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CAPÍTULO III  

As cinco metas prioritárias e setores 
complementares 

 

 

3.1. AGRICULTURA  

A prioridade máxima do Governo Fernando Henrique é a retomada sustentada do 
crescimento conjugada à geração de mais empregos adequados e permanentes, de modo a 
transformar as estruturas que resultaram no quadro de miséria e desigualdades, que é vergonhoso 
em um país que já tem tanta riqueza.  

O setor agrícola tem um papel duplamente estratégico: é nele que se inicia a principal 
cadeia de produção de bens de consumo de massa – alimentos e fibras vegetais. E é também nele 
que se pode criar emprego mais rapidamente e com menor custo de investimento para cada novo 
posto de trabalho.  

Os agricultores brasileiros têm feito verdadeiros milagres: sem incentivos, sem uma política 
conseqüente do governo, sem infra-estrutura adequada, apesar dos pesares, ano a ano têm 
aumentado a produção. No período de 1980 a 1993, enquanto a economia cresceu em média 1,5% 
ao ano, a agricultura teve um crescimento médio de 2,4%. Em 1993, a cultura de laranja atingiu o 
rendimento recorde de 114,6 mil frutos por hectare. O mesmo ocorreu com a produção de milho, 
que alcançou, em média, cerca de 2,5 toneladas por hectare. Com a soja não foi diferente: 
produtividade média recorde de 2,1 toneladas por hectare em 1993. Em 1994, a safra de grãos 
atingiu o recorde histórico de 76 milhões de toneladas.  

A produção de proteínas animais também registra grandes avanços: a avicultura e a 
suinocultura são capazes de produzir e exportar, com preço e qualidade, para mercados tão 
exigentes quanto o americano e o europeu, ou ainda de competir com produtores daqueles países 
em terceiros mercados. Na produção de carne bovina já encontramos produtores reduzindo o tempo 
de abate do novilho da média nacional de três e meio a quatro anos para dois anos, produzindo 
carne da melhor qualidade.  

Mas nem tudo vai bem no setor rural brasileiro. Enquanto encontramos segmentos que 
utilizam padrões tecnológicos modernos, com altas taxas de produtividade, gerando renda e 
emprego e promovendo uma agricultura sustentável, em outros segmentos a pobreza se perpetua, 
com baixa produtividade, incapacidade de gerar empregos, baixa renda e degradação ambiental. 
Esta realidade deixa uma ampla parcela da população à margem do mercado ou incapacitada para 
produzir renda.  

Os dados relativos ao emprego em 1990 indicam que a atividade agrícola ocupava, no 
Brasil, 14,2 milhões de pessoas e, desse total, 5,7 milhões, cerca de 40%, não recebiam qualquer 
rendimento ou recebiam até 1/2 salário-mínimo por mês. No Nordeste, o quadro é ainda mais 
dramático. Com uma população rural em idade ativa – dez anos ou mais – de cerca de 13 milhões 
de habitantes, 6,3 milhões estavam empregados na atividade agrícola e, desses, quase 46% – mais 
de 2,9 milhões de trabalhadores – não tinham rendimento algum ou recebiam menos de 1/2 salário-
mínimo por mês.  

Em resumo, enquanto temos um segmento rural moderno, convivemos com outro onde a 
pobreza se manifesta de forma tão aguda quanto nas áreas urbanas.  
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Uma política agrícola conseqüente terá que considerar tanto a agricultura moderna, 
competitiva, com a utilização de instrumentos ágeis e eficientes de crédito e de garantia de 
estabilidade da renda agrícola, quanto os produtores e trabalhadores rurais marginalizados, que, 
além daqueles instrumentos, requerem amplo programa de formação de mão-de-obra e extensão 
rural, a fim de resgatar a cidadania para todos os homens do campo.  

 

Agricultura sustentável com mais empregos: princípios e estratégias  

O estabelecimento de um padrão de desenvolvimento sustentável no país passa, 
necessariamente, pela drástica desaceleração do processo migratório do campo para as cidades, 
bem como das pequenas cidades para as grandes metrópoles. Deste modo, a base do 
desenvolvimento passa a ser o fortalecimento econômico e social do interior, sendo condição 
essencial para o reencontro da cidadania no meio rural.  

Por outro lado, os desequilíbrios regionais acentuados exigem políticas diferenciadas de 
desenvolvimento.  

O desafio de um processo de retomada do crescimento da agricultura brasileira, que 
considere as desigualdades existentes, está em enfrentar a natureza incompleta e regionalmente 
desequilibrada em que o crescimento urbano se fez até o presente momento. O emprego urbano de 
mão-de-obra de baixa qualificação gera renda incompatível com o custo da cesta básica para um 
grande número de pessoas – neste caso, os gastos básicos incluem também os de moradia, 
transporte urbano e alimentação. Quando um deles custa muito, sobra menos renda para cobrir as 
outras despesas. Em outros termos, “o cobertor é curto demais”.  

Ao mesmo tempo, o abastecimento dos centros urbanos de médio e grande portes exige uma 
estrutura de serviços e de processamento industrial que garanta a padronização, qualidade e 
conservação dos produtos agrícolas para serem distribuídos pelos canais de comercialização 
modernos, e a baixo custo. Nossa experiência recente vem demonstrando que é muito mais fácil 
montar um sistema de distribuição – redes de supermercado, por exemplo – do que uma estrutura 
de produção alimentar moderna. Na ausência da estrutura de produção, o sistema de 
comercialização prefere se abastecer em fontes externas à área agrícola mais próxima, ou mesmo 
fora do país. Assim, não se aproveitam plenamente os impactos favoráveis que a agricultura local 
pode gerar, e não se incorpora a produção dos pequenos e médios produtores da região.  

Na base dos fortes desequilíbrios regionais encontramos as seguintes distorções principais:  

• Na região Norte, não foi incorporada a tecnologia de industrialização dos produtos naturais 
da região. É lento o processo de introdução de sistemas agroflorestais de produção e o manejo da 
exploração madeireira não tem sido adequado.  

• Na região semi-árida do Nordeste, a irrigação tem sido feita em grandes propriedades, 
gerando enclaves, não tendo se constituído em meio para a incorporação da massa de 
trabalhadores ao sistema produtivo competitivo. Em poucas regiões estabeleceu-se um padrão 
tecnológico que permita ao homem a convivência com a seca.  

• No Nordeste urbano, o custo da alimentação é o mais elevado do Brasil, e o sistema de 
abastecimento dá preferência ao produto comprado de outras regiões do país e até do exterior, 
isolando a produção tradicional do mercado urbano organizado.  

• Na região Centro-Sul, o sistema de produção mais intensivo que predomina em algumas 
zonas é tecnicamente insustentável devido ao esgotamento do solo, e isto se manifesta no 
subemprego rural, na reversão para a pecuária extensiva e em sistemas indefinidos, de baixa 
tecnologia, de rotação de culturas.  
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Esta realidade exige uma transformação radical na política agrícola. A prioridade agora, 
além do aumento da produção, é gerar o máximo possível de empregos dentro de um sistema 
produtivo competitivo e sustentável.  

Sendo um setor que se situa na raiz de uma cadeia produtora de bens de consumo 
essenciais, a tecnologia empregada na agricultura tem de garantir competitividade no mercado 
interno, para possibilitar alimentos fartos e baratos para a população, e também no externo, para 
viabilizar a exportação.  

O aumento da produção competitiva, mais do que nunca, exige padrões tecnológicos que 
assegurem o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, tanto com o uso adequado das terras 
disponíveis, quanto com a recuperação das áreas já degradadas. Em outros termos, insumos e 
técnicas modernos são aqueles que preservam, no presente e no futuro, as condições do meio 
ambiente e as possibilidades de uso racional dos recursos naturais. Que não ameaçam a saúde do 
homem do campo pelo manejo inadequado de pesticidas, ou do consumidor urbano, pela presença 
forte de resíduos de produtos químicos. Que preservam a qualidade do ar e dos mananciais de água, 
e que não levam ao esgotamento no uso do solo. Que possibilitam a exploração racional e 
econômica das atividades florestais, preservam as florestas nativas e desestimulam os 
desmatamentos. Que permitem a exploração racional da piscicultura, em lugar da pesca predatória.  

Modernas são também as técnicas de manejo, transporte e armazenamento que garantem o 
aproveitamento máximo da produção. É inadmissível e eticamente inaceitável que um país 
consolide práticas que levem ao desperdício de mais de 30% da produção agrícola, enquanto 
milhões de pessoas vivem em condições sub-humanas. Portanto, é indispensável que o uso de 
tecnologias modernas de produção seja associado a novas práticas de manejo, transporte e 
armazenamento, com a declaração de verdadeira “guerra aos desperdícios”.  

 

Princípios  

Dois pontos são básicos para o estabelecimento de um conjunto de estratégias que 
permitirão a transformação da realidade rural do país:  

• Educação e profissionalização: educação básica massiva como forma de acesso ao exercício 
da cidadania, e capacitação profissional de modo a permitir a assimilação de padrões tecnológicos 
mais modernos. Para esta profissionalização já contamos com a experiência institucional de 
grande ajuda no trabalho desenvolvido por décadas pelo Senai, Senac, Sebrae e pelo sistema de 
extensão rural. 

• Descentralização: processo que visa a aproximar dos beneficiários finais as decisões e 
atividades relacionadas com ações de desenvolvimento, assegurando a participação dos 
segmentos sociais envolvidos. Por isso, o Governo Fernando Henrique vai estimular a divisão de 
responsabilidades com o poder público local e regional, e incentivar a maior presença das 
comunidades na formulação de planos e orientação dos investimentos. 

 

Estratégias  

A agroindústria é um segmento fundamental na retomada do desenvolvimento. Ela agrega 
valor aos produtos, gera emprego e facilita o transporte e a comercialização. Por isso, além de 
apoiar a agricultura, o Governo Fernando Henrique vai incentivar a implantação de agroindústrias 
nas cidades do interior, como um dos pilares para a interiorização do desenvolvimento. Com esta 
iniciativa, serão criadas as bases para promover a desconcentração espacial na geração de emprego 
e renda.  
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A geração de mais empregos no sistema agroindustrial implica dar prioridade à produção 
em unidades de pequena e média escala e apoiar a produção de fruticultura, horticultura e pequenos 
animais em regime semi-intensivo ou intensivo. A necessidade de garantir uma oferta firme de 
emprego impõe que o custo de produção seja competitivo em relação à oferta internacional e 
também em relação às outras regiões produtoras do país. O grande desafio de um sistema com estas 
características está em garantir simultaneamente uma eficiente difusão tecnológica, a qualidade do 
produto e da rede de comercialização.  

Neste contexto, papel fundamental cabe à irrigação, pela possibilidade de se obter mais de 
uma safra por ano e de produzir com menor risco em diversas regiões do país.  

No Nordeste, a estratégia privilegiará a utilização da irrigação através de uma estrutura de 
pequenas unidades familiares. Elementos fundamentais são a promoção tecnológica deste sistema, 
a capacitação gerencial, a reciclagem e o treinamento da mão-de-obra, bem como a sua 
coordenação dentro de uma estrutura agroindustrial.  

No Norte, o grande desafio é de ordem política, e por esta razão tem que ocorrer dentro de 
um contexto regional. Trata-se de implantar um setor agroindustrial para o aproveitamento dos 
produtos da região e o estabelecimento de sistemas de produção que permitam a integração de 
diversas práticas agrícolas, pecuárias e florestais, de modo a reduzir o processo de degradação dos 
solos, e a recuperação das áreas já degradadas.  

Na agricultura moderna do Centro-Oeste e do Sul/Sudeste, a estratégia é o fortalecimento 
do padrão tecnológico e a melhoria da infra-estrutura.  

Em todas as regiões, as estratégias regionais deverão contar com o apoio de instrumentos 
clássicos de política agrícola: crédito, seguro, preços mínimos. Acrescente-se, ainda, a remoção dos 
obstáculos que dificultam o crescimento da atividade rural, a exemplo da carga tributária que onera 
a cesta básica do trabalhador e reduz fortemente a rentabilidade das exportações. Deve-se investir 
também em infra-estrutura de transporte, eletrificação e comunicações, consolidando os corredores 
de exportação.  

Mudar o cenário atual da agricultura brasileira requer, necessariamente, nova forma de 
estruturação dos órgãos encarregados de coordenar as ações relativas ao setor. No Governo 
Fernando Henrique, o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária 
desempenhará as funções de caráter normativo eminentemente nacionais, como a política de 
financiamento, as políticas comercial e tecnológica e as normas de defesa animal e vegetal. Todas 
as outras questões críticas de pesquisa tecnológica, infra-estrutura produtiva, reforma fundiária, 
assentamento e treinamento de trabalhadores sem-terras serão definidas nos níveis estadual e 
regional.  

Neste contexto, os órgãos regionais perderão a característica de braços do poder central, 
passando a ser coordenados por colegiados, com poder deliberativo, onde terão assento os 
Secretários de Agricultura dos estados da região. Trata-se de uma transformação radical e 
fundamental, que justifica uma postura decisiva a favor da descentralização.  

Com a estabilização da economia, o Governo Fernando Henrique vai garantir fontes 
estáveis de financiamento para a atividade agrícola, mais investimentos que beneficiem a 
população do campo e mecanismos que garantam a renda do produtor rural.  

No Governo Fernando Henrique, o agricultor vai ter vez e vai ter voz. É preciso reconhecer 
que o homem do campo não tem sido ouvido em uma de suas reivindicações mais legítimas e que 
mais afetam a atividade rural. Trata-se do atual sistema tributário, que implica onerosa carga de 
impostos e taxas, principalmente sobre a produção e os insumos, reduzindo a lucratividade da 
atividade rural, aumentando os preços dos alimentos, sobretudo da cesta básica, e diminuindo a 
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competitividade das exportações, geradoras de divisas e de empregos. Além disso, instrumentos 
efetivos vão garantir a estabilidade da renda dos produtores. É inaceitável que os produtores sejam 
penalizados quando ocorrem excessos ocasionais de produção.  

Destaca-se ainda que agricultura competitiva requer infra-estrutura adequada. Transporte e 
energia elétrica constituem pontos de estrangulamento para o desenvolvimento da agricultura. Rede 
de transportes – rodoviários, ferroviários e hidroviários – precária e insuficiente eleva os preços dos 
alimentos e dificulta o escoamento da produção e a exportação. A ausência de eletrificação rural 
impede o salto qualitativo fundamental para a modernização da agricultura brasileira. Custos 
portuários elevados aumentam os preços dos produtos e tiram a competitividade das nossas 
exportações.  

O Governo Fernando Henrique vai atuar sobre os “gargalos” existentes na rede de 
transportes integrados, na eletrificação rural e na modernização dos portos, dentro das estratégias 
regionais traçadas.  

 

Reforma agrária  

A discussão, hoje, do tema segurança alimentar exige atenção especial para as questões 
relativas à democratização do acesso à terra. Todos os países capitalistas que desenvolveram 
mercados de consumo de massa, além de promoverem políticas de reforma agrária, privilegiaram a 
agricultura de base familiar, como estratégia na garantia do abastecimento a custos mais baixos, 
geração de empregos e de aumento do salário real para os trabalhadores de baixa renda.  

Os conflitos agrários existentes no Brasil são conseqüência de uma situação histórica que as 
políticas públicas não foram capazes de reverter. São necessárias, portanto, profundas mudanças no 
campo. O Governo Fernando Henrique vai enfrentar essa questão, com vontade política e decisão, 
dentro do estrito respeito à lei. Com o aumento substancial dos assentamentos a cada ano, o 
objetivo é atingir a cem mil famílias no último ano do governo. Essa é uma meta ao mesmo tempo 
modesta e audaciosa, já que os assentamentos nunca superaram a marca anual de 20 mil famílias.  

