BENI, 2000; PEREIRA,1999; PAIVA, 1995), enfim, constitui um leque muito 
grande na busca de definições, que sempre dependem do olhar do pesquisador 
e da disciplina que o aborda.

Ao longo das últimas décadas do século XX, o turismo buscou uma seg-
mentação, baseada tanto em oferta como em demandas, sendo aos poucos ca-
racterizado em diversos tipos de turismo – no caso das segmentações baseada 
na oferta, como em tipos de turistas – quando a segmentação é baseada na de-
manda, visando aproximar-se dos mais diversos públicos.

Dentre esses segmentos, podem ser destacados o turismo cultural, carac-
terizado como aquele que “compreende as atividades turísticas relacionadas à 
vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cul-
tural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e 
imateriais da cultura” (MTUR, 2007, p.13). Esse tipo de turismo tem sido con-
siderado a partir de um triplo enfoque: como a superação do turismo consu-
mista e de evasão, como forma de unir os povos e como meio de desenvolvi-
mento econômico para regiões sem a oferta clássica de lazer e entretenimento 
(BAUDRIHAYE, 1997, p.43).

Esse tipo de turismo, em que a motivação do turista pauta-se em conhecer 
tradições, histórias, religiosidade, gastronomia, pessoas e seus modos de vida, 
e através da experiência da viagem tenta aprender sobre o passado de maneira 
viva e autêntica, tem sido uma forte tendência na atualidade, haja vista que é um 
dos segmentos que vem sendo intensivamente trabalhados no programa da di-
versificação e qualificação da oferta turística do Ministério do Turismo (MTUR, 
2007). A pessoa que viaja com a motivação de vivenciar algo vai em busca do 
turismo cultural, aquele em que o principal atrativo é algum aspecto da cultura 
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humana, seja ele a história, o cotidiano, o artesanato ou qualquer outro aspecto 
que o conceito de cultura abranja (BARRETTO, 2000). Esse segmento tem re-
presentado uma estratégia importante para o desenvolvimento de uma região e 
tem contribuído para promover o envolvimento das comunidades com sua his-
tória, seus atrativos culturais e sua memória social (LUCAS, 2003). E, para as 
regiões que apresentam potencial e elementos de atratividade, torna-se possível 
recorrer ao turismo cultural como uma das formas de dinamizar a sua econo-
mia, por meio da cadeia produtiva do turismo.

Nesse sentido, no contexto da organização de produtos turísticos culturais 
recorre-se à imersão do consumo da cultura material e imaterial de determina-
da região. É sobre este aspecto que se pretende compreender o papel propulsor 
positivo do turismo no desenvolvimento e na integração regional das Missões 
no Rio Grande do Sul, tendo em foco o roteiro Caminho das Missões.

O CAMINHO DAS MISSÕES – PRODUTO TURÍSTICO DE 
INTEGRAÇÃO REGIONAL

O fluxo de turistas na região das Missões parece ter obedecido a determi-
nados parâmetros, desde a década de 1960. Isto pode ser constatado pela simples 
observação dos meios de transporte empregados pelos turistas em seu deslo-
camento pela região, na maioria das vezes carros particulares ou ônibus de ex-
cursão. Sem que existam dados estatísticos precisos, é certo que, em sua maio-
ria, os visitantes manifestam a preferência, até os dias de hoje pelos passeios em 
grupo, em excursões, principalmente de escolas (ALVES, 2007). Além do turis-
ta de eventos regionais, outro grupo de visitantes que se destaca é formado por 
famílias que, em férias, vão para a região, atraídas por vínculos familiares ou 
simplesmente pela possibilidade de conhecer uma localidade com apelo histó-
rico, cultural e religioso, como é o caso de São Miguel das Missões.

O destaque assegurado pela exposição internacional fomentada pela Unes-
co, através do reconhecimento como Patrimônio Cultural da Humanidade, não 
foi suficiente para promover o desenvolvimento da região. Diante do desafio de 
explorar o potencial turístico cultural oficialmente reconhecido, as instâncias 
governamentais e empresariais da região das Missões viram-se diante de uma 
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série de dilemas sobre os rumos que deveriam seguir para assegurar o desen-
volvimento da região.

Baseado nessa busca por desenvolvimento de produtos turísticos com a ca-
pacidade de atrair pessoas para a região formatou-se o Caminho das Missões, 
produto turístico formatado a partir da experiência místico-religiosa do “Ca-
minho de Santiago de Compostela”, célebre destino de turistas de todo o mun-
do, localizado entre Espanha e França. O Caminho das Missões nasceu de um 
trabalho de quatro idealizadores: um publicitário (Cláudio Reinke), um econo-
mista (Romaldo Melher dos Santos), uma relações públicas (Marta Benatti) e 
uma historiadora (Gládis Pippi) (CAMINHO DAS MISSÕES, 2017).

Apresentado como uma proposta de valorização da cultura missioneira, a 
partir de uma transposição, para o contexto originalmente ocupado pelos “Sete 
Povos das Missões”, é um roteiro aberto à interpretação dos peregrinos. Inclui 
em seus percursos elementos referentes aos simbolismos culturais e religiosos 
agregados à história da região pela experiência colonizadora dos padres da Com-
panhia de Jesus – expressos, entre outras fontes, pela arquitetura e pelas escultu-
ras do período, ainda presentes em museus e nos próprios sítios arqueológicos 
– e pela mitologia guarani, povo que, hoje, possui remanescentes estabelecidos 
em algumas das localidades integrantes do produto turístico.

Com o lançamento do Caminho das Missões, a dinâmica de visitação dos 
sítios arqueológicos situados na região com a presença de turistas, algo muito 
recente na região das Missões, assume novas características. Essa nova situação 
passa a ser constatada, efetivamente, após o lançamento oficial, em 2002, do que 
pode ser considerada uma primeira fase pelas chamadas “caminhadas experi-
mentais”. O roteiro do Caminho das Missões, que foi planejado e definido a par-
tir de um contato empírico com a região, cobre praticamente toda a extensão da 
região missioneira e os principais remanescentes arquitetônicos ali instalados. 

O roteiro turístico oferece quatro opções de percurso aos turistas. O mais 
longo, com 338 quilômetros, com duração de 14 dias, cobre a distância entre os 
municípios de São Borja e Santo Ângelo. A segunda opção com 184 quilômetros 
tem duração de 8 dias e vai de São Borja a São Nicolau. A terceira, com duração 
de 6 dias, 140 quilômetros, faz o percurso de São Nicolau a Santo Ângelo. E a op-
ção mais curta, com 71 quilômetros e duração de 3 dias, apresentada na Figura 
1, vai de São Miguel das Missões a Santo Ângelo (CAMINHO DAS MISSÕES, 
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2017). Podem ser percorridos em grupos organizados pela operadora Caminho 
das Missões6 ou individualmente com o apoio da operadora.

Figura 1 – Rota Caminho das Missões

Fonte: Operadora de Turismo Caminho das Missões (2015).

A partir de sua constituição, o Caminho das Missões passou a integrar a 
pauta das discussões sobre o desenvolvimento turístico regional e sobre a pre-
servação cultural e patrimonial, responsável, inclusive, pela aposta de outros 
empreendedores de apoio ao turismo, com a iniciativa percebida pelos demais 
agentes sociais que atuam no segmento de turismo da região como portadora 
de grande potencial para o desenvolvimento da região.

Esse potencial de desenvolvimento pode ser relacionado tanto à dimensão 
cultural como à dimensão econômica que esse produto emprega na região. Em-
bora a econômica esteja ligada à geração de recursos na região, de certa forma, é 
difícil separar os benefícios econômicos dos culturais, já que costumes e hábitos 
podem também ser alterados e moldados por aspectos econômicos. De forma a 

6 Caminho das Missões dá nome tanto à operadora que organiza e comercializa os roteiros turísticos 
quanto ao próprio roteiro turístico.
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facilitar o argumento, em relação à dimensão econômica pode-se analisar o nú-
mero de empreendimentos envolvidos, o número de turistas e os valores pagos 
para a participação no roteiro. Além da operadora responsável pelo produto e 
pelas relações com o mercado – organização de grupos, organização do rotei-
ro, contratação dos hospedeiros, divulgação e comercialização – o roteiro conta 
com a prestação de serviços de infraestrutura básica, os chamados hospedeiros, 
que são os responsáveis por prover a recepção, a hospedagem e a alimentação 
dos peregrinos. Atualmente há 30 hospedeiros estrategicamente divididos en-
tre os percursos. Ao longo desse período, desde o lançamento em 2002, segun-
do informações da operadora, já foram atendidos mais de 5.000 peregrinos. Em 
2017, o valor pago pelo roteiro variava de R$ 786,00 a R$ 3.270,00 por pessoa, 
dependendo do percurso e da duração (CAMINHO DAS MISSÕES, 2017).

Além da importância da dimensão econômica, destaca-se a importância 
desse roteiro em termos de valorização cultural. Por muito tempo, o turismo 
nas Missões tem como objeto um amálgama de experiências culturais diversifi-
cadas, nem sempre estruturadas em torno de um núcleo comum, os Sete Povos. 
Porém, por meio da formatação de um roteiro turístico no qual os signos his-
tóricos, culturais e religiosos como Ruínas de São Miguel, Catedral Angelopo-
litana, figuras de Sepé Tiaraju e dos padres Roque González, Afonso Rodriguez 
e João de Castilhos, Cruz Missioneira e a lenda da casa de M’Bororé, os xamãs 
benzedores, todos presentes na vivência do peregrino do Caminho das Missões, 
é possível formar um conjunto que referencia as Missões como um todo e que 
se pauta pelo resgate de autoestima do povo local e, por fim, pela preservação, 
pelo reconhecimento e pela valorização da cultura. Outro aspecto importante 
que se pode destacar é que, tradicionalmente, um dos grandes problemas do 
turismo nas Missões é em relação à demanda e à permanência dos turistas na 
região, pois são caracterizados como “os de um só pernoite” e, em sua maioria, 
se concentram em apenas duas cidades: Santo Ângelo e São Miguel das Mis-
sões. São poucos os turistas que efetuam mais de um pernoite nas Missões ou 
que visitam outros municípios da região (ALVES, 2007). Como os hospedeiros 
estão posicionados ao longo de toda a extensão do percurso, e os roteiros va-
riam de 3 a 14 dias, de certa forma, há uma estratégia clara, muito benéfica, de 
percorrer uma maior gama de municípios da região, além estender a estada do 
turista. Esse é o grande aspecto que se destaca em relação ao produto turístico 
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Caminho das Missões como uma estratégia de integração regional: ao envolver 
no mínimo três municípios diferentes (para as opções de 03 dias) ou até nove 
(para as opções de 14 dias) todos envoltos em uma mesma motivação para o 
turista, identifica-se uma clara e importante estratégia n a integração de muni-
cípios em corredores e rotas turísticas regionais em uma abordagem abrangen-
te conforme os preceitos estabelecidos pelo Ministério do Turismo e pela OMT 
(MTUR, 2004; OMT, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O turismo, neste século XXI, se impõe, cada vez mais, como uma das 
principais atividades econômicas do mundo globalizado. É um dos setores que 
mais emprega pessoas e gera alterações econômicas, políticas, culturais, sociais 
e ambientais nos municípios que recebem turistas. O desenvolvimento da ati-
vidade turística apresenta enormes perspectivas de expansão para os próximos 
anos devido ao aumento do tempo livre das pessoas, resultante da diminuição 
da jornada de trabalho e do avanço tecnológico dos meios de transporte e das 
comunicações. O crescente fluxo de visitantes nas localidades que acreditam no 
seu potencial turístico contribui, por um lado, para a melhoria da renda das fa-
mílias. Isso ocorre devido à geração de empregos, ao crescimento da produção 
artesanal e incentivo ao desenvolvimento imobiliário e hoteleiro, canalizando 
recursos para as cidades do interior. Por outro lado, essa afluência de turistas 
contribui para a preservação da identidade cultural, particularmente por meio 
da manutenção do patrimônio natural e edificado. Dessa forma, a participação 
da comunidade local é essencial para o sucesso da atividade e para a preserva-
ção do patrimônio cultural da região.

