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Vou tratar hoje de um tema que causa muita pre-

ocupação: a perda de soberania do país. O entre-
guismo vem prosperando em várias frentes. Uma 
delas, pouco comentada, é a pretensão de aderir à 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico – OCDE. Em maio de 2017, o governo 
brasileiro anunciou formalmente a decisão de soli-
citar a entrada nesse organismo internacional. Uma 
decisão, no meu entender, perigosa para a autono-
mia nacional.

Ocorre, leitor, – e aí entra o aspecto cômico – que 
a vontade de entregar é às vezes maior do que von-
tade de receber! Veio a público há poucos dias o que 
já vinha vazando há alguns meses: o governo dos 
EUA “orientou” um assessor do ministro Meirelles 
a aguardar outro momento para o Brasil se candi-
datar. O assessor transmitiu o recado prontamente: 
as autoridades dos EUA avaliam que a OCDE preci-
sa passar por reformulação e não querem aumentar 
o número de membros em meio a esse processo. O 
portador tupiniquim do recado americano não foi 
sequer informado sobre o que seria essa reformu-
lação... (O Estado de São Paulo, 19 de fevereiro de 
2018).

Um vexame. A condução do assunto foi bisonha 
desde o começo: anunciou-se a solicitação de in-
gresso sem que o Brasil obtivesse indicações críveis 
de que a candidatura seria aceita. Se o país estives-
se sendo representado por profissionais, um anún-
cio dessa importância jamais seria feito sem costura 
prévia. Resultado: depois de passar meses de pires 
na mão, empenhando-se para ser aceito, o governo 
terminou por receber uma negativa humilhante.

O pior é que a própria ideia de aderir à OCDE é in-
feliz. A OCDE não é apenas um foro para discussões 
e troca de informações, como às vezes se pensa. Ela é 
primordialmente um organismo normativo, que fixa 
princípios e práticas para políticas públicas em nu-
merosas áreas. Trata-se, além disso, de um clube do-
minado pelos EUA e os outros desenvolvidos, com 
um punhado de subdesenvolvidos fazendo figura-
ção. Tornar-se membro implica, cedo ou tarde, im-
plementar as normas da OCDE, com perda de raio 
de manobra e soberania em diversos campos. 

Por exemplo, os compromissos exigidos pela 
OCDE em matéria de liberalização dos movimentos 
de capital são mais radicais do que os do FMI. Para 
países em desenvolvimento, essa liberalização pode 
custar caro em termos de instabilidade macroeconô-
mica, como mostra a experiência de diversos países, 
inclusive a brasileira. O Brasil, desde os tempos do 
governo FHC, avançou de forma imprudente na di-
reção da liberdade para os capitais. Consagrar essa 
orientação em compromissos assumidos na OCDE 
agravaria o problema. 

Percorrendo um documento preparado pela as-
sessoria internacional do Ministério da Fazenda, 
encontrei os seguintes argumentos em defesa do in-
gresso na OCDE: a) nos “aproximaria de polos de ri-
queza”; b) traria um “sinal valioso para investidores 
estrangeiros”; e c) seria um “selo de qualidade em 
políticas públicas”. 

Meu Deus! O primeiro argumento é do subur-
bano emergente sonhando em entrar de sócio no 
Harmonia em São Paulo ou no Country Club do 
Rio de Janeiro. Os outros dois são menos ridículos, 
mas também não se sustentam. Os investimentos 
estrangeiros, assim como os nacionais, dependem 
da dimensão do mercado interno, das oportunida-
des de exportar e, acima de tudo, das perspectivas 
de desenvolvimento da economia. Para os investido-
res, se o país pertence ou não a um clube de elite 
é perfumaria. A maioria dos emergentes que lidera-
ram a atração de investimentos externos nas décadas 
recentes – o Brasil entre eles – não são membros da 
OCDE.