 

Medidas do Governo Fernando Henrique para a agricultura 

Fortalecimento do Ministério da Agricultura  

• Fortalecer o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, tornando-o 
um dos órgãos mais fortes na estrutura do Poder Executivo, mas sem manter a centralização das 
decisões em Brasília.  

• Garantir participação efetiva do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária na formulação das políticas que afetam o setor, bem como nos foros internacionais.  

• Legitimar as prioridades resultantes das demandas regionais, conferindo poder deliberativo 
aos órgãos colegiados regionais, onde terão assento os Secretários Estaduais de Agricultura.  

 

Ações de apoio à geração de empregos  

Irrigação 

• Priorizar a irrigação das pequenas e médias propriedades no Nordeste.  

• Irrigar, no primeiro ano de governo, 300 mil hectares, dos quais, 100 mil hectares no 
Nordeste.  
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• Implantar projetos públicos de irrigação no Nordeste e financiar projetos privados, para 
atingir um 1,5 milhão de hectares ao final do governo.  

 

Apoio à organização e à produção dos pequenos produtores  

• Apoiar, técnica e financeiramente, a organização e a atividade do pequeno produtor, de 
forma a viabilizar sua maior participação na formulação e execução de políticas locais de 
desenvolvimento.  

• Incentivar maior competição entre os intermediários do processo de comercialização, bem 
como a aproximação entre produtores e consumidores, estimulando a associação entre eles e a 
criação de cooperativas de consumidores.  

 

Educação e profissionalização do trabalhador rural  

• Implementar, em articulação com estados e municípios, amplo programa de educação 
básica no interior. 

• Articular as ações do Senai, Senac, Senar, Sebrae e dos órgãos de extensão rural com as 
universidades, centros de pesquisa e governos estaduais e municipais, a fim de promover a 
profissionalização do trabalhador rural.  

 

Carga tributária  

• Propor ao Congresso Nacional emenda constitucional concedendo imunidade de impostos 
para os produtos da cesta básica.  

• Propor ao Congresso Nacional emenda constitucional concedendo imunidade do ICMS 
sobre as exportações de produtos agrícolas, com compensações aos estados pelas eventuais 
perdas de receitas.  

• Propor ao Congresso Nacional emenda constitucional concedendo imunidade tributária para 
os insumos, máquinas/ tratores e implementos agrícolas.  

 

Reforma agrária  

• Executar a reforma agrária estabelecida pela Constituição/ com paz e estrito respeito à lei.  

• Adotar uma política agrária realista e responsável, com o assentamento de 40 mil famílias 
no primeiro ano; 60 mil, no segundo ano; 80 mil no terceiro ano e 100 mil famílias no quarto ano.  

• Apoiar os trabalhadores assentados para que possam plantar, colher e progredir.  

• Executar, em articulação com estados e municípios, as obras sociais e investimentos de 
infra-estrutura indispensáveis ao sucesso dos assentamentos, sobretudo na região Nordeste.  

 

Guerra ao desperdício  

• Coordenar ações que mobilizem todos os produtores, consumidores, distribuidores e 
comerciantes, assim como as comunidades, a sociedade civil e os governos estaduais e 
municipais numa efetiva cruzada contra o desperdício.  
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• Incentivar a implantação de programas de qualidade, a fim de que os alimentos sejam 
utilizados de maneira racional, desde a fazenda até a panela das donas-de-casa.  

 

Incentivo às atividades agroindustriais  

• Financiar a implantação de agroindústrias, sobretudo de pequenas e médias empresas no 
Nordeste.  

• Garantir, com fontes oficiais de crédito ou com novos mecanismos privados de 
financiamento, crédito para produção e industrialização de proteínas animais: ovinocultura, 
suinocultura, caprinocultura, piscicultura.  

• Incentivar a exploração econômica da atividade florestal e sua industrialização, como forma 
de reduzir os desmatamentos, aumentar a renda e o emprego e obter divisas da exportação.  

 

Pecuária  

• Apoiar o financiamento de programas de retenção de matrizes e de melhoramento genético 
do rebanho, para aumentar a produtividade e a qualidade na produção de leite e de carne.  

• Apoiar a criação de animais de pequeno porte para consumo interno e para exportação.  

• Coordenar, em articulação com estados e municípios, ações para a erradicação da febre 
aftosa.  

• Apoiar, em parceria com estados e municípios, comunidades e entidades da sociedade civil, 
programas para garantir um litro de leite por dia para cada família carente.  

 

Infra-estrutura  

• Incentivar a participação do setor privado na construção de corredores de exportação, nos 
investimentos em pequenas hidrelétricas e na geração e distribuição de energia elétrica e nos 
investimentos destinados a reduzir os custos portuários, inclusive através de terminais 
especializados.  

• Realizar, em parceria com estados e municípios, investimentos em estradas vicinais, 
eletrificação rural e outros projetos priorizados pelas estratégias regionais.  

 

Desenvolvimento tecnológico  

• Garantir recursos estáveis e satisfatórios para o sistema nacional de pesquisa agropecuária e 
a sua coordenadora, a Embrapa, e para a coordenação do sistema brasileiro de assistência técnica 
e extensão rural.  

• Articular as instituições federais e estaduais na definição de prioridades regionais de 
desenvolvimento tecnológico, dentro dos princípios de descentralização das atividades executivas 
da política agrícola.  

• Estimular a presença ativa do setor privado na geração de tecnologias de ponta, no cenário 
internacional e doméstico, que será traduzida na multiplicação de ações de parceria, como as já 
desenvolvidas pela Embrapa para o milho híbrido.  
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Defesa animal e vegetal  

• Coordenar, em articulação com estados e municípios, ações para garantir o uso adequado de 
defensivos animais e vegetais.  

• Coordenar, em articulação com estados e municípios, empresas e entidades privadas, ações 
para fiscalizar a qualidade dos produtos animais e vegetais.  

 

Política agrícola 

Política de crédito  

• Definir as taxas de juros de forma a garantir a competitividade do setor agrícola.  

• Criar mecanismos de crédito que viabilizem investimentos no setor agrícola: equipamentos, 
irrigação e outras obras de infra-estrutura.  

• Manter o Banco do Brasil como importante agente do crédito rural oficial.  

• Apoiar novas formas de financiamento através de agentes financeiros de propriedade do 
próprio setor rural, como cooperativas de crédito. 

• Apoiar a implantação de novos instrumentos de crédito, em articulação com as Bolsas de 
Mercadorias e de Futuros, seguradoras e bancos comerciais.  

 

Seguro rural  

• Atualizar e fortalecer o sistema de seguro agrícola, baseado em orientações técnicas que 
permitam reduzir os riscos das adversidades climáticas e da incidência de pragas e doenças.  

 

Política de abastecimento e de estabilização de renda  

• Manter Política de Garantia de Preços Mínimos, estoques reguladores e regras de 
intervenção claras, transparentes e estáveis.  

• Estabelecer preços mínimos tomando como referência as tendências dos preços 
internacionais e a segurança do abastecimento interno.  

• Aplicar a tributação compensatória sobre as importações, quando constatada a presença de 
subsídios que provoquem dano à produção nacional.  

 

3.2. EDUCAÇÃO  

A diversidade trazida pelas novas tecnologias, a informatização das comunicações e 
serviços, os novos padrões de consumo e produção, novos estilos de vida estão a exigir, mais do 
que treinamento no uso de ferramentas tecnológicas específicas, maior capacidade de aquisição de 
conhecimento e de compreensão de idéias e valores.  

A educação é, hoje, requisito tanto para o pleno exercício da cidadania como para o 
desempenho de atividades cotidianas, para a inserção no mercado de trabalho e para o 
desenvolvimento econômico, e elemento essencial para tornar a sociedade mais justa, solidária e 
integrada.  

Essas exigências tornam mais evidentes as carências educacionais da população brasileira. 
As deficiências do ensino e suas conseqüências sócio-políticas e econômicas vêm sendo alvo de 
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grandes discussões e denúncias ao longo de décadas, sem que essas discussões tenham resultado 
em uma ação efetiva para resolver os problemas apontados.  

Existe no Brasil de hoje uma consciência muito mais clara da importância da educação, 
tanto para o exercício da cidadania como para o desenvolvimento econômico, e essa consciência 
pode alicerçar uma verdadeira vontade política que permita a superação das deficiências do nosso 
sistema de ensino.  

O Brasil não será um país respeitado e sua população não desfrutará de um razoável padrão 
de vida enquanto o quadro de deficiência educacional não for revertido. Em todos os níveis de 
ensino, do básico ao superior, é preciso repensar o que está sendo feito e buscar fazer mais e 
melhor. A alta qualidade da educação, em todos os níveis, deve ser um objetivo central da ação 
governamental.  

 

Ensino básico  

O sistema educacional brasileiro caracteriza-se por um padrão caótico e ineficiente. A má 
qualidade do ensino de primeiro grau acarreta alta taxa de repetência, o que acaba superlotando as 
escolas, desestimulando os alunos e gerando a evasão. A taxa de repetência dos alunos na primeira 
série do ensino básico é, hoje, de 50%. Os graduados levam, em média, 11,4 anos freqüentando a 
escola de primeiro grau, o que corresponde a um acúmulo de mais de três repetências e significa o 
represamento de milhares de alunos no ensino fundamental. Apenas 44% de cada geração 
conseguem terminar o primeiro grau. O restante fica pelo caminho após permanecer, em média, 
sete anos freqüentando a escola regular, o que comprova a persistência de nossos alunos e de suas 
famílias em sua determinação de se educar.  

Por outro lado, a taxa de analfabetismo vem caindo, o que se deve à universalização do 
acesso à escola, que já está muito perto de ser conseguida. O sistema público atinge atualmente a 
imensa maioria das crianças. Ainda assim, cerca de 4 milhões de crianças entre 7 e 14 anos estão 
fora da escola e 5 milhões freqüentam escolas em turnos reduzidos. Cerca de 18% da população 
com mais de 15 anos é analfabeta.  

Em um sistema democrático de ensino, os alunos estão distribuídos de forma equilibrada 
nos diferentes níveis. A educação no Brasil, entretanto, continua altamente seletiva, ou seja, poucos 
alunos têm acesso ao segundo ou terceiro graus, porque a repetência impede a maioria de 
completar o primeiro grau. Assim, 86% dos alunos brasileiros encontram-se na pré-escola e no 
primeiro grau, enquanto somente 9,5% cursam o segundo grau e uma parcela ínfima, de 4,5%, 
alcança o terceiro grau. Esses dados são chocantes mesmo quando comparados aos demais países 
latino-americanos, nos quais, em média 65% dos alunos estão no primeiro grau, 25% encontram-se 
no segundo grau e 10% no terceiro grau.  

O maior obstáculo da escola elementar brasileira não é, portanto, a falta de vagas ou a 
evasão dos alunos, mas as taxas de repetência do sistema e o brutal desperdício financeiro e de 
esforços a elas vinculados. É preciso modificar, o mais rapidamente possível, o perfil educacional 
que resulta de tais problemas, para que possamos caminhar na construção de uma sociedade mais 
moderna e justa. É urgente, para isso, eleger objetivos e prioridades nacionais a curto, médio e 
longo prazos e dirigir a política educacional no sentido de promover a eqüidade social, garantindo 
atendimento especial às minorias desprivilegiadas e aos jovens e adultos que não conseguiram 
completar sua escolarização básica.  

O problema da baixa qualidade da educação no Brasil não pode ser explicado somente por 
escassez de recursos na área. De fato, a proporção do PIB que nosso país dedica à educação (3,7%) 
é um pouco menor do que a do Japão (4,9%) ou Estados Unidos (5,2%), mas é igual à do Chile e 
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maior do que a da Coréia (3,6%), Índia (3,3%) e Espanha (3,2%). O problema em nosso país é que 
se gastam mal os recursos destinados à educação. Enquanto os professores são mal remunerados, as 
escolas públicas são depauperadas e há carência de material didático, observa-se peso excessivo 
das funções-meio, como gestão financeira, compras, distribuição etc., que chegam a representar de 
30% a 50% dos dispêndios totais com a educação.  

A prioridade fundamental da política educacional no Governo Fernando Henrique consistirá 
em incentivar a universalização do acesso ao primeiro grau e melhorar a qualidade do atendimento 
escolar, de forma a garantir que as crianças tenham efetivamente a oportunidade de, pelo menos, 
completar as oito séries do ensino obrigatório. No entanto, não cabe à União a responsabilidade 
direta pelo ensino básico. A política federal, por isso mesmo, consistirá em fornecer estímulos e 
instrumentos aos estados e municípios para que eles possam desempenhar a tarefa que lhes cabe, 
que é estabelecer um sistema capaz de atender a todas as crianças em boas escolas públicas.  

A União tem um instrumento importante para executar esta política: é a quota federal do 
salário-educação, a qual é redistribuída entre estados e municípios. No entanto, esses recursos têm 
sido tradicionalmente usados de forma clientelista. E sua centralização pela União, a ausência de 
diretrizes gerais e critérios equalizadores de repasse de fundos, a burocratização e o inchamento 
dos órgãos administrativos contribuíram para o agravamento da ineficiência da gestão do sistema 
educacional do país. Os vícios desse modelo reproduzem-se nas esferas estadual e municipal.  

Cabe consolidar a tarefa de moralização do sistema, estabelecendo critérios objetivos e 
transparentes para a distribuição e repasse dos recursos, a qual deve ser diretamente proporcional 
ao número de crianças em idade escolar e inversamente proporcional à renda per capita dos 
municípios. Quanto maior e quanto mais pobre o município, maiores as verbas que deve receber, 
desde que as aplique corretamente para melhorar a educação. Uma vez que esses critérios se 
tornem públicos e o montante recebido por cada estado e município possa ser informatizado, será 
impossível favorecer aliados políticos ou comprar votos com atendimentos preferenciais, 
moralizando-se o sistema e tornando-o mais eficiente. Além disso, o montante que corresponde à 
quota dos estados deve permanecer no local de origem, evitando os desnecessários trâmites 
burocráticos que hoje percorre.  

O papel do governo federal não se esgota, entretanto, na sua função redistributiva. É 
importante que se exija, de estados e municípios, para que possam receber o auxílio federal, um 
plano consistente de melhoria do sistema escolar, de atualização de professores e de aumento 
salarial. Desta forma, dando aos estados e municípios liberdade de ação e de execução, exigir-se-á, 
em compensação, um empenho real na melhoria do sistema educacional. Os planos decenais que 
estão sendo elaborados no atual governo constituem instrumento importante para atingir esse 
objetivo.  

Por último, cabe ao governo federal parte da responsabilidade pela assistência ao estudante, 
permitindo à população pobre permanecer efetivamente na escola. Dois programas existentes são 
essenciais: o da merenda escolar e o do material didático, mas eles enfrentam sérios problemas. No 
primeiro caso, a solução é uma efetiva descentralização dos recursos da merenda escolar para a 
esfera municipal, mediante repasse automático e regular, bem como ampliação do atendimento à 
população escolar pobre. No segundo, uma avaliação e estabelecimento de padrões de qualidade do 
material didático, em especial o livro didático, incentivando a participação da escola e professores 
na escolha e cuidando para que o livro esteja disponível no momento oportuno, de acordo com o 
calendário escolar, através da agilização do repasse dos recursos para o nível estadual.  

O Governo Fernando Henrique será o promotor, coordenador e gestor das prioridades 
educacionais. Serão reduzidas a responsabilidade do Ministério da Educação como instância 
executora e a interferência direta da União nos estados e municípios. As atribuições das diferentes 
esferas governamentais serão bem definidas, e sempre associadas a padrões de desempenho, 
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resultados de avaliações e prestação de contas da qualidade dos serviços oferecidos.  