Como produto turístico, o Caminho das Missões faz uso de símbolos re-
gionais marcantes, resgata a parte histórica mais significativa da região (que é 
narrada aos turistas pelo guia e pelos hospedeiros e durante as visitas guiadas 
aos sítios arqueológicos remanescentes do período jesuítico-guarani) e procura 
mostrar uma cultura missioneira que é hoje tema de discussão nas produções 
acadêmicas, nas esferas públicas e organizações sem fins lucrativos e nos meios 
de comunicação.
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Compreende-se que a expansão do produto turístico Caminho das Missões 
depende da adoção de políticas públicas para fomentar a atividade, visando pro-
porcionar alternativas econômicas, culturais e sociais para o povo missioneiro. 
Estas políticas públicas melhoram, sobretudo, a infraestrutura local para o cresci-
mento do setor de turismo e têm como função regular o estabelecimento de um 
turismo sustentável na região. Porém, há que se considerar que, com a elevação 
do fluxo turístico, surge a necessidade de ampliação da estrutura de hospeda-
gem dos atuais prestadores de serviços do Caminho. Por ora, não se sabe se os 
hospedeiros atuais serão capazes de absorver um aumento da demanda. Além 
disso, o aumento do fluxo de turistas poderá afetar seu cotidiano, principalmen-
te suas práticas culturais, como a missa aos domingos, os encontros familiares, 
o baile no fim de semana, o chimarrão à tarde, o que deverá colocar em xeque 
igualmente a simplicidade e a forma caseira, afetiva e amistosa de receber dos 
hospedeiros, justamente o que é mais bem avaliado pelos turistas.

O turismo do Caminho das Missões não trabalha apenas com produtos e 
relações concretas, mas também com o imaginário cultural jesuítico-guarani. 
Converter em atração turística a cultura e a tradição missioneiras constituem, de 
certo modo, uma forma de renová-la e, também, de transformá-la e valorizá-la. 
Quanto maior o fluxo turístico em torno dessa identidade missioneira, de sua 
história, de sua cultura e de seu imaginário, maior sua valorização. A invenção 
da tradição missioneira e o revigoramento da cultura jesuítico-guarani consti-
tuem uma espécie de culto da formação cultural da região, que termina por re-
sultar na valorização da própria população da região missioneira.

A riqueza de sentido da cultura jesuítico-guarani tem no turismo um veículo 
de reinterpretação do sentido desta cultura para a comunidade missioneira atual. 
Com o ressurgimento de sentimentos, ideias, imagens, a forma de organização 
da própria materialidade da sociedade é transformada a partir do fomento da 
tradição cultural e religiosa. Em Santo Ângelo, uma marca desta transformação 
provocada pelo Caminho das Missões é percebida em vários locais, cujo princi-
pal exemplo é a Igreja Catedral, tendo em conta sua restauração e a construção 
de uma praça e um portal próprio para receber os turistas.

O que está em discussão é como vender este produto como forma efetiva 
de desenvolvimento e integração regional na perspectiva de um turismo sus-
tentável nos planos cultural, político, econômico, ambiental e social. Para Beni 
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(2004), existe hoje um consenso mundial de que o turismo é uma estratégia de 
desenvolvimento regional, desde que baseado em quatro pilares fundamentais: o 
ambiental, o social, o econômico e o político. Somente com esses quatro aspec-
tos atendidos será possível manter a maximização dos benefícios e minimização 
dos impactos negativos, tanto na esfera econômica como na cultural do produto 
Caminho das Missões, que deve ser acompanhado e planejado, tanto pela inicia-
tiva privada como pela governança pública, através de um estudo de capacidade 
de carga da região e estudos voltados para a mitigação de impactos negativos.

Por fim, a emergência de um processo de articulação interinstitucional, 
com objetivos claros e estratégias focadas no desenvolvimento e na integração 
regional, no âmbito do território das Missões, é uma contingência que merece 
especial atenção. O contexto regional atualmente parece carente de iniciativas 
que, de maneira concreta, permitam a discussão de novas perspectivas de de-
senvolvimento. Em meio a esse cenário regional até aqui descrito, o produto tu-
rístico denominado Caminho das Missões constitui uma das novas possibilida-
des para captação de recursos originados do turismo, bem como de benefícios 
advindos da atividade turística.
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INTRODUÇÃO

A problemática do desenvolvimento tem se apresentado como um tema 
de inúmeros debates ao longo do tempo. O assunto não é recente, e a crescen-
te preocupação das pessoas com as condições de vida, em todo o mundo, tem 
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motivado novas discussões. Para Santos (2005) existiram ondas de globalização 
ao longo do milênio passado, sendo a mais recente no final do século XX e sua 
novidade se deve ao fato de se tratar de um acontecimento com magnitude ím-
par, cobrindo um amplo campo da vida social e da influência estatal, bem como 
na desigualdade entre o Norte e o Sul na qual se baseia e alimenta. Ou seja, a 
soberania dos estados mais fracos vê-se ameaçada não mais pelos estados mais 
poderosos e sim por agências financeiras internacionais e outros atores trans-
nacionais privados, tais como as empresas multinacionais.

Apesar de as discussões sobre o desenvolvimento serem clássicas, novas 
ideias têm tornado atual este debate. A questão do desenvolvimento, para al-
guns autores como Amartya Sen (2000), passa pela liberdade, ou seja, o desen-
volvimento precisa estar relacionado com a melhora na qualidade de vida das 
pessoas e das liberdades que desfrutam, podendo, assim, ter oportunidade para 
desenvolver suas potencialidades. Para o autor, o desenvolvimento deve ser ana-
lisado sob um viés distinto em contraposição ao viés limitativo que considera o 
desenvolvimento meramente através de fatores como crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou 
modernização social.

Os problemas sociais exigem tanta atenção quanto os econômicos e é a 
partir da identificação das dificuldades sociais que as restrições que impedem o 
desenvolvimento serão superadas. Na visão de Furtado (1974) torna-se neces-
sário a elaboração de um projeto de desenvolvimento para definir os planos de 
ação na busca dos resultados aspirados a partir do social. Para tanto se faz ne-
cessário uma modificação no modelo de desenvolvimento a ser implementado, 
com a finalidade de superar a condição de dependência característica do sub-
desenvolvimento. Ou seja, um projeto de construção do desenvolvimento deve 
ser viabilizado por meio de uma atuação política ativa, que promova igualdade 
e bem-estar social.

Na América Latina, a dependência econômica em relação aos países do 
“Primeiro Mundo” coloca a questão do desenvolvimento como tema central 
na busca de soluções para acabar com as desigualdades sociais. Neste contexto, 
diversas personalidades uniram-se em torno de uma associação, com o objeti-
vo de mudar os rumos do desenvolvimento na América Latina. Assim, surgiu 
a Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL), como um 
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fórum que acabou criando uma visão particular do desenvolvimento e subde-
senvolvimento pela ótica dos países periféricos, inovando, portanto, em rela-
ção aos tradicionais pensadores da época de seu surgimento, que apenas viam 
o subdesenvolvimento, característico dos países do Sul, como um estágio do 
desenvolvimento. A CEPAL, além de gerar um enfoque analítico próprio, foi, 
durante seus mais de sessenta e cinco anos de existência, a principal fonte de 
informações e análise sobre a realidade econômica e social da América Latina 
(BIELSTHOWSKY, 2000).

Nesse sentido, o objetivo deste estudo é apresentar o surgimento e a evo-
lução do pensamento da CEPAL durante seus mais de sessenta e cinco anos de 
existência, além de abordar a teoria da dependência. Não se tem o propósito de 
esgotar o tema, mas apresentar ideias básicas que introduzam a discussão e re-
flexão sobre o assunto.

METODOLOGIA

Para a elaboração desta pesquisa, que tem como foco principal apresen-
tar o surgimento e a evolução do pensamento da CEPAL durante seus mais de 
sessenta e cinco anos de existência e, mais especificamente, abordar a teoria da 
dependência e as atualidades do pensamento cepalino, optou-se pelos métodos 
de natureza qualitativa, que permitem uma abordagem exploratória e descriti-
va, através de procedimentos bibliográficos e documentais.

Para Cervo e Bervian (2002, p. 23), “o método é a ordem que se deve im-
por aos diferentes processos necessários para atingir certo fim ou um resulta-
do desejado”. Para os referidos autores, ele se concretiza como um conjunto das 
diversas etapas ou passos que devem ser dados para a realização da pesquisa, 
tais como técnicas e procedimentos científicos utilizados por uma determinada 
ciência para atingir um determinado objetivo.

Sendo assim, do ponto de vista da abordagem do problema, este estudo 
pode ser classificado como de natureza qualitativa. Segundo Richardson (1985), 
a abordagem qualitativa se justifica por ser uma forma adequada para compreen-
der a natureza de um fenômeno social.