Um país que se preza não procura no exterior um 
“selo de qualidade” para suas políticas. Não adquire 
respeito quem anseia por aderir a um conjunto de 
regras de cuja formulação não participou e que não 
são necessariamente compatíveis com a estrutura 
econômica do país, o seu estágio de desenvolvimen-
to e as aspirações nacionais. 

Será que estou sonhando, leitor? Pode ser. A ques-
tão da soberania talvez seja o meu ponto cego. Mas 
lembro apenas, para finalizar, que nenhum dos BRI-
CS está procurando entrar na OCDE. Nem China, 
nem Rússia, nem Índia. Não é por acaso. Esses países 
têm projeto nacional, estratégias próprias e não em-
barcam em canoa furada.  

*Economista, foi vice-presidente do Novo Banco de De-
senvolvimento, estabelecido pelos BRICS em Xangai, e 
diretor executivo no FMI pelo Brasil e mais dez países.
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Parece já haver uma certa 
consciência de que proble-
mas como segurança, melho-
ria da educação, ou a ques-
tão dos refugiados, por seu 
alto grau de complexidade, 
exigem uma visão sistêmica 
da realidade. Isto inclui uma 
análise de sua verdadeira 
“rede de causalidades”, bem 
como as características das 
instituições envolvidas, a cul-
tura dominante, as relações 
de poder, os modelos mentais 
sobre o tema, além da quali-
dade da gestão das políticas 
públicas.

Como consequência, co-
meçamos a perceber que 
não há lugar para respostas 
simplistas, fragmentadas, se-
toriais, sem foco ou respon-
sabilidade com resultados 
concretos.

No caso da segurança pú-
blica, por exemplo, ganha 
força a ideia de que medidas 
circunscritas à área de repres-
são, apesar de necessárias, es-
pecialmente em um momen-
to de caos social, causado 
pelo aumento de poder das 
organizações criminosas, são 
insuficientes e seus ganhos 
têm prazo curto de validade. 

Quem defende uma política 
mais intersetorial, entretanto, 
se restringe a clamar por mais 
educação e mais saúde, como 
se o problema fosse apenas 
a carência desses serviços. 
Qualquer levantamento so-
bre as ofertas de atendimento 
social nas comunidades do 
Rio vai mostrar um grande 
crescimento nas últimas dé-

Integrar é preciso

Crise é de organização
Eu ao longo dos últimos 

anos escuto quase diaria-
mente que faltam projetos 
sociais nas áreas pobres 
da cidade e do estado e daí 
vem a violência.

Concordo que a violên-
cia nasce e se fortalece na 
desigualdade e na falta de 
acesso ao direito social mas 
não é por falta de programa 
social.

É por falta de organiza-
ção e gestão da ação.  É por 
falto de foco. É por falta de 
compromisso com a inclu-
são.

Aliás se formos fazer um 
censo de programas e pro-
jetos passaremos de 1000 
com facilidade na região 
metropolitana mas na reali-
dade  fazem apenas a  ges-
tão diária da pobreza. Não 
avançam na direção de que 
a pobreza precisa ser supe-
rada e isso só ocorrerá com 
acesso a educação e direitos 
sociais como moradia segu-
ra.

Programa Social não é 
entretenimento. Ele precisa 
de um objetivo e sobretudo 
precisa de resultado.

Falta é qualidade nos pro-
gramas existentes. Falta ar-
ticulação com a escola. Fal-
ta Avaliação.

Eu dou um curso sobre 
Avaliação de Programas 

Sociais e sempre os alunos 
me contam o que estão fa-
zendo. Aprendi a fazer a se-
guinte pergunta: Sim e Serviu 
pra alguma coisa ?

Em  99% das vezes foi en-
contros, jogos, festas e até 
bingos mas ninguém apre-
senta um Plano Familiar de 
Superação da pobreza.

O que que o Brasil quer 
com programas sociais ? Su-
perar a pobreza gerando uma 
inclusão social sustentável ou 
apenas dizer quantos e quais 
programas são realizados ?