Para isso, o governo vai liderar um projeto nacional capaz de estabelecer com clareza 
competências e mecanismos de repasse de recursos correspondentes, de modo a possibilitar a cada 
uma das instâncias de governo assumir as tarefas que lhe cabem na prestação dos serviços de 
educação. É essencial o fortalecimento do sistema federativo, em bases de cooperação, integração e 
articulação das ações políticas e dos recursos das diferentes esferas governamentais na área 
educacional.  

 

Segundo grau  

No Brasil, hoje, estima-se que menos de 17% dos jovens da idade apropriada estão 
matriculados nas escolas de segundo grau. A situação é lamentável quando se compara com outros 
países como México (55%), Taiwan (91%) e Japão (96%). Não adianta, simplesmente, aumentar as 
vagas pois seu número é, hoje, superior ao dos alunos que terminam o primeiro grau. Somente uma 
política consistente de melhoria do primeiro grau promoverá o aumento da demanda pelo segundo 
grau e o poder público deverá estar preparado para este desafio. Além disso, o segundo grau é um 
nível estratégico do sistema educacional, por possibilitar a preparação para o mercado de trabalho, 
aumentando a qualificação dos jovens e as suas oportunidades de obter um bom emprego.  

O ensino de segundo grau é de responsabilidade dos estados. Como no caso do primeiro 
grau, a política do governo central deve consistir em auxiliar e estimular os estados no sentido de 
ampliar o número de escolas, melhorar a qualidade do ensino e oferecer oportunidades de formação 
profissional. Neste caso, não há recursos específicos, pois aqueles provenientes do salário-
educação estão legalmente restritos ao primeiro grau. Cabe, portanto, um remanejamento das 
verbas do Ministério da Educação, realocando ou criando fontes adicionais de recursos para esta 
finalidade, em lugar de ampliar a rede de escolas técnicas federais, que só poderá atender a uma 
minoria insignificante da população escolar.  

 

Ensino superior  

O ensino superior federal precisa ser efetivamente revisto. Consome hoje de 70% a 80% de 
todas as verbas do Ministério da Educação, atendendo apenas a 22% dos jovens matriculados no 
ensino superior. Dos demais, 13% estão em escolas estaduais e o restante, cerca de 66%, paga 
pelos seus estudos em instituições privadas.  

A política para o ensino superior deve promover uma revolução administrativa, que dê 
efetiva autonomia às universidades, mas que condicione o montante das verbas que recebem a uma 
avaliação de desempenho e, especialmente, ao número de alunos que efetivamente formam, às 
pesquisas que realizam e aos serviços que prestam. Um programa deste tipo deve prover recursos 
suficientes para que as escolas possam se adaptar às novas exigências, realizando uma correção 
gradual dos orçamentos atuais. Uma política como esta estimulará uma administração mais racional 
dos recursos e a utilização da capacidade ociosa, hoje existente, para generalizar os cursos noturnos 
e aumentar as matrículas, sem despesas adicionais.  

A racionalização dos gastos e o aumento da produtividade deverão se refletir em aumentos 
salariais. A longo prazo, a expansão do sistema público de ensino superior dependerá de novas 
formas de cooperação, que precisam ser estabelecidas, entre União, estados, municípios e as 
comunidades locais.  

Finalmente, é preciso uma política para o ensino particular, que hoje absorve a maioria dos 
estudantes. Uma nova política educacional para o setor privado deve incluir: 
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• Completa reformulação do sistema de autorização para criação de estabelecimentos e 
cursos.  

• Fixação de critérios transparentes e objetivos para a distribuição de auxílio federal às 
instituições comunitárias, condicionando-a a um sistema de avaliação de qualidade.  

• Reformulação do crédito educativo, condicionando-o a um sistema de avaliação da 
qualidade do ensino, incluindo as escolas particulares que queiram aderir a esse sistema, e 
avaliação da relação custo-benefício.  

Além de promover uma maior democratização do acesso ao ensino superior, um sistema 
como este contribuiria decisivamente para a melhoria da qualidade do ensino e estabeleceria um 
controle indireto, mas eficaz, do custo das mensalidades escolares.  

O desenvolvimento científico e tecnológico do país é indispensável para alcançar a nova 
organização econômica e social que almejamos. Mais e melhores laboratórios de pesquisa, dentro e 
fora da universidade, são condições indispensáveis. Mais e melhores cientistas e tecnólogos de alto 
nível são fundamentais para gerar a tecnologia necessária para a produção e os serviços.  

Em quatro anos de governo não é possível corrigir tudo na educação brasileira, mas é 
possível dar passos fundamentais, obter resultados expressivos e assentar as bases para tornar 
irreversível o processo de melhoria da educação. A ampliação do atendimento escolar com 
qualidade e a redução da repetência e da evasão deverão ser alcançados com a participação 
crescente da comunidade no esforço educacional.  

 

Medidas do Governo Fernando Henrique para a educação 

Reforma institucional  

Distribuição de competências  

• Promover a reforma do Ministério da Educação de maneira a reduzir suas atuais 
responsabilidades como instância executora, concentrando sua função na coordenação e 
articulação com os estados e destes com os seus municípios.  

• Eliminar a sobreposição de tarefas, a multiplicidade de programas e ações, a 
descontinuidade das políticas educacionais e a interferência direta da União nos municípios, 
desconsiderando os planos estaduais.  

• Formular um planejamento estratégico com metas e objetivos, que garantam o papel 
integrador e equalizador das diferentes instâncias.  

• Atuar junto ao Congresso Nacional para que a legislação educacional possa prever 
mecanismos flexíveis, que permitam diferentes formas de cooperação entre a União, estados e 
municípios, bem como a criação de canais de participação e formação de parcerias e alianças em 
torno de compromissos efetivos da sociedade civil com a gestão de um ensino de qualidade.  

• Estimular a participação da comunidade no esforço educacional por meio de campanhas ou 
da criação de órgãos colegiados em todas as esferas do sistema educacional.  

 

Distribuição de recursos  

• Rever os padrões de financiamento, gastos e transferências dos recursos do setor 
educacional, visando a ampliar a autonomia educacional e financeira dos estados e municípios.  

• Alterar a sistemática de arrecadação e repasse dos recursos provenientes do salário-
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educação para o ensino fundamental, de forma a agilizar sua transferência e permitir que uma 
parte do montante permaneça no local de arrecadação (municípios e estados). A outra parte 
deverá ser utilizada para corrigir as diferenças existentes nas várias regiões do país, por meio de 
critérios objetivos que possam ser fiscalizados pela sociedade.  

 

Estabelecimento de novos padrões de gestão  

O governo federal atuará com os estados e municípios no sentido de redefinir as 
responsabilidades e competências no sistema educativo visando:  

• Eliminar a burocracia desnecessária.  

• Descentralizar as decisões para o nível escolar e aumentar a autonomia da escola.  

• Descentralizar os recursos para o material escolar para o nível das escolas.  

• Promover a participação da comunidade na direção das escolas.  

• Informatizar o sistema de dados estatísticos educacionais para racionalizar a utilização dos 
recursos físicos e humanos.  

• Estabelecer carreiras para o magistério, que contemplem a valorização profissional, 
melhores salários e a busca permanente de aperfeiçoamento e atualização.  

• Definir uma política nacional de incorporação de novas tecnologias e de informática e 
comunicações no sistema de educação pública.  

 

Educação básica  

O governo federal, em estreita colaboração com estados e municípios, definirá e contribuirá 
para a implementação do Programa Nacional de Qualidade na Educação Básica, que contemplará 
as seguintes ações:  

 

Acesso  

O governo federal atuará junto aos estados e municípios para:  

• Garantir vagas para todos, especialmente para as crianças de 7 a 14 anos que estão fora da 
escola.  

• Acesso à educação infantil para as crianças provenientes de famílias em situação de 
pobreza, com a participação do poder público e da comunidade (empresas, sindicatos/ 
associações).  

• Ampliação do número de escolas de segundo grau, nas regiões onde há falta de vagas. 
Melhoria da qualidade do ensino de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Qualidade 
na Educação Básica e oferta de oportunidades de formação profissional.  

• Ampliar o acesso de grupos em situações específicas, minorias desprivilegiadas como os 
negros, portadores de deficiências e grupos em situação de extrema pobreza, estimulando a 
adoção de metodologias que permitam melhorar o desempenho escolar.  

 

Área curricular  
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• Estabelecer conteúdos curriculares básicos e padrões de aprendizagem em nível nacional 
que contemplem metas de educação socialmente útil para todas as crianças.  

• Estimular a definição de complementações curriculares a serem adotadas pelas escolas, 
levando em consideração as diferenciações regionais e locais e a pluralidade cultural.  

 

Formação de professores  

• Estabelecer conteúdos curriculares básicos para os programas de formação de professores 
para o ensino básico, em nível nacional.  

• Desenvolver programas de atualização de professores em exercício, visando a 
compatibilizar a sua formação com os conteúdos curriculares básicos.  

• Mobilizar as universidades brasileiras para participação nos programas de atualização de 
professores.  

• Utilizar o ensino à distância e outras tecnologias atuais nos programas de atualização de 
professores.  

 

Avaliação  

• Implementar um sistema nacional de avaliação do desempenho das escolas e dos sistemas 
educacionais para acompanhar a consecução das metas de melhoria da qualidade do ensino.  

• Definir metodologias, objetivos e metas de avaliação do desempenho dos alunos nas várias 
séries ou etapas da educação básica.  

• Divulgar amplamente os resultados do sistema nacional de avaliação.  

 

Materiais e equipamentos escolares  

• Estabelecer padrões de qualidade para o livro didático, de forma a assegurar que os 
conteúdos curriculares tenham um tratamento adequado e que o livro se transforme num efetivo 
instrumento de aprendizagem.  

• Incentivar os estados e municípios a promoverem a participação da escola e dos professores 
na escolha do livro didático.  

• Descentralizar e agilizar o repasse dos recursos do livro didático para o nível estadual, 
acionando mecanismos que facilitem sua distribuição de acordo com o calendário escolar.  

• Definir padrões mínimos para os equipamentos escolares, que viabilizem o processo de 
aprendizagem.  

• Estimular a diversificação e enriquecimento dos materiais pedagógicos, além do livro 
didático.  

 

Merenda  

• Radical e efetiva descentralização e ampliação do atendimento à população escolar pobre. 
Repasse automático e regular dos recursos aos municípios, que serão responsáveis pela compra 
dos gêneros alimentícios e pela escolha do cardápio, assegurando, além da melhor utilização dos 
recursos, a efetiva e pronta prestação do serviço.  
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Ensino superior  

O governo federal atuará na melhoria da qualidade do ensino superior público e privado, em 
cooperação com estados e comunidades locais buscando:  

• Implantar um sistema de avaliação das universidades brasileiras de forma a estimular a 
produção acadêmica coletiva e individual dos professores.  

• Eliminar os entraves burocráticos ao desenvolvimento da universidade, estabelecendo 
critérios claros de autonomia acadêmica e de gestão dos recursos.  

• Modernizar os laboratórios de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico, 
estimulando o estabelecimento de vínculos claros com a comunidade.  

• Implementar atividades de extensão universitária e prestação de serviços à comunidade.  

• Eliminar o desperdício e a capacidade ociosa.  

• Estimular a criação de cursos noturnos.  

• Reformular o sistema de autorização para a criação de estabelecimentos e cursos, fixando 
critérios objetivos para distribuição de auxílios às instituições comunitárias, condicionados à 
avaliação da qualidade.  

• Implementar e reformular o crédito educativo, relacionando-o a uma avaliação da relação 
custo-benefício e estabelecendo critérios de ressarcimento de acordo com os princípios de 
eqüidade.  

• Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento científico e tecnológico nas universidades e nos 
institutos de pesquisa, estimulando seu potencial de contribuição para o conhecimento da 
realidade brasileira e o avanço do país.  

• Estimular e racionalizar o sistema de aperfeiçoamento do pessoal de nível superior no 
Brasil e no exterior de acordo com as necessidades do desenvolvimento do país, assegurando o 
seu aproveitamento.  

 

Projetos de educação complementar  

O governo federal atuará junto com estados, municípios, associações comunitárias e 
empresas no sentido de propiciar aos jovens e adultos novas e mais amplas oportunidades de 
educação, visando a:  

• Reduzir o número dos analfabetos no país.  

• Compensar lacunas no domínio eficiente das técnicas de leitura, escrita e cálculo.  

• Complementar sua educação de nível elementar e médio, promovendo a eqüidade social.  

• Obter formação profissional e possibilidades de atualizá-la, em consonância com as 
exigências de qualificação impostas pela vida moderna e pelas novas demandas do mercado de 
trabalho, em parceria com empresas, sindicatos, Senai e Senac.  

• Aumentar as possibilidades e efetividade do ensino à distância, complementando a 
educação formal da população.  
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3.3. EMPREGO  

A geração de empregos suficientes para absorver a força de trabalho disponível e crescente 
tornou-se um dos problemas mais importantes do mundo, neste final de século. Nos países 
industrializados, este é considerado o principal desafio a ser enfrentado nos próximos 25 anos, 
tornando-se desde já o centro das preocupações dos organismos políticos internacionais.  

Com a aceleração do progresso tecnológico e da revolução gerencial, está ficando evidente 
que ao crescimento econômico não corresponde o crescimento do emprego nos moldes tradicionais 
e em níveis compatíveis com o afluxo de jovens que procuram ingressar no mercado de trabalho a 
cada ano.  

No Brasil, a falta de empregos atinge proporções extremamente graves e peculiares. Estima-
se que cerca de 3,4 milhões de trabalhadores estão desempregados hoje. No início da década de 80 
eles somavam cerca de 2 milhões, o que significa que o número de desempregados cresceu 70% no 
período de 1981 a 1994.  

Por outro lado, ao contrário do que ocorre nos países mais desenvolvidos, em nosso país o 
desemprego é apenas uma parte do problema do emprego. A falta de empregos se traduz muito 
mais no grande contingente de trabalhadores subempregados, concentrado especialmente no 
chamado setor informal, onde a renda dos trabalhadores é bem menor do que no setor formal.  

A magnitude do subemprego no Brasil pode ser avaliada por alguns indicadores. Em 1990, 
17,7 milhões de trabalhadores não recebiam qualquer rendimento ou ganhavam menos de um 
salário-mínimo por mês, o que correspondia a mais de 27% da população economicamente ativa.  

No Nordeste, a situação é ainda mais grave. Em 1990, cerca de 40% da população 
economicamente ativa estava desempregada, ou trabalhando sem receber qualquer rendimento ou, 
ainda, ganhando menos que um salário-mínimo. Esse percentual é ainda mais elevado na área rural, 
atingindo 67% dos trabalhadores, ou mais de 5 milhões de pessoas.  

Com a recessão verificada no início da década de 90, a baixa geração de empregos 
provocou, não apenas um aumento do número de desempregados, mas também uma forte 
transferência de trabalhadores para o setor informal, com redução dos seus rendimentos. Enquanto 
na década de 80, os trabalhadores sem carteira de trabalho assinada representavam entre 13% e 
14% dos trabalhadores nas seis regiões metropolitanas, em fevereiro de 1994 essa proporção subiu 
para 22%. A participação dos trabalhadores com carteira assinada caiu de 55% na década de 80, 
para 47% em 1994. Na prática, isso implica menos trabalhadores com acesso aos direitos sociais 
como FGTS, seguro-desemprego, férias remuneradas, décimo-terceiro salário e outras conquistas 
trabalhistas.  

E mais ainda. Dos 2,7 milhões de empregos criados entre 1980 e 1988, 1,6 milhão, ou seja 
59%, foram gerados predominantemente na administração pública estadual e municipal, cuja 
capacidade de absorção de mão-de-obra já se esgotou.  

Com relação à qualificação, os números não são mais animadores. Cerca de 16% da mão-
de-obra ocupada – 10 milhões de trabalhadores em 1990 – não têm instrução ou completaram 
menos de um ano de escola, percentual que se eleva a 35% no Nordeste. Quando consideramos 
também os trabalhadores ocupados que não concluíram o primeiro grau, esse percentual chega a 
68% do total. Mesmo no estado de São Paulo, 60% da mão-de-obra ocupada – 8,6 milhões de 
trabalhadores no início da década – não concluíram o primeiro grau.  