Com relação a seus objetivos, esta pesquisa se enquadra como explora-
tória e descritiva. A pesquisa exploratória foi desenvolvida com o objetivo de 
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proporcionar uma visão geral, buscando maior aproximação com o assunto. 
Essa fase foi uma das primeiras etapas que deu início a uma investigação mais 
ampla. Por sua vez, a pesquisa descritiva permitiu que fossem estabelecidas re-
lações entre os materiais pesquisados e a leitura de documentos sobre o assunto, 
e, com isso, surgisse uma nova visão do problema. De acordo com Gil (2009, p. 
28), “algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da exis-
tência de relação entre variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa re-
lação, aproximando-se da pesquisa explicativa”.

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser classi-
ficada como bibliográfica e documental. Sob o aspecto da pesquisa bibliográfica, 
procurou-se ter um melhor entendimento do tema a partir de estudos já realiza-
dos e publicados, como teses, dissertações e artigos científicos da área estudada. 
Para os dados secundários, foram utilizadas fontes bibliográficas como pesqui-
sas em livros, dissertações, teses, revistas especializadas e artigos atualizados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Surgimento e evolução do pensamento cepalino

A CEPAL é uma das cinco comissões econômicas da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), e seu objetivo é induzir o desenvolvimento da região em 
médio e longo prazo. Instituída em 25 de fevereiro de 1948, pela Resolução nº 
106 do Conselho Econômico e Social, aprovada pela Assembleia Geral da ONU 
após o término da 2ª Guerra Mundial. Criada para monitorar as políticas dire-
cionadas à promoção do desenvolvimento econômico da região latino-ameri-
cana, assessorar as ações encaminhadas para sua promoção e contribuir para 
reforçar as relações econômicas dos países da área, tanto entre si como com as 
demais nações do mundo. Posteriormente, seu trabalho ampliou-se para os paí-
ses do Caribe e se incorporou o objetivo de promover o desenvolvimento so-
cial e sustentável.

De acordo com Bielsthowsky (2000), a partir das queixas dos países latino-
-americanos de terem sido excluídos do Plano Marshall, projeto dos EUA desti-
nado à recuperação das economias europeias devastadas pela guerra e pela falta 
de acesso aos dólares escassos necessários à reposição dos desgastados aparelhos 
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produtivos da região, a CEPAL surgiu, portanto, no contexto de um mundo po-
larizado, como uma concessão dos EUA e uma estratégia para conter o avan-
ço das ideias socialistas na América Latina. Os primeiros trabalhos da CEPAL 
buscaram diagnosticar os problemas específicos de cada país, procurando de-
tectar o que dificultava o seu desenvolvimento econômico. As ferramentas que 
os economistas possuíam, na época, eram a versão ricardiana do crescimento 
econômico e o instrumental keynesiano da análise macroeconômica.

Conforme Bielsthowsky (2000), a CEPAL tinha tudo para ser apenas mais 
uma inexpressiva agência da ONU, mas o estudo do desenvolvimento econômi-
co da América Latina ganhou impulso a partir dos trabalhos de Raúl Prebisch 
– economista argentino, que apresentou uma nova abordagem política, trans-
formando-se na base do pensamento cepalino e a grande referência ideológica 
e analítica dos intelectuais do desenvolvimento. Prebisch pode ser considerado 
o pai da teoria estruturalista do desenvolvimento econômico e estendeu a teoria 
ao mundo em desenvolvimento, além de ser o primeiro economista a enxergar 
a América Latina como algo à parte.

A concepção de Prebisch sobre o sistema centro-periferia baseava-se no 
fato de que as relações econômicas entre os países desenvolvidos, tratados como 
centro da economia capitalista mundial, e os países subdesenvolvidos, tratados 
como periferia, caracterizavam-se por trocas desiguais, em função da maior es-
pecialização dos países centrais em produtos industriais, maior renda e demanda, 
enquanto os países periféricos especializavam-se em produtos agrícolas e tinham 
menor renda e demanda. Isto favorecia aqueles países de maior renda per capi-
ta, ao mesmo tempo em que criava maiores obstáculos à importação, por parte 
dos países periféricos, dos bens de capital necessários ao seu desenvolvimento.

Para Souza (1993), o ponto inicial da análise de Prebisch foi a crítica à teo-
ria das vantagens comparativas de David Ricardo, que afirmava que os países de-
veriam especializar-se na produção de produtos para os quais se apresentassem 
vantagens comparativas de custo. O exemplo clássico da aplicação desta teoria é 
a do custo mais baixo de mão-de-obra para a produção vinícola e têxtil em Por-
tugal do que na Inglaterra, sendo a vantagem comparativa maior na produção de 
vinho do que na de tecidos. Portanto, seria mais vantajoso, para ambos os paí-
ses, produzir vinhos em Portugal e têxteis na Inglaterra. A partir desta teoria, a 
América Latina deveria produzir alimentos e matérias-primas para a exportação 
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e importar produtos manufaturados. Os países periféricos não precisariam in-
dustrializar-se para alcançar o desenvolvimento porque as relações de troca en-
tre os países melhorariam em vista da menor incorporação de tecnologia no 
setor primário e maior demanda dos países centrais em virtude do crescimen-
to de sua renda que provocaria um aumento do preço dos produtos primários.

Para Bielsthowsky (2000), o termo “periférico”, usado por Prebisch mesmo 
antes de ingressar na CEPAL, significava a vulnerabilidade latino-americana aos 
ciclos econômicos, resultando em processos inflacionários com um forte com-
ponente exógeno e tendências a contrações cíclicas internas que, politicamente, 
potencializavam soluções macroeconômicas pouco recomendáveis.

A estratégia de Prebisch para o desenvolvimento da América Latina basea-
va-se nos seguintes pontos, entre outros: (i) compressão do consumo supérfluo, 
principalmente de produtos importados, através de tarifas elevadas e restrições 
às quantidades importadas; (ii) incentivo ao ingresso de capitais externos, na for-
ma de empréstimos de governo a governo, buscando aumentar os investimentos 
para a implantação da infraestrutura básica; (iii) realização de reforma agrária 
para aumentar a oferta de alimentos e matérias-primas agrícolas, assim como 
a demanda de produtos industriais, mediante a expansão do mercado interno; 
(iv) maior participação do Estado na captação de recursos e na implantação de 
infraestruturas, como energia, transportes, comunicações.

A estratégia preconizada por Prebisch recebeu críticas, tanto do exterior, 
daqueles contrários à industrialização da periferia, como dos grupos nacionais 
ligados à oligarquia agrário-exportadora. No final da década de 40, todavia, os 
problemas econômicos da América Latina agravaram-se, demonstrando a in-
suficiência das teorias econômicas tradicionais e confirmando os argumentos 
de Prebisch com relação à deterioração das relações de troca. Com base nesta 
síntese, pode-se mostrar que a concepção do sistema centro-periferia, origem e 
base do pensamento cepalino, possui um caráter estruturalista.

Segundo Bielsthowsky (2000), além do enfoque histórico-estruturalista, 
baseado na ideia de relação entre centro-periferia, percebe-se a preocupação 
com a inserção internacional, a análise dos condicionantes estruturais internos 
e da necessidade e possibilidades da ação estatal. Autores como Celso Furtado, 
Osvaldo Sunkel e outros, articulados em torno da CEPAL, deram continuidade 
às ideias de Prebisch. A mão invisível do mercado, para Prebisch, ao invés de 
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corrigir distorções, acentuava-as, porque os países centrais se apropriavam da 
maior parte do progresso técnico.

Para o autor, é possível identificar fases na produção intelectual da CEPAL, 
conforme a mensagem ou “ideias-força”, a partir de sua origem nos anos 50, que 
representou os anos de ouro para a CEPAL, o auge da criatividade de ousar e 
de influenciar. As mensagens eram inovadoras e havia campo fértil para a sua 
divulgação. A ideologia cepalina se encaixava nos projetos políticos de vários 
governos latino-americanos. Havia uma sintonia em torno da nova teoria do 
desenvolvimento, na qual os países subdesenvolvidos mereciam uma formula-
ção teórica independente ou pelo menos adaptada, pois, em aspectos relevantes, 
funcionavam de forma diferente dos desenvolvidos. A industrialização propos-
ta por Prebisch deveria ocorrer mediante a substituição das importações. Por 
sua vez, Cardoso (1993) fundamentou o seu raciocínio na necessidade de au-
mentar a produtividade e obter a acumulação de capitais para elevar o bem-es-
tar da população.

Já nos anos 60, a ideia-força era redistribuir para crescer, esgotava-se a eta-
pa fácil de substituição das importações, com base na exportação de produtos 
tradicionais. As substituições eram feitas sob altos custos e com a mais alta re-
lação capital/trabalho, geralmente como resposta à maior procura de produtos 
industrializados em relação aos produtos primários, motivo pelo qual se passou 
a incentivar a exportação de produtos manufaturados, porque o financiamen-
to das importações de produtos de tecnologia cada vez mais intensiva passava 
a exigir, portanto, o aumento de exportações de produtos não-tradicionais, so-
bretudo industrializados (SOUZA, 1993).

Neste período, de crescente polarização político-ideológica entre leste e 
oeste, três acontecimentos da história latino-americana afetaram radicalmente 
o pensamento cepalino: em primeiro lugar a crescente instabilidade macroeco-
nômica e acentuada pressão inflacionária; em segundo lugar, a urbanização que 
acontecia com aumento do empobrecimento, da favelização e uma crescente in-
satisfação, traduzida em pressões sociais dos meios políticos e sindicais; e, por 
último, a Revolução Cubana de 1959 que provocou uma mudança na atitude 
norte-americana, como reação à movimentação política que se espalhava pela 
América Latina. Na ocasião, os EUA abandonaram a atitude desconfiada do 
período macarthista (período de intensa patrulha anticomunista, perseguição 
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política e desrespeito aos direitos civis nos Estados Unidos que durou do fim 
da década de 1940 até meados da década de 1950) e implantaram o Programa 
Aliança para o Progresso, conduzido pela Organização dos Estados Americanos 
(OEA); de posição “socialdemocrata” – Carta de Punta de Leste – OEA, 1961, 
assinada pelos EUA e maioria dos países – com a finalidade de neutralizar a pos-
sível disseminação dos ideais socialistas na América Latina.

Este novo quadro internacional fez com que a CEPAL incorporasse um 
discurso de natureza sociológica e mantivesse diálogo com as posições políti-
cas mais moderadas. Segundo Bielsthowsky (2000), os diagnósticos cepalinos 
preconizavam agendas políticas de reformas dentro do capitalismo, a fim de al-
terar o padrão e o estilo do desenvolvimento por meio de melhor distribuição 
de renda e de profundas reformas – agrária, patrimonial, financeira, tributária, 
educacional e tecnológica – para as quais era necessária profunda transforma-
ção política, principalmente a recuperação da democracia. Enquanto a esquer-
da pregava como única saída a revolução, a CEPAL estava refinando seu quadro 
conceitual para defender “estilos” mais justos de crescimento – temática central 
da década seguinte.