Ao longo das duas últimas décadas ocorreu forte migração do campo para as cidades, 
especialmente as grandes metrópoles, e do Nordeste para o Centro-Sul. Este processo resulta, 
sobretudo, da falta de oportunidades de emprego no campo, da escassez de terras disponíveis nas 
zonas de minifúndios e da falta de programas consistentes de assentamento de trabalhadores sem-
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terra.  

Além disso, em boa parte das atividades existe forte instabilidade no emprego e, muitas 
vezes, precárias condições de segurança no trabalho, tanto no campo como nas cidades. A 
freqüência com que o trabalhador brasileiro se vê desempregado é bem mais alta que em outros 
países, gerando desgaste nas habilidades profissionais, incertezas em relação ao orçamento 
doméstico e tendo ainda, como conseqüência, o ingresso dos filhos em idade escolar no mercado de 
trabalho.  

Os dados sobre as condições de trabalho são alarmantes. Nos últimos dez anos foram 
registrados quase 10 milhões de acidentes de trabalho. E, o que é mais dramático e inaceitável, 
anualmente, morrem cerca de 5 mil trabalhadores em conseqüência de acidentes ou doenças 
profissionais, nível pelo menos cinco vezes superior ao dos países desenvolvidos; cerca de 20 mil 
trabalhadores se aposentam por invalidez, enquanto outros 100 mil são atingidos por doenças 
incapacitantes que levam à aposentadoria.  

Chegamos em 1994 com uma situação insustentável no mercado de trabalho: 22% dos 
trabalhadores estão desempregados, ou trabalhando sem receber qualquer rendimento, ou ainda, 
ganhando menos que um salário-mínimo por mês. E se considerarmos os que ganham até dois 
salários-mínimos, a proporção se eleva a 39%.  

Criar empregos estáveis e de melhor .qualidade depende de novos investimentos públicos e 
privados e novos métodos de gerenciamento. Para isso, é fundamental um ambiente de estabilidade 
política e econômica. O controle da inflação e a recuperação da capacidade de investimento do 
Estado são, portanto, requisitos para garantir a eficácia das políticas de emprego e de renda.  

O Plano Real representa um passo decisivo para a geração de mais empregos e aumento do 
poder de compra do salário dos trabalhadores. A estabilidade é elemento essencial para um clima 
favorável a novos investimentos de capitais nacionais e estrangeiros, tanto nos setores produtivos, 
como na infra-estrutura.  

No passado as ações do governo não tiveram como objetivo central a geração de empregos 
e adotaram, muitas vezes, direções contraditórias que levaram à destruição de postos de trabalho. 
Hoje a situação é tão grave que não é mais possível o governo deixar de considerar a geração e a 
qualidade dos empregos como critério central de todas as suas ações.  

No Governo Fernando Henrique, a prioridade será a geração de empregos, com maior 
estabilidade e segurança no trabalho.  

 

Qualificação da mão-de-obra  

Mão-de-obra barata e recursos naturais abundantes não representam mais vantagens 
comparativas dentro do novo modelo produtivo mundial. Ao contrário, os novos padrões 
tecnológicos exigem que o trabalhador domine conhecimentos e habilidades que lhe permitam 
integrar-se a ambientes de trabalho em rápida mudança.  

O setor produtivo brasileiro vem respondendo ao desafio da globalização e da integração 
dos mercados a nível mundial com notável vigor, apesar da falta de políticas coerentes de estímulo 
à maior competitividade. O processo de modernização da economia, em andamento, precisa ser 
ordenado para não produzir uma destruição de empregos e de capacidade produtiva.  

O Governo Fernando Henrique atuará decisivamente para reduzir a atual heterogeneidade 
do mercado de trabalho e da própria estrutura produtiva, onde coexistem ainda dois Brasis, um 
moderno e outro arcaico.  

Nessa sociedade e nessa economia duais, setores modernos ressentem-se da falta de mão-
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de-obra qualificada, preparada para executar tarefas de maior complexidade, enquanto existem 
milhões de trabalhadores desempregados ou subempregados, recebendo baixíssimos salários. A 
falta de qualificação torna extremamente difícil a incorporação de um enorme contingente de 
trabalhadores ao setor moderno da economia.  

O Governo Fernando Henrique adotará medidas e programas voltados para qualificar a 
mão-de-obra nos diferentes segmentos do mercado de trabalho, partindo de duas estratégias 
básicas.  

A primeira é uma transformação do atual quadro da educação básica. Além do reforço à 
educação formal, será dada ênfase ao ensino profissionalizante.  

A segunda estratégia consistirá na reorientação das políticas de capacitação da mão-de-obra, 
de forma a permitir uma melhor adaptação dos trabalhadores às tecnologias modernas. 
Considerando a heterogeneidade dos trabalhadores a serem treinados, serão contemplados tanto 
métodos de capacitação em massa, voltados para o treinamento e organização dos trabalhadores de 
baixa renda, quanto programas destinados a aperfeiçoar e desenvolver a iniciativa e a capacidade 
gerencial dos pequenos e médios empresários e dos trabalhadores por conta própria.  

Para garantir o êxito das medidas, a execução das ações será descentralizada, com ampla 
participação das comunidades. Em articulação com os estados e municípios, o Governo Fernando 
Henrique irá mobilizar as empresas privadas, as entidades de classe, os sindicatos patronais e de 
trabalhadores, as comunidades, as instituições de formação profissional, as universidades e outras 
entidades da sociedade civil para promover amplo programa de capacitação de mão-de-obra.  

 

Ações para gerar mais empregos  

Uma política conseqüente de geração de empregos deverá incentivar as micro, pequenas e 
médias empresas, e os setores e atividades que respondem rapidamente aos estímulos da política 
econômica – agricultura, serviços, construção civil, infra-estrutura e turismo. Além disso, deverá 
implantar um amplo programa de melhoria da educação básica e de qualificação da mão-de-obra. 

 

Agricultura  

A importância da agricultura para Fernando Henrique justifica a escolha do setor como 
elemento central de seu governo. Não se trata, entretanto, de apenas priorizar o aumento da 
produção, mas de produzir mais alimentos com mais empregos, permitindo ainda a 
desconcentração na geração do emprego e da renda e a interiorização do desenvolvimento. 
Portanto, a atenção aos pequenos produtores e aos trabalhadores sem-terra será tão importante 
quanto o aperfeiçoamento dos instrumentos clássicos da política agrícola: crédito e 
comercialização, política de estabilidade da renda, pesquisa e desenvolvimento tecnológico etc.  

O Governo Fernando Henrique vai priorizar também a irrigação, através de projetos 
públicos no Nordeste e do financiamento de projetos privados nas demais regiões do país. Como 
propulsora do crescimento da renda e do emprego, a agricultura será ainda elemento indutor da 
instalação de agroindústrias, a serem estimuladas pelo Governo Fernando Henrique, sobretudo as 
micro, pequenas e médias empresas e as formas associativas de produção.  

O programa do leite e a descentralização da merenda escolar, além do aumento da eficácia 
na utilização dos recursos e redução dos gastos com despesas administrativas, vão se constituir em 
mais um estímulo à produção local da agricultura e da agroindústria e à geração de novos 
empregos.  
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Programas de recuperação e expansão da infra-estrutura  

O Governo Fernando Henrique vai implantar um amplo programa de recuperação de 
rodovias, construção e recuperação de ferrovias e estradas vicinais, assim como obras que 
permitam o uso mais intensivo dos transportes hidroviários e obras de saneamento ambiental, 
indispensáveis à expansão da atividade produtiva e importantes fontes de geração de empregos.  

É importante ressaltar que nas regiões Norte e Nordeste os investimentos em infra-estrutura 
– transporte e energia – deverão ser executados, principalmente, pelo poder público. Contudo, nas 
regiões Centro-Oeste e Sul/Sudeste, muitos dos investimentos poderão ser executados pelo setor 
privado através da concessão de serviços públicos.  

Para esse amplo programa de obras, o Governo Fernando Henrique vai estimular a criação 
de instrumentos de financiamento de médio e longo prazos, a atração de recursos externos através 
de financiamentos e de investimentos diretos, e implantar uma legislação sobre a concessão de 
serviços públicos que contemple os interesses de investidores e de consumidores (ver item 
“Privatização”).  

 

Programa de habitação  

Nas grandes cidades, o número dos sem-teto assumiu proporções alarmantes. São milhares 
de famílias vivendo em condições desumanas, debaixo de pontes ou viadutos ou em abrigos 
precários e inseguros.  

A construção de moradias constitui-se em fonte importante de geração de empregos, 
principalmente para trabalhadores de mais baixa qualificação. Por isso, o Governo Fernando 
Henrique, em articulação com os estados e municípios, vai implementar um amplo programa de 
habitação que, além de reduzir o déficit crônico de moradias, compatibilizando as condições de 
financiamento com a capacidade de pagamento das famílias, permitirá a geração de muitos 
empregos. Adicionalmente, irá estimular um programa destinado a aumentar a produtividade na 
construção civil, de forma a reduzir os desperdícios e os custos de construção das unidades 
habitacionais.  

 

Incentivo ao turismo  

A indústria de turismo tem por característica a utilização intensiva de mão-de-obra. Ao 
contrário de outros ramos industriais, pode gerar empregos à medida que novas tecnologias são 
introduzidas e absorver excedentes de mão-de-obra de outras atividades. Na maior parte das 
atividades ligadas ao turismo o fator humano é insubstituível. Estima-se que 6 milhões de 
trabalhadores estejam direta ou indiretamente empregados na indústria brasileira do turismo. Para 
cada emprego no setor hoteleiro, geram-se dois a três empregos adicionais na atividade turística e 
três empregos em outras atividades econômicas relacionadas. Além disso, o turismo é um dos 
setores que, comparativamente, mais rápida e fortemente reproduz em empregos os investimentos, 
obtendo-se altos índices de valor agregado por unidade de capital.  

O setor tem, ainda, a possibilidade de empregar trabalhadores com menor qualificação 
profissional, que podem ser capacitados com custos e tempo de formação reduzidos.  

Tendo em vista que a indústria de turismo pode gerar, a curto prazo, novos empregos e 
renda, sobretudo em regiões menos desenvolvidas detentoras dos nossos recursos turísticos, o 
Governo Fernando Henrique vai dar especial atenção ao seu desenvolvimento nas regiões Norte e 
Nordeste.  
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Apoio às micro, pequenas e médias empresas  

Nos últimos anos, governos de diferentes países vêm conferindo importância crescente às 
micro, pequenas e médias empresas, tendo em vista seu papel no sistema produtivo e na geração de 
empregos.  

Se no passado se acreditava que para obter sucesso uma empresa precisava crescer sem 
limites, hoje sabe-se que mais importante que seu tamanho é a formação de alianças -estratégicas 
com vistas a um crescimento sustentado. No processo de reestruturação produtiva, as grandes 
empresas procuram especializar-se na sua atividade principal, transferindo para outras aquelas 
atividades que não representam o objetivo principal de seus negócios. Estimulam, inclusive, a 
formação de pequenos empreendimentos por parte de seus empregados. As empresas de menor 
porte possuem vantagens naturais em relação às grandes, por mostrarem-se mais habilitadas a 
responder com rapidez às mudanças no ritmo de pedidos das grandes empresas de que são 
fornecedoras, ou no próprio padrão da demanda, no caso de se situarem no final da cadeia 
produtiva. Através da parceria com grandes e médias empresas, as micro, pequenas e médias 
empresas podem alcançar maior estabilidade, além de melhores padrões de qualidade dos produtos 
ou serviços e dos empregos para seus trabalhadores.  

Os problemas resultantes dos grandes aglomerados urbanos – poluição, congestionamentos 
no trânsito, falta de moradias, violência etc. – têm aumentado a conscientização sobre a 
conveniência de se buscar uma desconcentração espacial das empresas. Trata-se de espaço também 
a ser explorado pelas micro, pequenas e médias empresas, que atenderão à estratégia de 
interiorização do desenvolvimento.  

No Brasil, as micro, pequenas e médias empresas representam cerca de 98% dos 
estabelecimentos e são responsáveis pela geração de cerca de 80% dos empregos no comércio, na 
indústria e na prestação de serviços. Além disso, apresentam-se como oportunidade de 
investimento na estratégia de desconcentração da atividade produtiva. Podem, por isso, ser foco de 
políticas governamentais que atendem a três estratégias básicas: geração de empregos, 
desconcentração da atividade econômica e reestruturação produtiva.  

Acontece que muitos desses estabelecimentos – estima-se em cerca de 1 milhão – estão no 
setor informal da economia. Seus trabalhadores não desfrutam dos mesmos padrões garantidos aos 
que se encontram no setor formal, inclusive com relação às condições de segurança e salubridade.  

Por todas essas razões, o Governo Fernando Henrique vai conferir prioridade às micro, 
pequenas e médias empresas, para que possam gerar, principalmente no interior, muitos empregos 
estáveis e com segurança.  

 

Programas de assistência ao trabalhador desempregado  

Instituído em 1986, o Programa do Seguro-Desemprego consagrou-se como o mais 
importante instrumento de assistência ao trabalhador desempregado. Desde sua implantação, já 
atendeu a 19 milhões de trabalhadores. Contudo, composto de três atividades inter-relacionadas – 
pagamento de benefício, recolocação e reciclagem do trabalhador desempregado, – cumpre 
satisfatoriamente apenas a atividade de pagamento do benefício. O Governo Fernando Henrique 
consolidará o Programa do Seguro-Desemprego, com a adoção de ações articuladas e recolocação e 
treinamento dos trabalhadores desempregados.  

À semelhança do que é feito nos países mais desenvolvidos, o sistema público de emprego 
vai integrar organicamente o Programa do Seguro-Desemprego com a capacitação e formação 
profissional e a intermediação na recolocação dos trabalhadores.  
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Contudo, a eficácia dessas ações está na execução descentralizada e na parceria com estados 
e municípios, empresas privadas e entidades de treinamento e formação de mão-de-obra como 
Senai, Senac e outras entidades da sociedade civil.  

 

Relações de trabalho  

No âmbito geral de uma política de geração de empregos, é imprescindível o avanço da 
democratização das relações de trabalho, que compatibilize o princípio da livre negociação com a 
garantia dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Nesse sentido, é necessária a adoção de 
instrumentos que, reconhecendo a heterogeneidade do mercado de trabalho, permitam a adequação 
da legislação trabalhista, tornando possível o Contrato Coletivo de Trabalho, o instituto de 
arbitragem e a garantia de liberdade de organização sindical, seguindo os preceitos básicos das 
Convenções N° 87 e 98 da Organização Internacional de Trabalho – OIT.  

Dado o baixo grau de organização de muitos trabalhadores menos qualificados, o Governo 
Fernando Henrique manterá uma política para salário-mínimo que assegure ganhos reais, e que seja 
compatível com o financiamento da previdência social e com as finanças dos estados e municípios.  

 

Financiamento do programa de emprego  

Como se viu no item específico, o governo de Fernando Henrique vai inovar na definição 
das fontes de recursos para o financiamento dos programas oficiais, procurando combinar recursos 
públicos e privados, nacionais e internacionais. Existem, aqui e no exterior, muitos investidores 
interessados em aplicar seus recursos no Brasil, em projetos de média e longa maturação, com boas 
perspectivas de rentabilidade, desde que haja estabilidade econômica. Com a economia estabilizada 
e inseri da no mercado financeiro internacional, o Brasil voltará a se constituir em importante pólo 
de atração de recursos externos, tanto na forma de empréstimos quanto, principalmente, na forma 
de investimentos diretos.  