Nos anos 70, então, o pensamento cepalino voltou-se para uma reorienta-
ção dos estilos de desenvolvimento na direção da homogeneização social e da 
industrialização pró-exportadora. A partir da metade dos anos 60 até o choque 
do petróleo em 1973, final do auge econômico mundial, a América Latina em 
geral experimentou um crescimento acelerado com uma média anual de 6,7%, 
com excelente desempenho nas exportações. Havia folgada liquidez internacio-
nal, gerando divisas adicionais às receitas de exportação para apoiar o processo 
de industrialização. No Brasil, foi a época do “milagre econômico”.

Com a crise do petróleo e diante da recessão, a América Latina endividou-
-se ainda mais para manter o crescimento. Este endividamento interno não foi 
igual em todos os países. Brasil e México deram continuidade ao seu processo 
de industrialização, com forte participação estatal. Argentina, Uruguai e Chile 
abriram completamente seu comércio exterior e suas finanças. Esta crise inter-
nacional trouxe ao pensamento da CEPAL um maior enfoque em análises ma-
croeconômicas, na questão do endividamento e nos requisitos necessários para 
a diversificação das exportações. De forma geral, houve a redução da influência 
da CEPAL sobre o pensamento econômico da América Latina, motivada por 



89

dois acontecimentos: surgimento, em muitos países, de centros acadêmicos de 
excelência, resultantes do aprimoramento educacional e do fortalecimento das 
estruturas estatais; e pelo golpe militar que derrubou o Governo de Salvador 
Allende no Chile, fazendo com que a sede da CEPAL em Santiago a partir de 
1973 ficasse sem a participação da intelectualidade latino-americana que fora 
obrigada a afastar-se. Esta fase da CEPAL é classificada como de “sobrevivên-
cia”. Contudo, ainda assim, permaneceu resguardada a preocupação com o de-
senvolvimento em médio e longo prazo.

Com a crise, nos anos 80, restou a tentativa de superação do problema do 
endividamento externo, com políticas de ajuste e estabilização. A crise, ocasio-
nada pelo endividamento e pela recessão que se seguiu ao choque do petróleo 
em 1973, acabou com os projetos de desenvolvimento. Diversas quedas cam-
biais, elevações das taxas de juros norte-americanas e a menor entrada de capitais 
provocaram a recessão na maioria das economias. A partir de então, o esforço 
intelectual da CEPAL foi o de se opor ao tipo de ajustes exigidos pelos bancos 
credores e pelo FMI, com preferência pelas questões imediatas relacionadas à 
dívida, à estabilização e ao ajuste.

Após este período de “sobrevivência”, é retomado o debate mais importante 
da CEPAL: o processo de crescimento econômico no longo prazo, com o docu-
mento “Transformação Produtiva com Equidade”, publicado em 1990. Mantém 
um bom número dos elementos característicos do pensamento consagrado por 
Prebisch, mas dá uma abertura e reconsidera a estratégia de crescimento, ou seja, 
reconhece as deficiências no modelo de industrialização do passado, inclusive 
com a pouca recepção ao progresso técnico e por haver sido tolhido, muitas ve-
zes, pelas classes empresariais.

Ainda, segundo Bielsthowsky (2000), o objetivo desta abertura é evitar o 
isolamento tecnológico na era da globalização produtiva e de revolução eletrô-
nica e da biotecnologia, com o aceleramento do aprendizado tecnológico, com 
estratégia de expansão e elevação dos coeficientes de exportação. A nova estru-
tura da CEPAL recupera a agenda das análises e das políticas de desenvolvimen-
to com adaptação aos novos tempos de abertura e da globalização, ressaltando 
que a América Latina precisa, ainda, de um conjunto de políticas públicas que 
dê suporte ao desenvolvimento em função das peculiaridades regionais. Na se-
quência, apresenta-se a teoria da dependência.
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A teoria da dependência

Convencionou-se chamar “teoria da dependência” o conjunto de teorias e 
modelos que têm por finalidade explicar as dificuldades que encontram alguns 
países para chegar ao desenvolvimento econômico. Essas teorias se desenvol-
vem nos anos sessenta através de economistas como Prebisch e sob o contexto 
da CEPAL. Inicialmente essas teorias se dirigiram à realidade latino-americana, 
sendo posteriormente generalizadas por economistas neomarxistas, dos quais 
se destaca Samir Amin, que associou ao conceito de desenvolvimento desigual 
e combinado.

Segundo Oliveira (2000), a teoria da dependência teve origem com as teorias 
estruturalistas dos estudiosos latino-americanos, estendendo-se a outras teorias, 
tanto do âmbito da economia, como da sociologia, representando uma reflexão 
sobre o paradigma do desenvolvimento econômico do capitalismo da década 
de 50 e suas consequências no subdesenvolvimento dos países então denomi-
nados em desenvolvimento e suas dificuldades de frente à economia mundial. 
A proposta de Prebisch e da CEPAL foi a base da teoria da dependência. Entre 
os principais autores desta teoria estão André Gunder Frank, Raúl Prebisch, 
Theotonio dos Santos, Enrique Cardoso, Edelberto Torres-Rivas e Samir Amin.

A dependência econômica é uma situação em que a produção e a riqueza 
de alguns países estão condicionadas pelo desenvolvimento e pelas condições 
conjunturais de outros países, aos quais foram submetidos. O modelo “centro-
-periferia” descreve a relação entre a economia central, autossuficiente e prós-
pera e as economias periféricas, alheias entre si, débeis e pouco competitivas. 
Diante da ideia clássica de que o comércio internacional beneficia a todos os 
participantes, estes modelos desenvolvem apenas as economias centrais, as quais 
se beneficiam desse processo.

Segundo Frank (1969), o subdesenvolvimento não é consequência das ins-
tituições arcaicas, da falta de capitais nas regiões que tenham se mantido distan-
tes do curso normal da história, mas, pelo contrário, o subdesenvolvimento tem 
sido e gerado pelo mesmo processo histórico que gera também o desenvolvi-
mento econômico do próprio capitalismo. Conforme sinaliza o autor, os meca-
nismos mediante os quais o comércio internacional agrava a pobreza dos países 
periféricos são diversos, destacando-se entre eles: a especialização internacional 
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derroga aos países periféricos o papel de produtores-exportadores de matérias-
-primas e produtos agrícolas e consumidores-importadores de produtos indus-
triais e tecnologicamente avançados; a monopolização das economias centrais 
permite que o desenvolvimento tecnológico se traduza em aumentos salariais e 
a preços enquanto que na periferia se traduzem em redução de preços; a expan-
são econômica tem efeitos diferentes sobre a demanda de produtos industriais 
e sobre a produção agrícola.

Quando os países da periferia crescem economicamente, suas importações 
tendem a aumentar mais rapidamente que suas exportações. Como consequên-
cia, os países latino-americanos aplicam uma estratégia de desenvolvimento ba-
seada no protecionismo comercial e na substituição das exportações. Os bancos 
centrais esforçam-se em sobrevalorizar suas próprias moedas para baratear as 
importações de tecnologia.

Essa estratégia funcionou satisfatoriamente durante a década de setenta em 
que se produziu um crescimento generalizado dos preços das matérias-primas 
nos mercados internacionais, influenciando muito negativamente as economias 
centrais. Mas, finalmente, a contração da demanda internacional e o aumento 
do tipo de interesse desencadeou na década de oitenta crises da dívida externa, 
o que exigiu profundas modificações na estratégia de desenvolvimento.

Conforme Santos (1971), a teoria da dependência combina elementos neo-
marxistas com a teoria econômica keynesiana (baseada em ideias econômicas 
liberais, surgidas nos EUA e Europa como resposta à depressão dos anos 20). A 
partir do enfoque econômico de Keynes, a teoria da dependência está compos-
ta por quatro pontos fundamentais: a) desenvolver uma considerável demanda 
interna efetiva em termos de mercados nacionais; b) reconhecer que o setor in-
dustrial é importante para a conquista de melhores níveis de desenvolvimento 
nacional, especialmente porque este setor gera maior valor agregado aos pro-
dutos em comparação com o setor agrícola; c) incrementá-los como meio de 
gerar meios demanda agregada e condições de mercado nacional; d) promover 
um papel governamental mais efetivo para reforçar as condições de desenvol-
vimento nacional e aumentar os padrões de vida do país.

De acordo com a escola da dependência, as principais hipóteses referentes 
ao desenvolvimento nos países do Terceiro Mundo são: a) o desenvolvimento 
dos países do Terceiro Mundo necessita ter um grau de subordinação ao centro 
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em contraste do desenvolvimento das nações centrais cujo desenvolvimento 
foi historicamente e é hoje em dia independente; b) os dependentistas em geral 
consideram que as nações periféricas experimentam maior desenvolvimento 
econômico quando suas relações com o centro estão mais enfraquecidas, assim, 
por exemplo, é a realidade dos anos 30 a 40, quando as nações do centro esta-
vam centradas na solução dos problemas da Grande Depressão e as potências 
ocidentais envolvidas na segunda Guerra Mundial; c) quando os países do cen-
tro recuperam a sua crise e restabelecem seus vínculos comerciais e financeiros, 
incorporam de novo ao sistema os países periféricos, e o crescimento e a indus-
trialização destes países tende a ser subordinada (FRANK, 1969).

Para Santos (1971), a dependência dos países subdesenvolvidos resulta 
mais da produção industrial tecnológica, do que de vínculos financeiros a mo-
nopólios dos países do centro. Já, para Hetne (1982), a doutrina dependentista 
significou o salto e um marco alternativo para o desenvolvimento dos países la-
tino-americanos e uma nova visão entre centro-periferia. Em termos de estra-
tégias de desenvolvimento para o momento, enfatizando a industrialização pela 
substituição de importações, a planificação e o intervencionismo do Estado, em 
geral, a regionalização e a integração regional, promoveram resultados positivos 
no que tange ao desenvolvimento dos países periféricos.

As estratégias cepalinas, para Hetne (1982), funcionaram em um curto 
período. Experiências posteriores mostraram que a substituição de importa-
ções era, senão errada, inadequada, já que o processo industrial necessitava 
de insumos, os quais tinham que ser importados e que criavam outra classe de 
dependência, a tecnológica e financeira. Além disso, o padrão de distribuição 
confinava a demanda para manufaturas a uma elite relativamente minoritária, 
inibindo o crescimento.