Mas há uma fonte interna extremamente importante, que não tem sido utilizada no 
financiamento das atividades produtivas, constituída pelos fundos sociais. Apenas o patrimônio 
líquido do FGTS está estimado em R$ 25,5 bilhões. Saneado e reorientado, poderá garantir os 
recursos para financiar habitações populares, obras de saneamento e infra-estrutura social. A gestão 
tripartite – governo, trabalhadores e empresários – e a eficiência na administração por parte do 
governo são os ingredientes decisivos que serão aplicados na administração desse e de outros 
fundos sociais.  

Acrescentem-se ainda os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, cujo 
patrimônio líquido alcançava cerca de R$ 13 bilhões, e que se destinam ao pagamento do seguro-
desemprego, abono salarial e investimentos em projetos de desenvolvimento econômico, através do 
BNDES. No Governo Fernando Henrique, os recursos vão privilegiar programas da capacitação e 
recolocação dos trabalhadores e o financiamento dos setores com maior potencial de geração de 
empregos.  

O Governo Fernando Henrique vai explorar ainda a enorme fonte de recursos representada 
pelos fundos de previdência complementar. Nos países mais avançados do mundo, essas são fontes 
de financiamento das mais relevantes. No Brasil, os patrimônios dos fundos de previdência privada 
já atingem entre R$ 35 e 40 bilhões, podendo ser mobilizados cerca de R$ 3,5 a 4 bilhões para o 
financiamento de inversões nos setores produtivo e de infra-estrutura.  
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Medidas do Governo Fernando Henrique para o emprego  

Estabilização econômica com geração de empregos  

• Dar continuidade à política de estabilização de preços instituída pelo Plano Real, rejeitando 
qualquer ação deliberadamente recessiva. A estabilidade estimulará o investimento com capitais 
nacionais e estrangeiros.  

• Propor ao Congresso Nacional reformas estruturais que assegurem o saneamento financeiro 
do Estado e gerem recursos para a retomada dos investimentos públicos e privados.  

• Criar o Conselho Nacional de Promoção do Emprego, para assegurar prioridade à geração 
de empregos nas ações de todos os Ministérios, órgãos e entidades da administração pública 
federal.  

 

Investimentos  

• Incentivar a atração de recursos externos para viabilizar o aumento do investimento privado 
e financiar investimentos em infra-estrutura.  

• Estimular o sistema financeiro para criar instrumentos de financiamento de médio e longo 
prazos, possível a partir da estabilização econômica.  

• Criar uma agência de promoção de investimentos para coordenar as ações que viabilizem a 
atração de recursos nacionais e internacionais para empreendimentos estratégicos.  

• Financiar, em articulação com estados e municípios, a recuperação e construção de 
rodovias, ferrovias e estradas vicinais, a eletrificação rural, e obras para intensificação do uso de 
hidrovias.  

• Financiar, em articulação com estados e municípios, obras de saneamento ambiental – 
tratamento de água potável dos mananciais e bacias hidrográficas, coleta e tratamento de esgotos, 
coleta de lixo, drenagem etc. 

• Incentivar a participação do setor privado na recuperação e expansão do sistema de 
transportes – ferrovias, rodovias, pontes, portos, hidrovias – e do sistema de geração, transporte e 
distribuição de energia, através da concessão de serviços públicos e parceria entre o Estado e o 
setor privado.  

 

Estímulo às micro, pequenas e médias empresas  

• Conceder financiamento preferencial para a implantação, expansão e operação das micro, 
pequenas e médias empresas.  

• Implementar programas de capacitação técnica e gerencial para as micro, pequenas e 
médias empresas, de forma a criar uma cultura voltada para a qualidade, essencial para o aumento 
de sua eficiência e de todo o sistema produtivo.  

• Padronizar os conceitos de micro e pequena empresa, para que possam ser ampliados os 
incentivos oferecidos pelas três esferas de governo, observadas as especificidades regionais.  

• Estimular a regularização fiscal, trabalhista e previdenciária das micro, pequenas e médias 
empresas, inclusive para que possam se habilitar a licitações e concorrências efetuadas por órgãos 
da administração pública federal, estadual e municipal.  

• Articular os estados e municípios para que, respeitados os princípios federativos, possam 
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conceder maiores incentivos às micro, pequenas e médias empresas.  

• Simplificar e reduzir a carga fiscal e os encargos trabalhistas incidentes sobre as micro, 
pequenas e médias empresas.  

• Estabelecer, em articulação e parceria com o setor privado, sistema de informações 
comerciais abrangendo: relações com empresas de maior porte, utilização de canais de ampliação 
de mercados-feiras, exposições, “bureau” de exportações, centrais de comercialização etc.  

 

Agricultura e agroindústria  

• Implantar projetos públicos de irrigação no Nordeste e financiar projetos privados, para 
atingir 1,5 milhão de hectares ao final do governo.  

• Irrigar, no primeiro ano do governo, 300 mil hectares, dos quais 100 mil hectares no 
Nordeste.  

• Assentar, no primeiro ano de governo, 40 mil famílias de trabalhadores sem terra; 60 mil no 
segundo ano; 80 mil no terceiro ano e 100 mil no quarto ano de governo.  

• Executar, em articulação com os estados e municípios, as obras sociais e investimentos de 
infra-estrutura indispensáveis ao sucesso dos assentamentos, sobretudo na região Nordeste.  

• Apoiar, técnica e financeiramente, a organização e a produção do pequeno produtor.  

• Financiar a implantação de agroindústrias, sobretudo de micro, pequenas e médias 
empresas, e outras formas associativas de produção, sobretudo no Nordeste.  

• Articular as ações do Senai, Senac, Senar, Sebrae e dos órgãos de extensão rural com as 
universidades, centros de pesquisa e governos estaduais e municipais, a fim de promover a 
profissionalização do trabalhador rural.  

• Propor ao Congresso Nacional emenda constitucional concedendo imunidade tributária para 
os produtos da cesta básica, insumos, tratores, máquinas e implementos agrícolas. • Propor ao 
Congresso Nacional emenda constitucional concedendo imunidade tributária para as exportações 
de produtos agrícolas.  

• Implantar novos, modernos e eficazes instrumentos de financiamento, comercialização e 
seguro da atividade rural.  

 

Habitação  

• Aplicar, no primeiro ano de governo, R$ 2,2 bilhões de recursos do FGTS, e R$ 800 
milhões dos estados e municípios em habitação popular.  

• Implantar novas modalidades e alternativas de financiamento da casa própria.  

• Ampliar os programas de habitação para a população com renda familiar de até cinco 
salários-mínimos, privilegiando projetos de integração com infra-estrutura social – escolas, 
postos de saúde, saneamento básico.  

• Apoiar estados e municípios em projetos habitacionais e de infra-estrutura social que sejam 
inovadores em termos de tecnologias apropriadas, integrados com programas de capacitação e 
geração de emprego para os grupos populacionais envolvidos.  
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Turismo  

• Aplicar o equivalente a 2% das receitas externas obtidas com o turismo em promoção 
institucional do Brasil no exterior.  

• Simplificar os mecanismos de concessão de vistos aos turistas estrangeiros de mercados 
emissores importantes.  

• Continuar apoiando o Prodetur-Nordeste, em especial nas negociações para obtenção de 
fontes externas de financiamento para obras de infra-estrutura, e incentivar a criação de novos 
programas regionais.  

• Conceder apoio financeiro para o desenvolvimento da indústria do turismo pelo setor 
privado, através do BNDES e dos agentes oficiais de crédito.  

• Incentivar a captação de recursos externos para as atividades ligadas ao setor de turismo.  

• Desenvolver o Programa de Municipalização do Turismo – PMNT, em conjunto com os 
municípios, com o apoio do Banco do Brasil, Sebrae e Organização Mundial do Turismo – OMT.  

• Promover a capacitação profissional, através de programas educacionais de caráter técnico-
profissional, com a participação do Sebrae, Senac, universidades e centros de pesquisas.  

• Desenvolver o segmento de Ecoturismo.  

 

Melhoria das condições e ambiente de trabalho  

• Integrar e harmonizar, em articulação com estados e municípios, as ações dos órgãos 
responsáveis pela melhoria das condições de trabalho.  

• Fortalecer as ações do Serviço Único de Saúde – SUS, relativas à saúde do trabalhador.  

• Ampliar a aplicação dos recursos voltados para a prevenção de acidentes e reabilitação dos 
trabalhadores acidentados.  

• Desenvolver ações educativas e difusão de informações aos trabalhadores e empregadores, 
inclusive através da rede de ensino, sobre riscos, controles e formas de prevenção de acidentes.  

• Estimular a pesquisa de métodos e equipamentos de proteção e em tecnologia mais segura.  

• Incentivar investimentos em melhoria das condições e ambiente de trabalho.  

 

Fiscalização  

• Estabelecer planos especiais de fiscalização para coibir o chamado trabalho escravo, a 
exploração de menores, a discriminação de mulheres nos ambientes de trabalho e outros tipos de 
discriminação proibidos por lei.  

• Aumentar a eficiência na fiscalização da arrecadação do FGTS e contribuições para a 
previdência social, em parceria com os estados e municípios, sindicatos e outras entidades 
representativas de trabalhadores.  

 

Capacitação, treinamento e assessoria  

Oportunidades para os jovens  

• Desenvolver programas de treinamento na empresa para os jovens que estão procurando 
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emprego, através do expediente de treinamentos em prática, desde que não haja substituição da 
mão-de-obra regularmente empregada.  

• Desenvolver programas de capacitação empresarial e assistência técnica para jovens que 
desejam gerir seu próprio negócio.  

 

Trabalhadores em idade adulta  

• Desenvolver programa de preparação básica para o trabalho, destinado aos trabalhadores 
com baixa escolaridade – que não tenham completado a quarta série do primeiro grau.  

• Desenvolver programa de qualificação profissional, destinado aos trabalhadores que tenham 
concluído a quarta série do primeiro grau ou com conhecimentos equivalentes, sem perfil 
profissional definido ou que desejam aprender uma nova ocupação, em conseqüência de 
mudanças na oferta de emprego.  

• Desenvolver programa de aperfeiçoamento profissional destinado aos trabalhadores com 
formação profissional definida que necessitem de atualização ou especialização na mesma família 
ocupacional  

• Conceder prioridade a programas de treinamento dos trabalhadores dos setores mais 
atingidos pelo processo de reconversão industrial: indústria de construção naval, siderurgia, 
metalurgia, segmentos da indústria de bens de capital etc.  

 

Trabalhador rural  

• Implantar, em articulação com estados e municípios, programas de educação básica para a 
população rural.  

• Articular a integração de programas e ações de órgãos da União, estados e municípios e 
entidades de formação profissional, extensão rural, universidades para promover a 
profissionalização dos trabalhadores rurais.  

 

Serviço público  

• Criar um programa especial de valorização do servidor público, no âmbito de um plano de 
carreira, a partir de diretrizes emanadas da reforma do Estado, e tendo como objetivo o 
incremento na qualidade da prestação dos serviços públicos.  

• Qualificar os agentes públicos para operar um novo sistema público de emprego, em 
parceria com estados e municípios.  

 

Capacitação de produtores e prestadores de serviço  

• Criar um programa de capacitação e assistência que combine formação profissional e 
orientação para a formação de microempresas com linhas de crédito específicas, para micro e 
pequenas empresas, microunidades associativas, cooperativas urbanas e rurais e trabalhadores por 
conta própria.  

• Fomentar os centros de assessoria e pesquisa em tecnologias apropriadas, prioritariamente 
nos setores de produção de alimentos, habitação popular e irrigação, tendo em vista as diferenças 
regionais, recursos naturais disponíveis e sua preservação.  
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Relações de trabalho  

• Apoiar mecanismos e estratégias que reforcem a negociação e a contratação coletiva, bem 
como a participação dos trabalhadores na gestão e nos resultados da empresa.  

• Definir uma política para o salário-mínimo, em conjunto com trabalhadores e empresários, 
compatível com o controle da inflação, expansão da economia e do emprego, e com o 
financiamento da previdência social. A meta do Governo Fernando Henrique é fixar a cada ano 
aumentos reais no salário-mínimo para dobrar o seu valor atual no quarto ano de governo.  

 

Assistência ao trabalhador e proteção contra o desemprego  

• Criar, consolidar e reforçar um sistema público de emprego para desenvolver ações 
articuladas de concessão do seguro-desemprego, recolocação e treinamento do trabalhador.  

• Criar, no âmbito do sistema de emprego, serviços de informação e orientação para atender 
os portadores de deficiência, com apoio de entidades de formação profissional e dos órgãos de 
representação de trabalhadores e empregadores.  

• Incentivar o financiamento de instrumentos de trabalho e equipamentos, assim como a 
instalação de novos empreendimentos operados por jovens recém-formados desempregados que, 
de preferência, desejem trabalhar no interior.  

• Criar, no âmbito do sistema de proteção ao desempregado, duas novas modalidades de 
assistência:  

• Pagamento adiantado, e de uma só vez, das parcelas do seguro-desemprego para possibilitar 
ao trabalhador desempregado instalar-se como autônomo ou sócio de cooperativa ou outro 
empreendimento produtivo. Esta modalidade de pagamento do seguro-desemprego deverá ser 
acoplada ao programa de financiamento para trabalhadores por conta própria.  

• Assistência financeira aos trabalhadores afetados por desemprego de longa duração, em 
setores econômicos selecionados e que tenham idade escolar. Trata-se de amparar aqueles 
trabalhadores que, dada sua alta rotatividade, não conseguem comprovar um tempo mínimo de 
permanência no emprego, exigência prevista em lei para habilitar-se ao seguro-desemprego. Essa 
modalidade de assistência será prestada aos trabalhadores em forma de pagamento de valor não 
inferior a um salário-mínimo, devendo prever exigências de controle da evasão escolar por parte 
dos pais, de mecanismos institucionais de controle do “estado de necessidade” dos beneficiários, 
além da interligação com os programas de treinamento e recolocação ou, ainda, programas 
emergenciais de emprego, tendo em vista reduzir seu tempo de participação neste programa de 
assistência.  

• Redefinir critérios no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador -PAT, tendo em 
vista ampliar a cobertura dos segmentos de trabalhadores de mais baixa renda.  

 

3.4. SAÚDE 

A crise da saúde é inegável. Sua face visível – hospitais sucateados, profissionais em greve, 
pacientes jogados em macas nos corredores, falta de material e medicamentos – esconde a falência 
de um modelo voltado predominantemente para a cura e o tratamento de doenças. Isso leva à 
crença de que a crise é devida, apenas, às deficiências no atendimento médico-hospitalar.  

Cabe ressaltar, contudo, alguns avanços recentes da saúde pública no Brasil, como a 
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universalização do acesso através do Sistema Único de Saúde – SUS, o início do processo de 
municipalização dos serviços e a participação democrática da comunidade através dos conselhos 
nacional, estaduais e municipais.  

É preciso, também, destacar vitórias expressivas como a inexistência de casos de paralisia 
infantil, desde 1989. Mais ainda, a redução da incidência de sarampo, coqueluche, difteria e tétano 
neonatal; o controle vetorial da doença de Chagas, com diminuição de mais de 70% da área de 
infestação; a redução da freqüência de formas graves de esquistossomose e da mortalidade causada 
por ela; e a autosuficiência na produção de soros e de quase todas as vacinas básicas.  

Mas, para se ter uma idéia do quadro em que se encontra a saúde no Brasil, basta ler estudo 
recente da Organização Pan-Americana de Saúde sobre as condições de vida nas Américas. Ao 
comparar a situação brasileira à de outros países de igual nível de desenvolvimento na região, 
demonstra que, para o conjunto de pessoas com menos de 65 anos de idade, 55% das mortes são 
causadas, direta ou indiretamente, pela pobreza e pela falta de acesso a uma alimentação adequada 
e aos serviços de educação, prevenção e saneamento.  

Essas mortes, no grupo de zero a um ano de idade, representam mais de 70% dos óbitos. Na 
faixa que compreende as crianças de um a quatro anos, esse percentual chega a 83%! Apesar dessa 
situação dramática, esses números não têm, na mídia, a mesma repercussão da crise da atenção 
médica. De certa forma, essas mortes são “mortes ocultas”, ou seja, não são claramente percebidas 
como decorrentes do grave quadro de desigualdades econômicas e sociais e, principalmente, da 
própria crise do modelo de saúde.  

A crise da saúde é estrutural. Por um lado, aumentam as pressões sobre o sistema, em 
decorrência do envelhecimento da população, do processo acelerado de urbanização, do 
crescimento relativo de doenças crônicas e mesmo da falta de racionalidade na aquisição e 
distribuição de equipamentos modernos. Por outro lado, os mecanismos de controle – 
racionalização dos custos e dos recursos humanos e materiais – são insuficientes e inadequados 
para enfrentar tais pressões.  

Assim, nenhuma ação governamental poderá ser eficaz se não for mudado o modelo de 
atenção à saúde. Ao invés de se pensar simplesmente na cura, deve-se atuar na promoção da saúde 
e na prevenção da doença. O novo conceito exige que saúde seja entendida como expressão da 
qualidade de vida da população, e não somente como cuidados médicos à doença.  

A saúde decorre da conjugação de padrões aceitáveis de emprego e segurança, de educação 
básica para todos, de alimentação adequada, da disponibilidade de água, esgoto e coleta de lixo, de 
um meio ambiente saudável e do acesso aos serviços de saúde. Mudar essa realidade requer, a 
partir de uma economia estabilizada, novas estratégias de desenvolvimento que contemplem ações 
firmes e harmoniosas nas áreas social e econômica.  

Não menos importante, contudo, é assegurar recursos suficientes e estáveis para a aplicação 
na área de saúde. As despesas federais representam, historicamente, cerca de 75% dos gastos 
públicos totais no financiamento da saúde. Portanto, garantir fontes estáveis e suficientes de 
recursos será uma das principais ações do Governo Fernando Henrique. Esse objetivo será 
alcançado com a reforma tributária e fiscal, indispensável para mudar o quadro atual.  

É necessário, também, estimular os estados e municípios a aumentarem significativamente 
seus gastos em saúde, de acordo com as competências definidas para cada esfera de governo. Esse 
sistema de financiamento compartilhado deverá funcionar através de mecanismos automáticos de 
repasses entre as instâncias governamentais, segundo critérios redistributivos. Os planos estaduais 
de saúde, elaborados levando em conta os planos municipais, definirão onde e como gastar. As 
transferências negociadas estarão restritas aos investimentos prioritários de caráter redistributivo. 
Será rompido, assim, o mecanismo perverso da descentralização tutelada, expresso por 
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transferências negociadas através de convênios e por intermediações c1ientelistas entre os níveis de 
governo.  

Contudo, não basta aumentar os recursos para saúde, porque além de gastar pouco, o Brasil 
gasta mal. É preciso fazer render ao máximo cada Real aplicado no setor. Paralelamente à garantia 
de recursos estáveis e suficientes, serão promovidas profundas mudanças para assegurar a boa 
utilização do dinheiro público na saúde.  

 

Sistema Único de Saúde – SUS  

O Sistema Único de Saúde – SUS representou, sem sombra de dúvidas, significativo avanço 
no sentido de modernizar a saúde no Brasil. Sua concepção de ação descentralizada e de criação de 
conselhos nacional, estaduais e municipais permite, efetivamente, maior eficácia e controle social 
na prestação dos serviços. Contudo, a crise do Estado brasileiro criou um ambiente desfavorável à 
implantação integral do SUS.  

O compromisso do Governo Fernando Henrique é o de criar as condições necessárias para a 
implantação e consolidação do SUS, removendo os obstáculos que têm prejudicado o seu 
desenvolvimento. Isso significa reiterar fidelidade aos mandamentos constitucionais da saúde como 
integrante da seguridade social; da saúde como direito de todos e dever do Estado; da relevância 
pública das ações e dos serviços de saúde. E, ainda, consolidar os princípios de organização do 
SUS: a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade.  

A descentralização visa, em última instância, à municipalização da saúde, de acordo com a 
determinação legal que atribui aos municípios a competência para gerir e executar os serviços de 
saúde.  

Esse processo deve começar por uma especificação clara das atribuições da União, dos 
estados e dos municípios.  

À União e aos estados caberão, em suas respectivas esferas: a definição das políticas; o 
planejamento de caráter redistributivo; a normatização dos processos de trabalho em saúde; o 
desenvolvimento científico e tecnológico; o desenvolvimento de recursos humanos; a operação de 
serviços e programas estratégicos; a coordenação e prestação da cooperação técnica; e a auditoria 
do SUS.  

Para exercer essas funções, serão necessárias reformas de estruturas e processos nos 
âmbitos federal e estadual. Essas mudanças devem tornar as instituições mais ágeis e menores e, ao 
mesmo tempo, mais fortes e eficazes, constituindo um Estado forte na regulação e ágil na atuação.  

A reforma do Estado no campo da saúde significa: agilização do processo de 
descentralização para estados e municípios; fortalecimento do governo federal para o exercício de 
suas funções regulatórias e de auditoria; implantação de um programa conseqüente de qualificação 
dos servidores públicos para esses novos papéis; e manutenção de uma burocracia estável. Isso será 
feito com a diminuição dos cargos de livre provimento, a estrita obediência ao princípio do mérito 
na carreira, oferta regular de programas de treinamento e melhoria salarial vinculada a padrões de 
desempenho. Deverá ainda ser priorizada a gestão participativa.  

A descentralização, ao tornar transparente a quem cabe a responsabilidade pelas ações de 
saúde, permite maior controle por parte da população, tanto em relação aos gastos e prioridades, 
quanto à qualidade dos serviços prestados. Como conseqüência, inscreve a saúde, de forma 
definitiva, na agenda política dos municípios.  

Descentralizar significa deixar que os municípios, em consonância com as políticas 
nacional e estadual, assumam, além da execução das ações de saúde, a gestão dos recursos e a 
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autonomia para planejar, contratar, controlar e avaliar as ações e serviços do SUS.  

 

Distritos Sanitários  

A mudança de modelo de atenção abrangerá, também, no âmbito dos sistemas locais de 
saúde, a implantação dos distritos sanitários.  

Os distritos sanitários não são meras instâncias burocráticas. Constituem um processo social 
de articulação de uma nova prática sanitária – a vigilância à saúde, onde as necessidades da 
população são expressas sob a forma de problemas que devem ser enfrentados por um conjunto de 
ações que exigem, necessariamente, a integração da saúde com diversos setores: fornecimento de 
água tratada, esgoto, coleta de lixo, educação etc.  

 

Democratizar o sistema de saúde  

A consolidação do SUS abre canais que tornam o Estado receptivo às demandas da 
sociedade no campo da saúde. Para tal, há que se dar transparência ao sistema, por meio do acesso 
da população às informações, ao mesmo tempo em que se criam espaços institucionais de 
participação cidadã no SUS. 

Promover a participação social na definição das políticas de saúde e no controle e avaliação 
de sua implantação será diretriz fundamental no Governo Fernando Henrique. Serão fortalecidos os 
conselhos nacional, estaduais e municipais de saúde e ampliada a participação dos representantes 
dos usuários. Será estimulada, ainda, a formação de conselhos distritais e locais, cabendo a estes o 
controle social das unidades de saúde.  

 

Sistema privado de atenção médica supletiva  

Nos anos 80 consolidou-se, no Brasil, paralelamente ao SUS, um sistema privado de 
atenção médica supletiva composto por cinco modalidades assistenciais: a medicina de grupo, a 
autogestão, as cooperativas médicas, os planos administrados e o seguro-saúde.  

Este sistema, que atende a cerca de 35 milhões de brasileiros, funciona sem qualquer 
regulação estatal, à exceção do seguro-saúde, supervisionado pela Superintendência de Seguros 
Privados. Além disso, vem apresentando uma série de problemas, como aumento dos custos, 
exclusão do atendimento de várias doenças, longos prazos de carência, constrangimentos à 
liberdade de escolha tanto dos profissionais, quanto dos 'hospitais e clínicas, o que tem gerado 
insatisfação entre os usuários e os profissionais de saúde.  

Por isso, e obedecendo à tendência universal, o Governo Fernando Henrique vai implantar a 
necessária regulação sobre o sistema de atenção médica supletiva, após ampla discussão com todos 
os segmentos interessados.  

 

Assistência farmacêutica  

O Brasil não conta com uma política nacional de assistência farmacêutica, apesar do 
mercado farmacêutico representar cerca de R$ 5 bilhões por ano. Deste total, 20%, ou 
aproximadamente R$ 1 bilhão, são de consumo estatal.  

O Governo Fernando Henrique vai implantar uma política de assistência farmacêutica que 
contemple, entre outras, a definição das competências das três esferas de governo, a normatização e 
a descentralização, para estados e municípios, de atividades que serão por eles melhor executadas.  
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Medidas do Governo Fernando Henrique para a saúde  

Aumentar e garantir a estabilidade dos recursos públicos para a saúde  

• Aplicação na área de saúde de, no mínimo, R$ 80 anuais, por habitante.  

• Estímulo ao incremento dos gastos de estados e municípios em saúde, por meio do sistema 
de financiamento compartilhado.  

• Repasses automáticos dos recursos entre as três esferas de governo.  

• Transferência global de recursos, sem vinculações pré-determinadas, diretamente do Fundo 
Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde.  

• Estabelecimento de mecanismos e critérios redistributivos para a transferência de recursos 
materiais e financeiros entre regiões e entre grupos sociais em situação de exclusão.  

 

Expandir e consolidar o Sistema Único de Saúde – SUS  

• Reestruturação das instituições e processos vinculados à saúde, com vistas a agilizar a 
descentralização e melhorar o seu desempenho.  

• Fortalecimento do papel normatizador e auditor do governo federal.  

• Implantação de programas de treinamento, qualificação e avaliação dos servidores.  

• Estímulo à adequação das estruturas das Secretarias Estaduais de Saúde aos seus novos 
papéis no SUS.  

• Transferência da gestão aos municípios que demonstrarem competência para planejar, 
prestar, contratar, pagar, controlar e avaliar as ações de serviços do SUS.  

• Implantação imediata, em todo o país, do Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Mulher – PAISM, criado no Ministério da Saúde desde 1983, com a sua descentralização e 
municipalização.  

 

Aumentar a eficiência do SUS  

• Combate rigoroso aos desperdícios e às fraudes, através do controle e da avaliação de 
resultados e da qualidade dos serviços, que serão exercidos pelo poder público, com a 
participação dos conselhos de saúde.  

• Definição e implantação de sistemas de controle da incorporação e utilização de tecnologias 
pelo SUS, especialmente aquelas de alta repercussão sobre os custos da atenção médica.  

• Estímulo à emissão de contas públicas para o usuário, relativas aos serviços prestados ao 
SUS, com a finalidade específica de informar a população sobre o que está sendo feito com o 
dinheiro de seus impostos.  

• Aumento da eficiência das unidades estatais, especialmente aquelas de maior complexidade 
e comprovada competência, através de mecanismos de autogestão.  

• Adoção de sistemas de avaliação e controle dos custos hospitalares e ambulatoriais.  

 

Melhorar a qualidade da atenção no SUS  
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• Difusão da cultura da qualidade, baseada no respeito aos usuários dos serviços.  

• Implantação de um programa nacional de qualidade em saúde nas unidades hospitalares e 
ambulatoriais estatais e filantrópicas.  

• Estímulo à adoção de um sistema de acreditação hospitalar, de adesão voluntária, 
coordenado por instituições não governamentais.  

• Revisão e implantação de um sistema de credenciamento para unidades de saúde que 
incorpore critérios de qualidade, com vistas ao seu reconhecimento pelo SUS.  

Estimular os municípios a implantar os Distritos Sanitários, de forma a permitir ação 
conjunta dos técnicos e da população na identificação e solução de problemas. 

 

Democratizar o SUS  

• Instituição de um processo democrático de comunicação social, de forma a dar 
transparência ao SUS, em todos os níveis do Sistema.  

• Fortalecimento dos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de Saúde.  

• Estímulo à formação dos Conselhos Distritais e Locais de Saúde.  

Regular o sistema privado de atenção médica supletiva, após ampla discussão com todos 
os segmentos interessados  

 

Implantar política de assistência farmacêutica  

• Definição clara das competências dos três níveis de governo na assistência farmacêutica.  

• Atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename, e sua adaptação 
pelos estados e municípios.  

• Edição e atualização anual do Formulário Terapêutico Nacional, pelo Ministério da Saúde.  

• Edição, pelo Ministério da Saúde, de normas de prescrição e conduta terapêutica para as 
enfermidades de maior incidência.  

• Descentralização para estados e municípios das atividades de programação, aquisição, 
distribuição e utilização racional de medicamentos e imunobiológicos.  

• Estímulo à prescrição de medicamentos genéricos, por meio de campanhas de 
esclarecimento, de articulação entre governos e Conselhos das categorias de saúde e 
universidades, e exigência da prescrição de genéricos na rede pública.  

• Garantia, pelo SUS, do acesso aos medicamentos relacionados a programas específicos de 
alta prioridade.  

• Utilização de toda a capacidade instalada dos laboratórios oficiais para a produção de 
medicamentos da Rename.  

• Modernização do sistema nacional de vigilância sanitária, a fim de garantir a eficácia e a 
qualidade dos medicamentos colocados à disposição da população.  

• Fortalecimento do programa nacional de auto-suficiência em imunobiológicos e 
hemoderivados.  
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3.5. SEGURANÇA 

A inquietação com a falta de segurança no Brasil, hoje, reflete e agrava o descrédito nas 
instituições públicas. A violência já mata mais do que qualquer doença, na periferia das grandes 
cidades. Há um envolvimento crescente do tráfico e uso de drogas em outros crimes, como 
assassinatos, roubos e seqüestros. Os esforços das autoridades estaduais e federais para proteger o 
cidadão, mesmo quando consideráveis, mostram-se insuficientes. O governo frustra a expectativa 
da população, justamente quando ela toma consciência dos seus direitos e mostra disposição cada 
vez maior de exigir que sejam respeitados.  

Violência real e sensação aguda de desproteção e impunidade formam um cenário perigoso. 
Nos subúrbios e favelas, onde a violência está mais presente e o poder público mais ausente, 
direitos humanos viraram sinônimo de “moleza com os bandidos”, em vez de proteção ao cidadão. 
A lógica do medo transforma o delinqüente num monstro contra o qual toda violência é tolerada. A 
ação de grupos de extermínio privados e paraestatais conta, se não com aplauso público, no 
mínimo, com aceitação silenciosa. Massacres, como os do Carandiru, Candelária e Vigário Geral, 
ainda causam indignação, mas não suficiente para quebrar a rotina de medo e resignação. Romper 
esta rotina supõe ação enérgica do governo, mas também, a soma de esforços da sociedade, que 
deve encarar o combate à violência como uma causa comum e indispensável para recompor o 
tecido social ameaçado.  

A defesa permanente da segurança pública é, também, um desafio para todas as forças 
políticas empenhadas na prática e aperfeiçoamento da democracia. Desafio do qual elas não podem 
fugir, sob pena de serem ultrapassadas pela desagregação social ou, mais provavelmente, por 
alternativas autoritárias que se apresentem prometendo alguma “solução final” para a insegurança.  

Dizer que a criminalidade é filha da miséria e das injustiças sociais é uma meia-verdade. A 
outra metade do problema é que os braços do poder público para a aplicação da lei estão 
quebrados, como quase toda a máquina do Estado brasileiro.  