Uma das principais críticas que atualmente é feita à teoria da dependên-
cia e da modernização é que ambas continuam baseadas na perspectiva de es-
tados-nação. A globalização, com a atuação de novos atores na sociedade inter-
nacional, introduz outros vínculos que influenciam no desenvolvimento, sus-
tentando-se atualmente um novo paradigma para as relações internacionais (da 
interdependência). Esses novos vínculos podem ser decisivos, por exemplo, no 
que tange à transferência de tecnologia. Nesse sentido, destaca-se que os EUA 
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foram colônia de países que tiveram capacidade de romper o círculo vicioso 
do desenvolvimento.

Santos (1971) destaca que a evolução da situação socioeconômica da Amé-
rica Latina, desde a década de 60 até os dias de hoje, se desencadeia de um pro-
cesso de dependência em relação aos países desenvolvidos e sua equivocada 
condição de pré-capitalistas. A CEPAL, segundo o autor, foi longe ao tratar te-
mas como o das relações de troca e da industrialização.

Para Oliveira (2000, p. 180-181), o paradigma da dependência econômi-
ca foi produzido em 1966/67 por Enzo Faletto e Fernando Henrique Cardoso e 
buscou evidenciar a natureza social e política do processo, em momentos his-
tóricos e situações estruturais distintas. Esse pensamento encontrou seu bojo 
nas reflexões de Raúl Prebisch, junto à CEPAL. Cardoso e Faletto (1970) bus-
cam trabalhar a teoria da dependência mediante critérios puramente científi-
cos, afastando o cunho ideológico, e o fazem mediante a análise de três ordens:

1. Estatuto teórico do conceito de dependência: mediante a análise de que as 
estruturas dependentes têm evolução própria, dentro dos limites definidos 
pelas relações de dominação-subordinação entre países;

2. Relação entre estrutura dependente e estrutura dominante: que se dá atra-
vés do mercado mundial;

3. Relação entre teoria do desenvolvimento e teoria da dependência.
Os autores concluem que a relação entre as chamadas sociedades desen-

volvidas e subdesenvolvidas tem início com o desenvolvimento do capitalismo 
como sistema mundial de produção. Neste processo, as funções econômicas, 
sociais e políticas são definidas também através do mercado mundial. Trata-se 
de um macrossistema em que se encontram dois tipos de sociedade, com desti-
nos distintos: no centro, localizam-se as metrópoles, circundadas por socieda-
des periféricas, satelitizadas, não desenvolvidas, que se encontram em situação 
de dependência e exploração em relação às sociedades centrais e desenvolvidas.

Para Cardoso e Faletto (1970), a situação de subdesenvolvimento produ-
ziu-se historicamente quando a expansão do capitalismo comercial e depois do 
capitalismo industrial vinculou a um mesmo mercado economias que, além de 
apresentar graus variados de diferenciação do sistema produtivo, passaram a 
ocupar posições distintas na estrutura global do sistema capitalista. Dessa for-
ma, entre as economias desenvolvidas e as subdesenvolvidas não existe uma 
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simples diferença de etapa ou de estágio do sistema produtivo, mas também de 
função ou posição dentro de uma mesma estrutura econômica internacional de 
produção e distribuição. Isso supõe, por outro lado, uma estrutura definida de 
relação de dominação. Entretanto, o conceito de subdesenvolvimento, tal como 
é usualmente empregado, refere-se mais à estrutura de um tipo de sistema eco-
nômico, com predomínio do setor primário, forte concentração de renda, pou-
ca diferenciação do sistema produtivo e, sobretudo, predomínio do mercado 
externo sobre o interno. Isso é manifestamente insuficiente.

Segundo Oliveira (2000), a questão da dependência dos países periféricos, 
explicada, de um lado pela teoria estruturalista e de outro pela teoria marxis-
ta, aponta a um pessimismo no que tange à possibilidade de convivência har-
mônica entre os estados e o desenvolvimento equilibrado, já que transparece a 
cooperação assimétrica e desigual estabelecida entre os países ricos e pobres.

A CEPAL, contudo, considerava o Estado-nação como ator principal, em 
que pese o caráter mundial do sistema. Atualmente, com as restrições dos esta-
dos-nação em seu poder decisório, com cume especialmente a partir do início 
dos anos 70, e a interação de novos atores com poder decisório no contexto das 
relações internacionais, a doutrina cepalina perde força.

O sistema econômico internacional atualmente caracteriza-se pelo lento e 
intensivo desaparecimento da estabilidade do sistema monetário internacional, 
a baixa das taxas de crescimento econômico, o estancamento dos investimentos 
produtivos e o auge da acumulação especulativa, o aumento das taxas de desem-
prego permanente, a tendência em investir preferentemente na substituição de 
máquinas e equipamentos e na racionalização dos processos produtivos e não 
na expansão da capacidade produtiva. À incorporação de novas tecnologias, 
somam-se as transformações na organização social do trabalho. A seguir apre-
sentam-se atualidades do pensamento da CEPAL.

Atualidades do pensamento da CEPAL

Diante da não superação do subdesenvolvimento, tem-se que os debates 
cepalinos continuam atuais. Bielsthowsky (2000) destaca cinco elementos cons-
titutivos da análise cepalina que se mantêm: questão da inserção internacional 
e vulnerabilidade externa dos países periféricos latino-americanos, agravada na 
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atualidade pela fragilidade financeira decorrente da globalização; persistência da 
debilidade das estruturas institucionais, produtiva e sociais que exigem políticas 
corretivas; dificuldades na criação, incorporação e difusão do progresso técnico; 
busca da integração entre progresso técnico, emprego e distribuição de renda; e, 
por fim, análise e leitura estruturalista do processo inflacionário.

Assim, a teoria da dependência acabou revigorada também pelas crises eco-
nômicas internacionais e pela globalização que está a demonstrar que as econo-
mias nacionais estão integradas e dependentes da dinâmica capitalista mundial 
ditada pelos principais centros de decisão. Como consequência, hoje, o pensa-
mento cepalino, em uma postura contrária ao Consenso de Washington, situa-
-se, conforme Sachs (2001), na corrente que – de Karl Polanyi a Amartya sem – 
postula a subordinação do sistema econômico aos objetivos sociais. Propugna-
-se a busca do equilíbrio entre o mercado e o interesse público, com construção 
e reconstrução das instituições e a formulação de políticas públicas que possam 
corrigir tanto as falhas do mercado como as do governo.

Mas as questões ligadas ao subdesenvolvimento e à dependência aos países 
ricos não representam a totalidade do problema. Segundo Sachs (2001), “outra 
parte do problema se deve à falta de cooperação entre os países em desenvolvi-
mento (o grupo dos 77). Ao invés de optarem por empreender ações conjuntas, 
competem entre si para obterem investimentos estrangeiros”.

Para Ocampo (2001), o “desenvolvimento deve ocorrer, de forma endógena, 
pela coesão social e pala acumulação do capital humano e de conhecimentos”, 
sendo que a ordem internacional deve, ao mesmo tempo, abrir um amplo espa-
ço à atuação de redes de instituições fortes, através de um sistema de “regiona-
lismo aberto”. O autor defende que dois temas principais não podem deixar de 
constar dos debates sobre o desenvolvimento: o novo equilíbrio entre mercado 
e interesse público e as políticas públicas. Para ele, os mercados podem se bene-
ficiar de medidas que os ajudem a funcionar e garantir a distribuição equitativa 
dos resultados do desenvolvimento; as políticas públicas devem ser uma forma 
de ação exclusivamente estatal em torno do interesse comum.

Para que haja um desenvolvimento generalizado e equitativo, que produ-
za os encadeamentos adequados, a democratização do acesso aos ativos pro-
dutivos e a inovação tecnológica, é fundamental a implantação de políticas de 
desenvolvimento rural, a formalização das microempresas e a inclusão gradual 
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no sistema de previdência social dos trabalhadores por conta própria e dos em-
pregados dos pequenos empreendimentos (SACHS, 2001).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da trajetória do pensamento da CEPAL nestes mais de sessen-
ta e cinco anos oportuniza a reflexão sobre os aspectos relacionados ao desen-
volvimento da América Latina, demonstrando o longo caminho que ainda se 
deve percorrer. O importante é que o pensamento da CEPAL se dá pela ótica 
de países periféricos e não como as doutrinas tradicionais, do ponto de vista 
dos países centrais.

Antes de dizer que a CEPAL ou seu pensamento estão superados, deve-
-se tomá-lo como ponto de partida para o aprofundamento cada vez maior do 
tema na busca de soluções factíveis à nossa realidade. O ponto mais importante 
é que o desenvolvimento está outra vez na pauta da CEPAL, com a busca de uma 
nova ordem internacional que abra espaços à atuação de redes de instituições 
regionais fortes, que possam apoiar os processos endógenos. Talvez seja neces-
sário começar a indicar os pontos positivos desta trajetória e as potencialidades 
regionais, a fim de encontrar saídas plausíveis e adequadas para o desenvolvi-
mento peculiar da América Latina. A retomada do desenvolvimento, ao passar 
pela aplicação das ideias de Ocampo e Sachs, com o sistema de “regionalismo 
aberto”, processos endógenos e a implantação de políticas de desenvolvimento 
rural, calcadas nas particularidades de cada região, já permite vislumbrar um 
futuro mais promissor para a América Latina.
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CAPÍTULO 3

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 
EN LA REGIÓN DE ITAPÚA-
PARAGUAY EN EL AÑO 2015

Laura Norenko1

Héctor Ocampos2

INTRODUCCIÓN

El Departamento de Itapúa se caracteriza por ser una zona granera y gana-
dera, sin dejar de mencionar su potencial turístico y comercial con una marcada 
actividad económica, que va cada año en crecimiento. Con relación a su partici-
pación en el producto interno bruto (PBI) es el tercer departamento más impor-
tante de Paraguay y es el tercero más poblado después de Central y Alto Paraná.

En la actualidad los principales temas de debates en la región son el creci-
miento económico y la desigualdad. Si bien, el departamento se caracteriza por 
su crecimiento económico en los últimos años, es importante estudiar cómo se 

1 Graduada Economista (Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción – Campus Itapúa).
2 Graduado Economista (Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción – Campus Itapúa).
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distribuyen los ingresos percibidos entre los habitantes, y así determinar si existe 
mayor equidad o inequidad.

En la región existe escasa información en materia de igualdad y equidad, 
ya que aún no se cuenta con una base de datos sólida, ni tampoco con indica-
dores económicos y sociales que puedan servir de referencia para la toma de 
decisiones de políticas gubernamentales.

Por lo expuesto el objetivo general del presente trabajo es determinar la 
distribución de ingresos en Itapúa mediante el cálculo del Coeficiente de Gini 
para el año 2015. Se plantean como objetivos específicos: Analizar la composición 
de los ingresos de Itapúa según la Encuesta Permanente de Hogares; Establecer 
la distribución de los ingresos per cápita por sectores; Determinar las posibles 
causas de la desigualdad y Proponer un Modelo de Actuación de las Políticas 
Públicas orientadas a garantizar una sociedad más inclusiva e igualitaria.

METODOLOGÍA

Según las características del estudio la Investigación será del tipo Descrip-
tivo trasversal no experimental. La población de estudio en esta investigación 
son los habitantes del departamento de Itapúa. Debido a la magnitud de los da-
tos, y para mayor precisión en la estimación del Índice de Gini y de la distribu-
ción de ingresos, se utilizarán los datos sobre nivel de ingresos y población de la 
Encuesta Permanente de Hogares para el año 2015, proveídos por la Dirección 
General de Encuestas Estadísticas y Censos.

El marco utilizado para la selección de la muestra está constituido por seg-
mentos, en el ámbito urbano, los segmentos utilizados como Unidades Primarias 
de Muestreo (UPMs), están compuestas por 30 viviendas, mientras que en el área 
rural la integran 35 viviendas. Para Itapúa se conformó un total de 55 UPM, 28 
UPMs para el área urbana, mientras que en la zona rural se estableció 27 UPMs.

El tipo muestral corresponde a un diseño probabilístico por conglome-
rados con probabilidad proporcional al tamaño, bietápico y estratificado en la 
primera etapa. Es bietápico, ya que en una primera etapa se seleccionan den-
tro de cada estrato los segmentos o Unidades Primarias de Muestreo (UPM) y, 
en una segunda etapa, se seleccionan las viviendas o Unidades Secundarias de 
Muestreo (USM).
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Cabe recalcar que la Encuesta se realizó a un total de 660 familias del área 
rural y urbana, estableciéndose así un marco de referencia para la ponderación 
del total de la población.

Para el cálculo de las variables primeramente se distribuyó el total de in-
gresos per cápita de Itapúa en percentiles (100), se estableció el total de la po-
blación y la suma de los ingresos que se encuentran dentro de cada percentil de 
distribución. El ingreso per cápita mensual de la población fue deflactado geo-
gráficamente teniendo en cuenta la inflación de ese año, para poder así obtener 
el ingreso real que será utilizado en la medición del índice.

Ecuación utilizada para el Cálculo del Coeficiente de Gini3:

Esto representa la sumatoria de la proporción acumulada de la variable 
población por la proporción acumulada de la variable ingresos, restado a 1, en 
valor absoluto.

MARCO TEÓRICO

Contexto regional actual

En los países de América Latina una de las características económicas más 
resaltadas se refiere a los altos niveles de desigualdad en la distribución del in-
greso de los hogares. La alta concentración del ingreso y de la riqueza en pocas 
familias aparece como una marca distintiva de la región, aunque aún son escasos 
los avances que permiten el análisis riguroso de la concentración y la compara-
ción entre los países de la región.

Una de las razones de la persistencia de los altos niveles de pobreza radi-
ca en la inequitativa distribución de los ingresos entre la población. Según la 
Encuesta Permanente de Hogares del año 2015, la población total de Itapúa as-
ciende a 561.486 habitantes, 294.042 hombres y 267.444 mujeres; de los cuales 
282.625 personas forman parte de la población económicamente activa; 267.402 

3 Medida de la desigualdad ideada por el italiano. El de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se 
corresponde con la perfecta igualdad y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad.
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corresponden a la población ocupada; la población desempleada asciende a 15.223 
personas, mientras que la población subocupada asciende a 74.866.

La tasa de actividad económica es el 63,82%, superior al promedio país del 
61,61%. La tasa de ocupación es el 94,61%. La tasa de desempleo abierto es del 
5,39%, mientras que la tasa de subocupación es del 26,49% superior al promedio del 
país del 19,03%. Del total de la población Ocupada, el 28,22% están ocupados en el 
sector primario; 19,91% en el sector secundario; y el 51,86% en el sector terciario.

El promedio de ingreso mensual es de 1.712.000 guaraníes (USD 311), para 
el sector primario es de 1.762.000 guaraníes (USD 320); para el sector secunda-
rio es de 1.880.000 guaraníes (USD 341), mientras que para el sector terciario 
es de 1.626.000 guaraníes (USD 295).[CITATION [DGE151]]4.

Según las categorías ocupacionales, el ingreso promedio de un empleado 
público es de 2.479.000 guaraníes (USD 450); el de un empleado privado es de 
1.863.000 guaraníes (USD 338); los empleadores tienen un ingreso promedio 
de 4.780.000 guaraníes (USD 868); el trabajador por cuenta propia tiene un in-
greso de 1.287.000 guaraníes (USD 233), mientras que el empleado doméstico 
posee un ingreso de 822.000 guaraníes (USD 149).

La pobreza total del departamento es del 21,35%, mientras que la Pobreza 
extrema descendió al 10,72% para el 2015. A nivel nacional, para el 2015, el co-
eficiente de Gini se sitúa en 0,4714, notándose una disminución con relación al 
año 2014. Entre los años 2011-2015, en el área urbana, este indicador se mantuvo 
alrededor de 0,44 a excepción del 2012, año en que disminuye a 0,4147 y en el 
área rural varió entre 0,5657 y 0,4613. [CITATION [DGE151]].

Marco legal y políticas públicas

La acción del Estado puede incidir de varias maneras en los niveles de des-
igualdad de ingresos imperantes en una economía. En primer lugar, el estableci-
miento de mínimos salariales, la negociación entre trabajadores y empresas, y la 
regulación de los grados de concentración en los mercados de bienes y servicios, 
entre otras medidas, tienen consecuencias directas sobre la desigualdad del ingreso.

En segundo término, las intervenciones públicas redefinen la distribución 
generada por el mercado por medio de instrumentos como los impuestos y las 

4 DGEEC. Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos. Boletín de Pobreza, 2015.
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transferencias, mecanismos que tienen una incidencia directa en la distribución 
del ingreso disponible de los hogares. Finalmente, una parte muy importante de 
la acción redistributiva del Estado tiene lugar a través de mecanismos que pue-
den considerarse indirectos, como el gasto público en educación y salud, que no 
afectan el ingreso disponible actual de los hogares, pero tienen un impacto muy 
relevante, diferido en el tiempo, en la medida en que promueven las capacidades 
humanas y facilitan la inserción futura en el mercado de trabajo.

Programas sociales vigentes

Dentro de las inversiones que son políticas públicas existen áreas de prio-
ridad para que se disminuya la brecha de desigualdad en la sociedad, entre ellas 
las relacionadas con transferencias monetarias. Los programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas (TMC), son entendidos como los aportes del Estado 
otorgados, en carácter de subsidios directos consistentes en la entrega periódica 
de sumas de dinero a la población en situación de pobreza y de extrema pobreza 
para el cumplimiento de determinados Planes Sociales del Gobierno. El objetivo de 
esta ayuda podrá extenderse a la población que se encuentre en situación de calle 
o de exclusión social, a las personas con discapacidad y a las familias indígenas.5

El gobierno nacional en concepto de programas de ayudas sociales realiza 
mensualmente desembolsos por el importe de 3.627.710.000 guaraníes (USD 
660.000) esto corresponde al 11% del desembolso total del país, y beneficia a 
un total 15191 familias de escasos recursos. Entre los más importantes figuran:

Tekoporã: es un programa social orientado a la protección y promoción 
de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. Contempla dos com-
ponentes, el primero es el acompañamiento socio familiar y comunitario y el 
segundo, como incentivo, una transferencia económica para facilitar el ejercicio 
de sus derechos, principalmente a la salud, educación y alimentación. En Itapúa 
un total de 13852 familias acceden a este programa, recibiendo un aporte men-
sual aproximado de 192.500gs (USD35).

Tekoha: el objetivo este programa es el de garantizar el acceso a la titulari-
dad de la tierra a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través de 
la regularización y ordenamiento de la ocupación de lotes en territorios sociales 

5 Ley 4087/2011. De Regulación de transferencias Monetarias Condicionadas. Paraguay.
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urbanos y mediante un acompañamiento familiar y comunitario. Este progra-
ma no implica desembolso de efectivo, pero beneficia a un total de 538 familias.

El Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional: es un pro-
grama social dirigido a familias de pescadores y pescadoras en situación de po-
breza y vulnerabilidad durante la vigencia de la Veda Pesquera. El objetivo del 
Programa es que las familias en situación de pobreza que se dedican a la pesca 
como medio de subsistencia, cuenten con transferencias monetarias durante la 
veda pesquera. Beneficia a un total de 801 familias en Itapúa, las mismas reci-
ben un aporte de 1.200.000gs. (USD 218) mensuales [CITATION [VAR172]].6

Tributación en Paraguay

El objetivo de una economía no se restringe al concepto exclusivo de la pro-
ductividad. Su propósito se extiende al ámbito social, donde se trata de lograr el 
bienestar de toda la población. Este objetivo está fuertemente vinculado con la 
intervención del Estado en la distribución del ingreso. Por consiguiente, la cons-
trucción del bienestar requiere de: i) la recolección de tributos de acuerdo con 
la capacidad de pago del contribuyente; y, ii) la asignación de dichos recursos 
para disminuir la desigualdad. Por esta razón, la equidad podría considerarse 
como la aplicación de la justicia en casos concretos.

El principio de la equidad es aplicado en el conjunto de las políticas públi-
cas y, en particular, en el ámbito tributario. En este campo la equidad tiene dos 
dimensiones: la equidad horizontal y la equidad vertical. La primera supone un 
tratamiento impositivo igualitario entre individuos iguales, mientras la segun-
da, admite que las personas que tienen mayor nivel de renta y que reciben más 
prestaciones de los servicios públicos deberían contribuir más.

Con un promedio de 11,7% en el periodo 2006-2015, la presión tributaria 
del Paraguay es baja con relación al nivel de desarrollo del país y al promedio de 
América Latina. La participación de los impuestos directos, de 19,8%, también 
está lejos del promedio de la región. Las reformas dirigidas a mejorar la impo-
sición directa no han tenido los rendimientos esperados.