A situação das polícias estaduais varia em cada unidade da Federação mas, em geral, é 
precária, principalmente nas áreas metropolitanas. O policiamento ostensivo é insuficiente e feito 
por homens dedicados, na maioria, mas mal-equipados, mal treinados e mal pagos. Os métodos de 
investigação policial quase sempre são ultrapassados. Inquéritos atrasam e registros de ocorrência 
são engavetados.  

A situação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal não é melhor. Para um efetivo 
previsto de 25 mil homens, a Polícia Federal conta com menos de 6 mil, entre delegados, agentes, 
peritos e escrivães. A falta de pessoal da Polícia Rodoviária é visível, nos postos desertos ao longo 
das estradas federais. Os recentes concursos para a admissão de mais 1.800 homens pela Polícia 
Federal e 4.500 pela Polícia Rodoviária representam um pequeno alívio para esse déficit, ainda 
mais tendo em vista o aumento do crime organizado. No caso da Polícia Federal, a escassez de 
efetivos e equipamentos soma-se a distorções salariais e a um sindicalismo radical que têm abalado 
a hierarquia e a disciplina da organização.  

Existe um déficit estimado de dez mil juízes e promotores no país. O Código de Processo 
Penal vigente é de 1941. O congestionamento dos tribunais e antiquadas regras processuais fazem 
da lentidão da justiça a melhor aliada dos delinqüentes ricos ou ligados ao crime organizado. 
Enquanto isso, os presídios superlotados funcionam como escolas de pós-graduação do crime para 
os pobres, que representam 95% dos presos. Quase metade dos presos cumpre pena irregularmente 
em cadeias públicas também abarrotadas. E mais de trezentos mil mandados de prisão deixam de 
ser cumpridos por falta de vaga nos presídios.  

A retomada sustentada do crescimento econômico e a distribuição de renda – nossos 
objetivos maiores – são condições necessárias, mas não suficientes para reverter a escalada da 
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violência. E não se trata de escolher entre o Estado-polícia e o Estado de bem-estar social. 
Primeiro, porque não há democracia sem a obediência à lei que, em última análise, depende do 
poder coercitivo do Estado. Segundo, porque a capacidade do Estado de prover bem-estar depende, 
em larga medida, do seu poder coercitivo: poder de cobrar impostos e sustentar as políticas sociais; 
poder de resguardar os espaços e equipamentos públicos, que são a infra-estrutura dessas políticas; 
poder de amparar os direitos individuais e coletivos em matéria trabalhista, econômica, ambiental e 
assim por diante.  

Por tudo isso, o controle da criminalidade, em todas as suas formas, e a aplicação rigorosa 
da lei serão metas fundamentais do Governo Fernando Henrique.  

Os sinais de impotência das autoridades competentes, em alguns pontos do país, têm levado 
parte da população a pedir a mobilização das Forças Armadas, no combate ao crime. A 
Constituição permite que elas sejam convocadas para esse tipo de missão, e o futuro Presidente da 
República não hesitará em fazê-lo, se necessário, mas só como último recurso, em situações 
realmente excepcionais e transitoriamente, nunca para substituir, permanentemente, as forças 
policiais. A função primeira das Forças Armadas é – e deve continuar sendo – garantir a soberania 
nacional, que significa, em última instância, a segurança do cidadão.  

Mais do que ações emergenciais, de efeito necessariamente transitório, a melhoria da 
situação requer um trabalho persistente de fortalecimento e de melhor articulação dos órgãos e 
autoridades específicas, nas áreas de justiça e segurança pública. Trata-se de um trabalho a ser 
desenvolvido sem concessões à truculência, mas com firmeza, levando em conta que a segurança é 
um direito fundamental do cidadão.  

No Governo Fernando Henrique, serão desenvolvidas as seguintes linhas de ação:  

 

1) Estreitar a cooperação com os estados e municípios na defesa da segurança pública  

• Contato direto e permanente do Presidente da República e do Ministro da Justiça com os 
governadores e prefeitos das áreas mais atingidas pela criminalidade, garantindo o bom 
entrosamento dos três níveis de governo.  

• Criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, no âmbito do Ministério da Justiça, 
com a incumbência de articular as ações dos órgãos de segurança federais, estaduais e municipais 
(Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretarias Estaduais de Segurança e Justiça, 
Polícias Militares e Civis, Guardas Municipais).  

• Completar a implantação do programa de integração de informações criminais, 
possibilitando a todos os órgãos policiais e judiciários do país a alimentação e acesso “online” a 
bancos de dados sobre mandados de prisão, identificação criminal e civil, veículos furtados e 
roubados e registro de armas de fogo.  

• Valorização profissional do policial. Oferta de cursos de formação, aperfeiçoamento e 
especialização para policiais e outras autoridades estaduais e municipais através da Academia 
Nacional de Polícia, que será reativada (ver mais abaixo), e de programas de intercâmbio com o 
exterior. Incentivo à criação de Academias de Polícia, nos estados que ainda não as possuam.  

• Intensificação das operações conjuntas das polícias federais e estaduais, voltadas 
especialmente para o combate ao crime organizado, em suas várias ramificações (narcotráfico, 
contrabando de armas, assalto a bancos, roubo de veículos e cargas, seqüestro, jogo ilegal).  

• Redução das penas dos integrantes de grupos do crime organizado que fornecerem à Justiça 
elementos suficientes para o desmantelamento de sua quadrilha.  
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• Integração das ações de prevenção e repressão do crime na esfera local. Levantamento, com 
a participação da comunidade, dos problemas e prioridades de cada município e de cada distrito 
de cidade grande, em matéria de segurança pública. Estabelecimento de metas locais de redução 
da criminalidade. Divulgação nacional das iniciativas bem-sucedidas nesse sentido.  

• Apoio, em articulação com os estados e municípios, a programas especiais voltados para as 
crianças e adolescentes em áreas mais expostas à ação do crime organizado.  

• Formulação de uma nova política de assistência aos usuários de drogas ilícitas.  

 

2) Justiça mais rápida e acessível para todos  

• Reforma do Código de Processo Penal. No governo Itamar Franco, o Ministério da Justiça, 
com a colaboração de um grupo de juristas de renome nacional, preparou um anteprojeto 
alterando vários pontos do Código em vigor, no sentido de atualizá-lo e de permitir o andamento 
mais rápido dos processos judiciais. Será dado curso à discussão dessas propostas, visando a sua 
apreciação pelo Congresso Nacional, no prazo mais curto possível.  

• Decretação da indisponibilidade dos bens de autores de crimes contra a administração 
pública, tais como corrupção e peculato. Estes bens apenas serão devolvidos se o réu provar que 
têm origem lícita.  

• Criação do Juizado de Pequenas Causas Criminais, para julgamento, com rito sumário, de 
contravenções e crimes menos graves. O Juizado de Pequenas Causas, no âmbito cível, tem sido 
considerado uma inovação positiva, que ajuda a descongestionar os tribunais. O Governo 
Fernando Henrique, a partir da aprovação das alterações do Código de Processo Penal, proporá a 
criação desses juizados, no âmbito da Justiça Federal, e estimulará a sua criação, na esfera 
estadual.  

• Criação do Conselho Nacional de Justiça, integrado por membros dos Tribunais Superiores 
e dos Tribunais de Justiça dos estados e representantes da sociedade civil, com funções de 
controle administrativo e disciplinar do Poder Judiciário, nos moldes da proposta apresentada 
pelo relator da revisão constitucional.  

 

3) Implantação e aperfeiçoamento do sistema penitenciário previsto na legislação vigente  

• Construção de penitenciárias federais para os detentos condenados pela Justiça Federal.  

• Apoio aos estados, através do Fundo Penitenciário Nacional-Funpen, para a construção, 
reforma, ampliação e reequipamento das penitenciárias e estabelecimentos prisionais, bem como 
para o treinamento de agentes e funcionários penitenciários.  

• Incentivo aos programas de formação educacional e cultural do preso, com ênfase no 
trabalho como um dever e um direito, de apoio a sua reinserção social e de assistência às vítimas 
de crimes e aos dependentes do preso ou internado.  

• Implementação dos dispositivos do Código de Execuções Penais referentes aos regimes de 
prisão semi-aberto e aberto (prisão-albergue), com apoio para a construção dos estabelecimentos 
adequados, bem como das penas alternativas, especialmente, as de prestação de serviços à 
comunidade.  

• Legislação mais rigorosa no que se refere ao livramento condicional e à transferência do 
regime de prisão fechado para o semi-aberto, com ampliação dos prazos de cumprimento de pena 
requeridos para a obtenção desses benefícios.  
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• Captação de recursos externos para a melhoria do sistema penitenciário, que será facilitada 
pela inclusão do Brasil no Comitê Permanente da ONU sobre a Prevenção do Crime e 
Tratamento do Delinqüente, obtida por Fernando Henrique como Ministro das Relações 
Exteriores.  

 

4) Fortalecer os órgãos federais de segurança e fiscalização  

• Melhoria das condições materiais e salariais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária 
Federal, dentro das limitações orçamentárias. 

• Criação do Fundo de Reaparelhamento da Polícia Federal, com recursos gerados pela 
atividade da própria corporação, conforme projeto de lei em discussão no Congresso Nacional.  

• Definição de um cronograma de recomposição e ampliação dos efetivos da Polícia Federal 
e da Polícia Rodoviária Federal, com a realização de concursos anuais.  

• Reativação da Academia Nacional de Polícia, como agência de formação e aperfeiçoamento 
dos quadros da Polícia Federal, e cooperação com os estados e municípios, no treinamento dos 
seus efetivos policiais.  

• Definição clara das prioridades da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, dentro 
da sua destinação legal, e concentração dos recursos materiais e humanos, de acordo com essa 
definição.  

• Melhor articulação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal com outros braços do 
poder da União, como o Ministério Público, as Forças Armadas e a Receita Federal.  

• Prosseguimento da recomposição dos quadros e da infra-estrutura da Receita Federal, 
iniciada pela atual administração, possibilitando eficácia crescente da sua atuação contra a 
sonegação fiscal e no apoio à apuração de outros delitos.  

• Garantia legal de acesso da Receita às informações que permitam detectar a movimentação 
de recursos não declarados ou de origem ilícita através da rede bancária.  

 

3.6. HABITAÇÃO 

A falta de habitação popular é um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta. Proliferam 
em nossas cidades as favelas, cortiços e loteamentos desprovidos dos serviços urbanos essenciais.  

Entre 1960 e 1986, o Sistema Financeiro da Habitação – SFH, apoiado em recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, financiou a construção de 4,5 milhões de 
habitações. Nesse mesmo período, a população urbana aumentou em cerca de 70 milhões de 
pessoas.  

Atualmente existem, nas áreas urbana e rural do país, 6,8 milhões de habitações precárias, 
com inadequada estrutura física, falta de serviços essenciais e elevado número de pessoas por 
cômodo. No total, são cerca de 30 milhões de pessoas morando mal.  

Também são ruins as condições de higiene das habitações, o que afeta a saúde das pessoas e 
a preservação do meio ambiente. Apenas 31% da população são atendidos por sistemas de 
esgotamento sanitário. A situação agrava-se no Norte e Nordeste, onde apenas 2% e menos de 8%, 
respectivamente, da população têm sistema de esgoto. Em relação ao abastecimento de água, 86% 
da população das áreas urbanas têm água tratada.  

A falta de condições de moradia, que contribui para a deterioração da qualidade de vida, 
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resulta de duas ordens de problemas. De um lado, o crescimento demográfico, principalmente nas 
áreas urbanas onde a construção de moradias, além de insuficiente, não foi acompanhada dos 
indispensáveis investimentos em infra-estrutura social e saneamento básico.  

De outro lado, o SFH vem apresentando dificuldades sérias para desenvolver iniciativas 
voltadas para a moradia popular. A falta de uma política habitacional, as sucessivas renegociações 
das prestações, o processo inflacionário e a conseqüente perda do poder aquisitivo da população 
afetaram as fontes de recursos do SFH – as cadernetas de poupança e o FGTS – e provocaram 
imenso desequilíbrio nos financiamentos para a casa própria.  

Soma-se a isso o aumento extraordinário das obrigações do Fundo de Compensação das 
Variações – Salariais FCVS, responsável pelo pagamento dos saldos devedores no término dos 
contratos e que deve ser garantido pelo Tesouro Nacional. O rombo do FCVS, calculado em R$ 19 
bilhões, representa muito mais do que o total de recursos orçamentários gastos em habitação 
popular, nos últimos 30 anos, e seria suficiente para atender a cerca de 6 milhões de famílias.  

Além disso, as políticas habitacionais adotadas anteriormente não estimularam o surgimento 
de fontes alternativas de recursos, públicos e privados, para o setor. Não houve, tampouco, 
preocupação em ampliar o leque de oferta de programas habitacionais, de forma a atender aos 
diferentes grupos de renda e às peculiaridades de cada região.  

 

Diretrizes da política habitacional  

A reativação do setor da construção de habitações tem dupla importância para o Governo 
Fernando Henrique: melhorar as condições de moradia para ampla parcela da população e, ao 
mesmo tempo, gerar mais empregos.  

O período de estabilidade econômica e retomada do desenvolvimento que se inicia com o 
Plano Real e a próxima etapa, que prevê a reforma fiscal e tributária, deverão propiciar condições 
mais favoráveis para dar continuidade ao saneamento do SFH e rever o financiamento habitacional.  

Deverá ser ampliado o leque de opções de financiamento e a oferta de programas 
habitacionais diferenciados, para tornar compatível o custo da moradia com a capacidade de 
pagamento das famílias.  

Um dos fatores mais importantes de encarecimento da habitação é o preço do solo urbano. 
Uma política fundiária urbana adequada deverá desestimular a formação de estoques de terra para 
fins especulativos, isto é, terras privadas ou públicas não utilizadas aguardando valorização, 
consideradas apenas no seu aspecto lucrativo sem atentar para sua função social. Por isso, o 
governo tomará as iniciativas necessárias para apressar a regulamentação dos dispositivos 
constitucionais relativos à política fundiária urbana.  

O Governo Fernando Henrique tratará a habitação no âmbito de uma política de 
desenvolvimento urbano, através da ação conjunta da União, dos estados e dos municípios, de 
forma a garantir o uso e a ocupação adequada do solo urbano e a função social das cidades. Os 
programas habitacionais devem, igualmente, integrar-se aos programas de saneamento ambiental, 
infra-estrutura social e transportes urbanos.  

A descentralização para estados e municípios, com democratização das decisões, é 
fundamental para assegurar as soluções mais adequadas a cada comunidade. Mas a 
descentralização não dispensa o governo federal do cumprimento de sua função de corrigir as 
desigualdades de renda entre as regiões e grupos sociais. A alocação de recursos federais, além de 
consagrar objetivos de eqüidade social, deverá estar sujeita a critérios que privilegiem a utilização 
mais eficaz dos recursos. Para tanto, serão estabelecidos indicadores de desempenho dos programas 
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em nível local: custos, qualidade das obras, integração com os serviços urbanos, entre outros.  

O atendimento da população de baixa renda impõe o compartilhamento de soluções e 
recursos entre os governos federal, estaduais e municipais. Ao governo federal caberá a definição 
das políticas nacionais de desenvolvimento urbano, habitação e saneamento.  

O município deverá ter um papel fundamental no tratamento dos problemas habitacionais. 
A experiência tem demonstrado o êxito das ações municipais neste setor. As intervenções em 
urbanização de favelas, regularização fundiária, autoconstrução e mutirão, e melhorias 
habitacionais, têm sido mais rapidamente assumidas pelas prefeituras, com uma rica variedade de 
soluções.  

 

Medidas do Governo Fernando Henrique para a habitação  

Recursos financeiros  

• Aplicar, no primeiro ano de governo, R$ 3 bilhões, beneficiando famílias de baixa renda, 
utilizando R$ 2,2 bilhões de recursos do FGTS e R$ 800 milhões de recursos de contra partida de 
estados e municípios.  