En el mismo periodo, la participación media de los impuestos a los ingre-
sos y utilidades fue de 19,8%, la del impuesto al valor agregado (IVA) 51,3%, la 

6 Secretaría de Acción Social (SAS). Programas Sociales. Paraguay, 2015.
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del impuesto selectivo al consumo (ISC) 15,6% y la de los impuestos sobre el 
comercio internacional 11,6%. Se observa la creciente importancia del IVA y la 
pérdida de relevancia del ISC y de los impuestos sobre el comercio internacional. 
En la estructura del impuesto a la renta resalta el Iracis7 con una participación 
del 87,8% del total en el 2014 y 2015, donde el Iragro8 y el IRP9 quedan relega-
dos a apenas 7,2% y 3,2%, respectivamente.

El desempeño fiscal ha tenido muy poca variación en 2015. La estrategia 
de la administración tributaria actual se centra en la mejora del control para dis-
minuir la evasión de impuestos y ampliar la base de contribuyentes. Pero estos 
esfuerzos no se tradujeron en un mejor nivel de la presión tributaria, que bajó 
de 12,7% en 2014 a 12,5% en 2015, por causa de, principalmente, la caída de las 
recaudaciones aduaneras.

Es importante crear conciencia en la sociedad que quienes tengan más 
ingresos deben contribuir más, y de que ello no les otorga un mayor derecho 
en la distribución de los recursos del Estado y, menos aún, una situación de 
privilegio con respecto a los demás ciudadanos. Asimismo, es necesario que 
exista mayor conciencia en la sociedad civil y el mundo empresarial de la ne-
cesidad de pagar los impuestos. No solo es cuestión de que las instituciones 
encargadas combatan la evasión, sino también de que las personas físicas y las 
empresas asuman la responsabilidad y el compromiso de no evadir el cumpli-
miento tributario.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Para el departamento de Itapúa el Índice de Gini obtenido es de 0.4530, 
valor que se encuentra por debajo del índice nacional de 0.4714.

En la curva de Lorenz10 se puede representar gráficamente la concentración 
del ingreso en la región. En el eje X, se sitúan los acumulados de la población 

7 Iracis. Impuesto a la Renta Comercial, Industrial o de Servicios.
8 Iragro. Impuesto a la Renta Agropecuaria.
9 IRP. Impuesto a la Renta Personal.
10 Curva de Lorenz. Ideado por en 1905. Curva que relaciona el porcentaje acumulado de la población, 

con el porcentaje acumulado del ingreso que posee esa población, permite representar gráficamente 
la concentración del ingreso de una región en un período determinado.



105

(X) expresados en tanto por ciento y en el eje Y los acumulados de los ingresos 
(Y) expresados en tanto por ciento.

Figura 1 – Curva de Lorenz

Fuente: Elaboración a partir de los datos de la DGEEC.

La línea diagonal está indicando la condición de equidad, en la cual todos 
los individuos tienen el mismo ingreso. Así, entre más alejada se encuentra la 
curva de Lorenz de la diagonal, más concentrado será la distribución del ingreso. 
El gráfico muestra que el 20 % de la población con menos ingreso recibe sólo el 
5 % del ingreso total de la región. Y el 80 % de las personas con menos ingreso 
de la región, le corresponde el 49.5 % del ingreso.

Para determinar la Distribución de Ingresos en Itapúa se establecieron de-
ciles de ingreso per cápita, así también se realizó una clasificación según área 
de residencia.

El ingreso medio per cápita de Itapúa para el año 2015 es de USD 190. El 10% 
más pobre de la población (decil más bajo) tiene un ingreso promedio mensual 
per cápita cercano a los USD 38 y participa con el 1,9% del total de los ingresos 
en el 2015. El 10% más rico (decil más alto) tiene un ingreso medio mensual 
por persona cercano a los USD 761 y participa con el 40.3% del ingreso total.
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Tabla 1– Distribución del ingreso mensual per cápita por deciles de ingreso en dólares

Deciles de Ingreso 
Per Capita Ingreso Población Ingreso Pobación

Ingreso 
total

Población 
total

10% más pobre 56 17.181 26 26.142 38 43.323
2 101 23.118 45 42.681 65 65.799
3 121 24.953 57 23.102 91 48.055
4 152 13.806 78 34.778 99 48.584
5 181 27.619 96 51.395 125 79.014
6 224 14.985 114 30.506 150 45.491
7 266 16.300 141 42.202 176 58.502
8 327 10.346 177 53.179 201 63.525
9 463 12.432 238 53.127 281 65.559

10% más rico 1.488 11.462 502 32.172 761 43.634
Total 275 172.202 152 389.284 190 561.486

Ingreso Percapita Mensual en Dolares
AREA de Residencia

Urbana Rural Total

Fuente: Elaboración a partir de los datos de la DGEEC.

El ingreso por persona además es desigual entre el área urbana y el rural, 
el ingreso per cápita urbano es USD 275; en el área rural el ingreso per cápita 
es de USD 152.

CONCLUSIONES

Para el departamento de Itapúa el Índice de Gini obtenido es de 0.4530, valor 
que se encuentra por debajo del índice nacional de 0.4714. Con esto se podría decir 
a priori, que en Itapúa existe una mayor igualdad en la distribución de los ingresos 
que a nivel Nacional, si bien el resultado se encuentra cercano al valor medio del 
rango (0-1), el mismo es aceptable para afirmar que hay cierto grado de desigualdad.

El ingreso medio per cápita de Itapúa para el año 2015 es de USD 190, me-
nor al promedio país de USD 250, evidenciándose así una desigualdad según 
deciles de ingresos per cápita.

El 10% más pobre de la población tiene un ingreso promedio mensual per 
cápita cercano a los USD 38 y participa con el 1,9% del total de los ingresos en 
el 2015. El 10% más rico tiene un ingreso medio mensual por persona cercano 
a los USD 761 y participa con el 40.3% del ingreso total.
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El ingreso por persona además es desigual entre el área urbana y el rural, el 
ingreso per cápita urbano es USD 275, menor al valor de USD 311 a nivel Nacio-
nal; en el área rural el ingreso per cápita es de USD 152, mayor al nivel Nacional de 
USD 150. También dentro de cada área se evidencia la desigualdad de los ingresos.

En base a lo mencionado anteriormente se podrían establecer las posibles 
causas de la Desigualdad existente en la Región de Itapúa:

Las grandes empresas benefician a los más ricos: Itapúa cuenta con las indus-
trias y empresas más importantes del país. Estas empresas son un elemento vital 
de la economía regional. Sin embargo, cuando operan cada vez más al servicio 
de los ricos, las personas que más lo necesitan se ven privadas de los beneficios 
del crecimiento económico generado. Su modelo de maximización de beneficios 
conduce a una devaluación salarial sobre el trabajador medio, una presión sobre 
los pequeños productores, y a sofisticados esquemas corporativos para tributar 
menos de lo que les corresponde, eludiendo el pago de unos impuestos que be-
neficiarían al conjunto de la población, especialmente a los sectores más pobres.

Evasión y Elusión fiscal: Una estrategia clave para la mayoría de las gran-
des empresas es lograr tributar lo menos posible, fundamentalmente a través 
del paraíso fiscal existente en el país. Con un promedio de 11,7% en el periodo 
2006-2015, la presión tributaria del Paraguay es baja con relación al nivel de de-
sarrollo del país y al promedio de América Latina, a esto se le suma un elevado 
nivel de evasión fiscal del 30.9% aproximadamente.

Dificultades de empleabilidad: La tasa de ocupación en el departamento es 
el 94,61%, con una tasa de desempleo abierto del 5,39%, mientras que la tasa de 
subocupación es del 26,49%. Se refleja una disminución creciente en la calidad 
de los empleos, lo que constituye uno de los problemas principales del mercado 
laboral. Se puede apreciar, que en el país existe un mercado dual, con unos po-
cos trabajadores que disfrutan de un conjunto básico de derechos y oportuni-
dades; y otro mayoritario, que carece de ellas por no tener educación, por estar 
incapacitado, por vivir en áreas rurales, por ser autoempleado o por no contar 
con un contrato de trabajo.

Limitada Asistencia a familias de escasos recursos: La pobreza total del de-
partamento es del 21,35%, mientras que la pobreza extrema es del 10,72% para el 
2015. El Gobierno Nacional a través de sus programas de ayuda social beneficia 
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a un total 15191 familias de escasos recursos en Itapúa, lo que representa que 
solamente un 3% de la población pobre recibe asistencia social del Gobierno.

Falta de acceso a Educación y a Servicios Públicos de calidad: La falta de edu-
cación básica puede convertirse en una limitante para el desarrollo económico. Pa-
raguay sigue siendo uno de los países que menos invierte en el gasto social, recursos 
en salud, empleo y educación (11.2%), mientras que el promedio de la región es del 
16,8%. La escasa inversión en Educación del país, del 4% del PIB, la coloca entre las 
más bajas de la región. Itapúa cuenta con un nivel de analfabetismo del 8.05%. Por 
otra parte, el gasto en salud por persona es de US$ 461, mientras que, en América 
Latina, el promedio de gasto social por persona en salud es de US$ 718.

A partir de expuesto, se proponen ámbitos de acción orientados a la toma 
de decisiones de políticas públicas para la región para el mejoramiento del es-
cenario económico y social existente.

Tabla 2 – Ámbitos de actuación de las políticas públicas

Ámbitos 
de 
Actuación 
de las 
Políticas 
Públicas

ÁREAS ACCIONES

Tributación Aumentar la recaudación tributaria para financiar las 
políticas y servicios públicos que permitan luchar contra la 
desigualdad, a través de un estricto control de recaudaciones 
y el aumento de la presión tributaria, especialmente para las 
grandes empresas.

Mercado de 
Trabajo

Implementación de políticas activas para un mercado de 
trabajo inclusivo dirigidas a las personas con mayores 
dificultades de empleabilidad.

Asistencia 
Social

Aumento de prestaciones de asistencia social a personas de 
escasos recursos mediante políticas de rentas mínimas que 
aseguren la cobertura de las necesidades básicas; hacer un uso 
más frecuente y eficaz de los fondos.

Innovación 
Social

Trabajar en colaboración con otros actores implicados para 
promover la innovación social, y así mejorar la eficiencia y 
orientación de las políticas.

Educación y 
Salud

Mejorar las estrategias de inclusión activa mediante la 
inversión en políticas de educación, prevención del abandono 
escolar, así como ayudas para la vivienda y asistencia sanitaria 
accesibles.

Coordinación 
Regional

Incentivar la coordinación de políticas regionales para 
combatir la desigualdad.

Fuente: Elaboración propia.
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Para el mejoramiento de la situación económica y social actual es impor-
tante que las políticas públicas y privadas establezcan un consenso en términos 
fiscales y monetarios en dirección al desarrollo sostenible de la región. Es nece-
sario que se establezcan políticas más equitativas e inclusivas cuyo objetivo final 
sea lograr el bienestar social en igualdad de oportunidades.

Para un mejor estudio de la concentración de ingresos en la región de Ita-
púa se debe analizar un histórico del Coeficiente de Gini, así también determinar 
qué hechos acompañan este comportamento.
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Cálculo del Coeficiente de Gin
21 ipcm deflac. geog. 8317 4287599245 1,481247974 0,576839017 21,11806884 5,2764831 0,002350901
22 ipcm deflac. geog. 4109 2194489447 0,731808095 0,295239145 21,84987693 5,571722245 0,001268582
23 ipcm deflac. geog. 6006 3325810362 1,069661577 0,447443212 22,91953851 6,019165457 0,002003177
24 ipcm deflac. geog. 6221 3558845836 1,107952825 0,478795012 24,02749134 6,497960469 0,0022478
25 ipcm deflac. geog. 6021 3553093300 1,072333059 0,478021085 25,09982439 6,975981555 0,002348389
26 ipcm deflac. geog. 5286 3175268695 0,941430419 0,427189848 26,04125481 7,403171403 0,002184695
27 ipcm deflac. geog. 5304 3283987135 0,944636198 0,441816458 26,98589101 7,844987861 0,002342827
28 ipcm deflac. geog. 5654 3578140447 1,006970788 0,481390843 27,9928618 8,326378704 0,002646627
29 ipcm deflac. geog. 6658 4288615514 1,185782014 0,576975742 29,17864381 8,903354446 0,003298657
30 ipcm deflac. geog. 5286 3467362458 0,941430419 0,46648715 30,12007423 9,369841596 0,002766209
31 ipcm deflac. geog. 4507 3069354584 0,80269143 0,412940524 30,92276566 9,78278212 0,002520706
32 ipcm deflac. geog. 8426 5827814235 1,500660747 0,784054302 32,42342641 10,56683642 0,004966685
33 ipcm deflac. geog. 1575 1093551831 0,280505658 0,147122743 32,70393207 10,71395916 0,000958172
34 ipcm deflac. geog. 7155 5004796176 1,274297133 0,673328252 33,9782292 11,38728742 0,004489898
35 ipcm deflac. geog. 4503 3188320945 0,801979034 0,428945854 34,78020823 11,81623327 0,002949365
36 ipcm deflac. geog. 8302 5900643564 1,478576492 0,793852512 36,25878472 12,61008578 0,005639448
37 ipcm deflac. geog. 3170 2263032234 0,564573293 0,304460658 36,82335802 12,91454644 0,002225064
38 ipcm deflac. geog. 5974 4363427328 1,063962414 0,587040669 37,88732043 13,50158711 0,004385821
39 ipcm deflac. geog. 6481 4824782056 1,154258521 0,649109765 39,04157895 14,15069687 0,00499353
40 ipcm deflac. geog. 5625 4280125864 1,001805922 0,575833573 40,04338488 14,72653045 0,004553978
41 ipcm deflac. geog. 4410 3384173296 0,785415843 0,455295163 40,82880072 15,18182561 0,003682071
42 ipcm deflac. geog. 6519 5035273735 1,161026277 0,677428599 41,98982699 15,85925421 0,005610371
43 ipcm deflac. geog. 5882 4614209732 1,047577322 0,62078008 43,03740432 16,48003429 0,005278321
44 ipcm deflac. geog. 5403 4300380580 0,962267982 0,578558574 43,9996723 17,05859286 0,005035605
45 ipcm deflac. geog. 5185 4251858375 0,923442437 0,572030562 44,92311473 17,63062342 0,005086655
46 ipcm deflac. geog. 5457 4639092916 0,971885319 0,624127779 45,89500005 18,2547512 0,005668211
47 ipcm deflac. geog. 5656 4923232715 1,007326986 0,662354981 46,90232704 18,91710619 0,006146477
48 ipcm deflac. geog. 8302 7339108911 1,478576492 0,987378746 48,38090353 19,90448493 0,009408064
49 ipcm deflac. geog. 2886 2596153287 0,513993225 0,349277631 48,89489676 20,25376256 0,003397626
50 ipcm deflac. geog. 6201 5771927367 1,104390849 0,776535473 49,9992876 21,03029804 0,007679484
51 ipcm deflac. geog. 2556 2398893969 0,455220611 0,322739034 50,45450822 21,35303707 0,003242036
52 ipcm deflac. geog. 8540 8196778396 1,520964013 1,102766681 51,97547223 22,45580375 0,011295637
53 ipcm deflac. geog. 5190 5076771024 0,924332931 0,683011503 52,89980516 23,13881525 0,007163102
54 ipcm deflac. geog. 7468 7452672019 1,330042067 1,00265714 54,22984723 24,14147239 0,010741431
55 ipcm deflac. geog. 2846 2912378018 0,506869272 0,391821431 54,7367165 24,53329383 0,004269543
56 ipcm deflac. geog. 7083 7346610854 1,261474017 0,988388032 55,99819052 25,52168186 0,010944906
57 ipcm deflac. geog. 4675 4953209543 0,832612033 0,666387962 56,83080255 26,18806982 0,007518788
58 ipcm deflac. geog. 3112 3372711621 0,554243561 0,453753148 57,38504611 26,64182297 0,00518258
59 ipcm deflac. geog. 8010 8878092111 1,426571633 1,194428311 58,81161774 27,83625128 0,013878858
60 ipcm deflac. geog. 6759 7555720551 1,203769996 1,016520939 60,01538774 28,85277222 0,012079014
61 ipcm deflac. geog. 2665 3010753225 0,474633384 0,405056497 60,49002112 29,25782871 0,00488115
62 ipcm deflac. geog. 8325 9644664834 1,482672765 1,297560397 61,97269389 30,55538911 0,015890277
63 ipcm deflac. geog. 3275 3860436956 0,58327367 0,519370055 62,55596756 31,07475917 0,006467646
64 ipcm deflac. geog. 8260 9891267174 1,471096341 1,330737437 64,0270639 32,4054966 0,016844878
65 ipcm deflac. geog. 5664 6990415275 1,008751777 0,940466691 65,03581567 33,34596329 0,012137934
66 ipcm deflac. geog. 2775 3473510905 0,494224255 0,467314341 65,53003993 33,81327763 0,00610153
67 ipcm deflac. geog. 12248 15546944535 2,181354477 2,091633029 67,71139441 35,90491066 0,027869218
69 ipcm deflac. geog. 7116 9056460396 1,267351279 1,218425373 68,97874569 37,12333604 0,016654673
70 ipcm deflac. geog. 3511 4566116497 0,625304994 0,61430978 69,60405068 37,73764582 0,008513277
71 ipcm deflac. geog. 7697 10350503612 1,370826699 1,392521545 70,97487738 39,13016736 0,019575919
72 ipcm deflac. geog. 7916 10767036700 1,409830343 1,44856049 72,38470772 40,57872785 0,020766503
73 ipcm deflac. geog. 4405 6216031098 0,784525349 0,836283678 73,16923307 41,41501153 0,012172438
74 ipcm deflac. geog. 5276 7634845286 0,93964943 1,027166112 74,1088825 42,44217764 0,015127909
75 ipcm deflac. geog. 4751 7020794516 0,846147544 0,94455381 74,95503005 43,38673145 0,014079889
76 ipcm deflac. geog. 6843 10273161567 1,218730298 1,382116209 76,17376034 44,76884766 0,020887755
77 ipcm deflac. geog. 4582 6929625207 0,816048842 0,932288202 76,98980918 45,70113586 0,014279259
78 ipcm deflac. geog. 7443 11564006151 1,325589596 1,555782048 78,31539878 47,25691791 0,024162105
79 ipcm deflac. geog. 3583 5782458627 0,63812811 0,777952312 78,95352689 48,03487022 0,012234772
80 ipcm deflac. geog. 5763 9597018323 1,026383561 1,291150197 79,97991045 49,32602042 0,020520694
82 ipcm deflac. geog. 13779 23395606404 2,454023787 3,147565297 82,43393424 52,47358572 0,051120818
83 ipcm deflac. geog. 3433 5923010697 0,611413285 0,79686171 83,04534752 53,27044743 0,01318641
84 ipcm deflac. geog. 4743 8438378600 0,844722754 1,135270751 83,89007028 54,40571818 0,01895169
85 ipcm deflac. geog. 6005 10984604026 1,069483478 1,477831257 84,95955376 55,88354943 0,024953125
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86 ipcm deflac. geog. 6101 11338421122 1,086580966 1,525432606 86,04613472 57,40898204 0,026085765
87 ipcm deflac. geog. 5294 10083215424 0,942855209 1,356561501 86,98898993 58,76554354 0,023473279
88 ipcm deflac. geog. 5248 10331616192 0,934662663 1,389980496 87,92365259 60,15552404 0,024312516
89 ipcm deflac. geog. 5994 12361315019 1,067524391 1,663049271 88,99117698 61,81857331 0,029421808
90 ipcm deflac. geog. 6153 13172466378 1,095842105 1,772178815 90,08701909 63,59075212 0,031735859
91 ipcm deflac. geog. 5165 11515002350 0,91988046 1,549189244 91,00689955 65,13994137 0,028054875
92 ipcm deflac. geog. 5491 12877147133 0,977940679 1,732447569 91,98484023 66,87238894 0,031702359
93 ipcm deflac. geog. 5548 14077955808 0,988092312 1,894000283 92,97293254 68,76638922 0,035031007
94 ipcm deflac. geog. 5713 15491728032 1,017478619 2,084204389 93,99041116 70,85059361 0,038966982
95 ipcm deflac. geog. 5474 15764868945 0,974912999 2,120951838 94,96532416 72,97154545 0,040076601
96 ipcm deflac. geog. 6027 20205319825 1,073401652 2,718354993 96,03872581 75,68990044 0,051921681
97 ipcm deflac. geog. 5428 20442170639 0,966720453 2,750220096 97,00544626 78,44012054 0,053091396
98 ipcm deflac. geog. 5639 27888907050 1,004299306 3,75207868 98,00974557 82,19219922 0,073171234
99 ipcm deflac. geog. 5592 37388243081 0,995928661 5,030087034 99,00567423 87,22228625 0,099100471

100 ipcm deflac. geog. 5583 94975745829 0,994325771 12,77771375 100 100 0,254283754
TOTAL 561486 7,43292E+11 100 100 4898,384109 2696,756547 1,453078601

IG= 0,453078601
-0,453078601
0,453078601