• Dar continuidade ao saneamento do FGTS, assegurando seu equilíbrio patrimonial, com o 
objetivo de garantir os recursos do trabalhador e a capacidade do Fundo de financiar programas 
habitacionais.  

• Securitizar a dívida do FCVS junto aos agentes financeiros e ao FGTS.  

• Implementar novas formas de captação de recursos para o segmento imobiliário, a partir de 
fundos mútuos, empresas de capitalização e seguros, fundações de previdência privada e outros.  

 

Descentralização e democratização das decisões  

• Definir uma política nacional de desenvolvimento urbano, articulada às políticas 
habitacional e de saneamento ambiental.  

• Reforçar o papel dos governos municipais como agentes promotores da habitação de 
interesse social.  

• Estimular os municípios a adotar linhas de ação diversificadas, voltadas para a urbanização 
de favelas e recuperação de áreas urbanas degradadas.  

 

Novas tecnologias e melhoria de qualidade das moradias  

• Apoiar, em articulação com empresas, trabalhadores, entidades de classe, estados e 
municípios, o desenvolvimento de programas de melhoria da qualidade e redução do desperdício 
na construção civil.  

• Apoiar programas de geração e difusão de tecnologias simplificadas, que possibilitem a 
construção de moradias de qualidade, com custo reduzido.  

• Apoiar programas de assistência técnica aos órgãos, entidades e organizações comunitárias, 
comprometidas com soluções locais e integradas, de interesse social.  

• Privilegiar as formas associativas e cooperativas de produção de habitações.  

• Priorizar a implementação de projetos habitacionais integrados ou complementares a 
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investimentos em infra-estrutura urbana já realizados.  

• Apoiar programas habitacionais na área rural.  

 

3.7. SANEAMENTO 

Saneamento ambiental  

A disponibilidade e o gerenciamento dos recursos hídricos têm merecido, no período 
recente, muita atenção dos especialistas e dos organismos e agências de desenvolvimento nacionais 
e internacionais.  

Essa nova abordagem da questão dos recursos hídricos, baseada na noção de que a água é 
uma parte integrante do ecos sistema, um recurso natural e um bem social e econômico, tem 
implicações relevantes sobre as disposições institucionais e legais, bem como sobre o tipo e a 
forma de intervenção dos agentes públicos e privados.  

Em vista disto, tornou-se indispensável que os problemas de saneamento básico não se 
restrinjam ao fornecimento de água potável e à coleta e disposição de esgotos. A visão 
contemporânea da questão dos recursos hídricos implica uma concepção integrada que abranja os 
temas relativos ao meio ambiente, saúde pública, controle de enchentes, drenagem urbana, proteção 
de mananciais e resíduos sólidos. 

Isto exige uma gestão integrada da utilização dos recursos hídricos, que permita decisões 
colegiadas na compatibilização dos interesses setoriais.  

Na verdade, essa nova forma de abordar a questão dos recursos hídricos decorre de fatores 
objetivos, como por exemplo, a lamentável evidência de que as doenças transmitidas pela água 
atingem mais de 1 bilhão de pessoas e provocam anualmente mais de 3 milhões de mortes no 
mundo. No Brasil, 60% das internações anuais em pediatria são devidas à falta de saneamento e 
30% das mortes de crianças com menos de um ano de idade são por diarréia, também em 
conseqüência da falta de saneamento. Além dos efeitos diretos sobre a saúde, não se pode continuar 
desconsiderando o aumento da poluição de mananciais.  

Pela atual organização institucional, o saneamento básico é tarefa de diversos ministérios: 
Bem-Estar Social, que propõe e implementa a política nacional para o setor: Saúde, que tanto tem 
responsabilidades constitucionais na formulação da política quanto na execução das ações de 
saneamento básico; da Integração Regional, responsável legal pela política de macrossaneamento 
do país; da Fazenda, através da Caixa Econômica Federal, agente financeiro responsável pela 
aplicação dos recursos do FGTS; e do Planejamento, por meio do IPEA, coordenando a 
modernização do setor, um projeto financiado pelo Banco Mundial.  

Uma análise dos investimentos na área mostra que se gasta pouco e mal. Os poucos 
recursos disponíveis para investimentos são gastos sem obedecer a critérios definidos. Foram 
praticamente eliminados os programas de redução de custos (desenvolvimento institucional e 
operacional), aumentando desta forma os desperdícios.  

Além disso, as ações de saneamento nos últimos anos têm variado em função das 
disponibilidades das fontes de financiamento tradicionalmente utilizadas pelo setor – o Orçamento 
Geral da União e o FGTS, as linhas internas de crédito e, no plano externo, o Banco Mundial e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nessas condições, não se elegem prioridades e, 
conseqüentemente, não se tem uma política para o setor. Perde a população, vítima dos 
desperdícios, das ações pontuais e quase sempre distanciadas das reais necessidades da 
comunidade.  

Toda essa desarrumação leva a números que demonstram uma deterioração dos serviços. 
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Somente 31% da população brasileira são atendidos por sistemas de esgotamento sanitário e 67% 
são atendidos com sistemas de abastecimento de água. Quanto ao lixo, 76% da população urbana 
são atendidos por coleta.  

Este quadro se torna dramático quando se considera que a falta ou a inadequação dos 
serviços de saneamento ambiental atinge principalmente as comunidades e populações de baixa 
renda, que se concentram nas favelas e periferias das grandes cidades.  

Falta uma política nacional de saneamento que privilegie os setores sociais carentes do país. 
Conseqüentemente, faltam diretrizes nacionais para aplicação dos recursos disponíveis de forma 
descentralizada por estados e municípios, além de mecanismos que possibilitem a participação da 
iniciativa privada nos empreendimentos do setor.  

Em vista de tais problemas, é indispensável a definição de um modelo institucional-legal 
que fixe a competência de cada esfera de governo e que privilegie a descentralização da execução 
das ações nas esferas estaduais e municipais. Nesse modelo, caberá à União atuar na normatização, 
na formulação de diretrizes políticas, no planejamento e no fomento das ações de saneamento 
ambiental no país, objetivando reduzir a carência dos serviços de saneamento que aflige a 
população mais pobre do Brasil.  

 

Medidas do Governo Fernando Henrique para o saneamento básico  

As principais ações do Governo Fernando Henrique serão:  

• Rever o papel das três esferas de governo (União, estados e municípios) na definição e 
implementação da política nacional de saneamento, reservando ao governo federal a fixação da 
política e das normas e promovendo um radical processo de descentralização na execução dos 
programas.  

• Definir critérios para concessão dos serviços, de forma a permitir a participação ou parceria 
da iniciativa privada no setor.  

• Estabelecer critérios e prioridades para aplicação dos recursos da Caixa Econômica Federal 
nos programas de saneamento dos governos estaduais e municipais, de modo a assegurar que 
estes atendam à política e ao planejamento fixados para o setor.  

• Incentivar a implantação de soluções intermunicipais e/ ou interestaduais conjuntas, 
mediante planos regionais e integrados.  

• Estimular e reconhecer a formação de consórcios resultantes da associação de municípios, 
pertencentes a uma mesma bacia hidrográfica, para solucionar problemas de interesse comum, 
relativamente a saneamento, meio ambiente e saúde.  

• Incentivar a pesquisa científica e tecnológica e a formação de recursos humanos na área de 
saneamento ambiental.  

• Estimular e apoiar o desenvolvimento e o conhecimento de alternativas tecnológicas 
apropriadas, de menor custo de investimento e de operação, face as tecnologias convencionais.  

 

3.8. TURISMO  

O turismo é hoje formado por um amplo e diversificado conjunto de atividades econômicas, 
com importância destacada no setor de serviços, na indústria e no comércio em geral. No Brasil, 
sabe-se que 52 setores diferentes da economia são impactados diretamente pelo bom desempenho 
da indústria turística, com reflexos consideráveis, diretos e indiretos, sobre a geração de empregos.  
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O setor viagens e turismo tem um faturamento mundial de US$ 3,4 trilhões, correspondendo 
a 10% do PIB mundial, é responsável pela geração de 205 milhões de empregos e mantém um alto 
índice de crescimento. A indústria de viagens e turismo já responde por 13% dos gastos dos 
consumidores em todo o mundo, só perdendo para os gastos com alimentação, e permite uma 
arrecadação de US$ 350 bilhões em impostos diretos e indiretos. 

No Brasil, estima-se que em 1994 essa indústria movimentará R$ 45 bilhões e arrecadará 
cerca de R$ 7,8 bilhões em impostos diretos, indiretos e pessoais. Atualmente, esse setor emprega 
quase 6 milhões de trabalhadores, movimentando R$ 16 bilhões em salários, e é considerado um 
dos maiores geradores de emprego do país. Em 1994 há a estimativa de que um em cada 11 
trabalhadores terá seu emprego vinculado a esta atividade. Além disso, a remuneração dos 
empregados no setor de viagens e turismo é 6% superior ao salário médio do país.  

O Brasil é dotado de grande potencial turístico, tanto por sua dimensão territorial e tamanho 
da população, como pela sua variedade e diversidade cultural e geográfica. Conta com mais de 6 
mil quilômetros de praias. Ainda assim, a receita com turismo internacional é de apenas R$ 1,5 
bilhão, cerca de 0,3% do total de viagens internacionais. Este valor, que parece expressivo diante 
da realidade nacional, torna-se insignificante quando enfocado no panorama mundial e quando 
confrontado com todo o potencial brasileiro. Apesar das enormes riquezas culturais e naturais, o 
setor vem operando com ociosidade na sua capacidade instalada. O parque hoteleiro registrou em 
1992, em São Paulo, por exemplo, índices médios de ocupação abaixo de 50%. Também em vôos 
domésticos, as companhias aéreas chegam a operar com apenas 50% de sua ocupação em alguns 
meses do ano.  

Entre as principais queixas dos turistas estrangeiros que visitam o Brasil estão as questões 
relacionadas à segurança pública (24%) e à limpeza urbana (19%), problemas básicos, sentidos 
diariamente pelos brasileiros. A resolução desses problemas não é só uma necessidade voltada para 
o turista, mas algo que beneficiará primeiramente as populações locais.  

O crescimento do turismo interno tem como fatores determinantes o aumento da renda da 
população e o financiamento. Com a estabilidade econômica e o retorno do crédito, é possível 
prever um aumento significativo, a curto prazo, do turismo interno, possibilitando uma 
transferência de renda das regiões mais ricas do país para as menos desenvolvidas, detentoras de 
destinos turísticos.  

O turismo externo depende fundamentalmente da imagem e do marketing do país no 
exterior. Neste segmento, o Brasil tem papel insignificante no cenário internacional. Depende em 
50% do mercado dos países vizinhos do Mercosul, e ainda perde para os mesmos países em 
número de turistas recebidos. Por isso, faz-se também necessária uma “abertura dos portos”, a 
exemplo do que foi realizado com o nosso mercado de produtos e serviços. Para tanto, é preciso 
investir em “marketing” no exterior, no mínimo, 2% da receita obtida pelo turismo internacional. A 
meta será dobrar para 3 milhões o número de turistas estrangeiros no país, gerando ingresso extra 
de divisas de US$ 1,5 bilhão ao ano.  

Na perspectiva do Governo Fernando Henrique, o turismo vai contribuir significativamente 
com um grande número de novos empregos a curto prazo e nas mais diversas regiões do país. Se os 
empregos hoje gerados pelo setor representam 9% da população economicamente ativa do Brasil, à 
medida que novos investimentos forem agregados ao setor esta proporção deverá ser aumentada até 
superar a média mundial de 10,6%. 

 

Medidas do Governo Fernando Henrique para o turismo  

Criar condições para a melhoria da infra-estrutura nos potenciais pólos turísticos brasileiros  
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• Trabalhar em parceria com estados, municípios e organismos internacionais, para a 
melhoria da infra-estrutura básica – especialmente de transportes e saneamento – desses pólos.  

 

Valorizar os programas de capacitação profissional do setor  

• Desenvolver os programas educacionais de caráter técnico-profissional com a participação 
de entidades como Senac, Sebrae, as universidades e centros de pesquisas, o que permitirá a 
melhoria da qualidade e de produtividade para o setor.  

 

Destinar recursos para divulgar e promover o Brasil no exterior  

• Investir de forma sistemática e planejada no marketing institucional de forma a melhorar a 
imagem do Brasil no exterior.  

 

Democratizar o acesso ao turismo interno  

• Criar mecanismos para o acesso dos diferentes segmentos da população aos nossos pontos 
turísticos (estudantes, trabalhadores, terceira idade).  

• Gerar condições para o aumento do fluxo de turismo interno.  

 

Estabelecer sólidas parcerias  

• Fortalecer e desenvolver projetos integrados em conjunto com a iniciativa privada e órgãos 
públicos federais, estaduais e municipais.  

• Criar um modelo de co-gestão do governo federal com os estados, municípios e entidades 
privadas do turismo nacional, para que a aplicação das verbas destinadas ao desenvolvimento do 
turismo seja feita de forma a propiciar resultados eficientes e adequados.  

 

Reformular a atual estrutura da Empresa Brasileira de Turismo – Embratur  

• Reformular a estrutura da Embratur dentro de um contexto de consolidação de uma Política 
Nacional de Turismo estável e duradoura, definida em lei e aprovada pelo Congresso Nacional.  

 

Estabelecer ações interministeriais e intersetoriais, removendo os entraves burocráticos hoje 
existentes ao ingresso de turistas  

• Orientar as ações dos órgãos governamentais visando maior liberalização e flexibilidade na 
concessão de vistos de turistas pelo Itamaraty, principalmente junto aos mercados emissores 
prioritários como: Japão, EUA, Canadá.  

 

Desenvolver o Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT, em conjunto com o 
Banco do Brasil, Sebrae e Organização Mundial de Turismo – OMT  

• O PNMT tem como objetivo melhorar a qualidade do produto turístico brasileiro, através de 
um trabalho de conscientização na base, que é o município, sobre a importância econômica e 
social do setor. Hoje existem 1.255 municípios de interesse turístico no país.  
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Incentivar programas regionais integrados  

A forma mais segura de desenvolver a indústria de viagens e turismo é através da integração 
União-estado-município e setor privado. Neste contexto, os programas regionais têm destacada 
importância, já que possibilitam a formação de uma malha interdependente, fornecendo 
complementaridade e economia de meios.  

Um exemplo que deverá ser seguido é o do Prodetur – Nordeste, que, contando com total 
apoio do governo federal, hoje encontra-se em fase final de negociação de empréstimo com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, destinado ao financiamento de infra-estrutura 
básica em destinos turísticos da região Nordeste. Isto possibilitará a consolidação dos pólos 
existentes e, futuramente, a criação de novos, que se refletirão em investimentos, empregos e renda. 
O Banco do Nordeste do Brasil – BNB, além de agente financeiro do programa, apoiará 
decisivamente o desenvolvimento do turismo na região.  

• Implantar o Prodetur-Sul, voltado ao mercado do Cone Sul, e o Prodetur-Norte, voltado 
para a Amazônia Legal, com enfoque no ecoturismo.  

• Reforçar a integração do Brasil ao Mercosul, incluindo um programa de aproveitamento 
turístico da Hidrovia Tietê-Paraná.  

 

Apoiar o turismo ecológico  

• Desenvolver programa de aproveitamento turístico dos parques nacionais. Estes enfrentam 
dificuldades financeiras permanentes, o que inviabiliza sua manutenção, fiscalização e até mesmo 
sua demarcação. O aproveitamento turístico sustentado possibilitará a geração dos recursos 
necessários a sua gestão, além de ampliar em muito os destinos turísticos para os públicos interno 
e externo.  

• Definir uma política nacional para o eco turismo, de comum acordo com as partes 
envolvidas nas questões ambientais.  