Os programas atuais são 
ruins, não tem qualidade, são 
mal executados e não se che-
ga a resultado algum.

E não serão novos progra

mas que mudarão esta reali-
dade. 

A ideia de que qualquer 
ação serve é um erro históri-
co de quem atua na área so-
cial. 

O Sistema Protetivo do 
Brasil é bastante eficiente.

Temos o Bolsa Família que 
é uma Segurança Social de 
Renda que tem quase cober-
tura universal entre os mais 
pobres e miseráveis. Temos o 
Beneficio da Prestação Con-
tinuada no valor 1 salário 
minimo para idosos e pesso-
as com deficiência. Sem estes 
dois programas de transfe-
rência de renda eu afirmo 
que o Rio de Janeiro já estaria 
vivendo na barbarie social faz 

muito tempo. Dinheiro na 
veia da pobreza. Sem inter-
mediação e sem enrolação.

Existe um tripé que não 
pode falhar para que a desi-
gualdade seja vencida: Edu-
cação, Renda e Habitação.

Não criem programas, não 
gastem recursos que não es-
tejam dentro deste tripé e 
sobretudo organizem um 
direito que não podemos 
deixar de garantir a todos os 
brasileiros: o direito de não 
ser pobre.

Não tem sentido achar 
sensacional termos centenas 
de programas sociais que 
atendem pobres.  O sentido 
do fazer social está em que 
a pobreza seja superada e 
não mantida em números de 
participantes de programas 
sociais. 

A Conquista que não po-
demos abrir mão na gestão 
social é justamente ver a Tra-
vessia da exclusão para a in-
clusão e daí em diante todo 
mundo com autonomia edu-
cacional, de renda e com ha-
bitação segura vai construir e 
participar das ações que bem 
quiserem.

Querem inventar algo novo 
? Inventem o Direito de não 
ser pobre.

*Pesquisador Social, foi Secre-
tário Nacional de Assistência 
Social e Secretário Municipal 
do Rio de Janeiro

cadas, sem que os índices de 
violência tenham decrescido. 
Mas poderíamos dizer que 
ainda são insuficientes e que 
sua qualidade, afetada pela 
crise econômica e de gestão 
dos últimos tempos, deixa 
muito a desejar. 

Muito além de aumentar a 
quantidade e qualidade dos 
serviços oferecidos à popula-
ção, é fundamental conceber 
uma nova política pública na 
área social e sua integração 
com outros setores.

Uma política social, focada 
nas famílias pobres e vulne-
ráveis, beneficiárias do Bolsa 
Família, deveria ter por base 
um Plano de Desenvolvi-
mento Familiar, incluindo o 
diagnóstico das necessidades 
da família, um conjunto de 
responsabilidades de ambas 
as partes (poder público e 

família) e um tempo previsto 
para o alcance de condições 
básicas. Esta seria uma exce-
lente fonte de identificação 
de demandas, para orientar a 
reorganização da oferta. 

Uma das responsabilidades 
do poder público seria jus-
tamente a garantia de acesso 
aos serviços necessários: do-
cumentação, acesso à creche, 
qualificação profissional, 
atendimento a vítimas de 
abuso e violência e a usuá-
rios de álcool e outras drogas, 
dentre outros. 

Com estas famílias seria 
também desenvolvido um 
programa de promoção fami-
liar, onde se discutiriam te-
mas que afetam diretamente 
seu processo de desenvolvi-
mento, como: valor da escola, 
habilidades socioemocionais, 
segurança alimentar e nutri-

cional, saúde sexual e repro-
dutiva, educação financeira, 
violência doméstica e gravidez 
na adolescência.

Além do foco nas famílias, 
as políticas sociais necessitam 
ganhar impacto, através de 
uma reorganização programá-
tica. As centenas de progra-
mas existentes, muitos deles 
com belos títulos, não passam 
de verdadeiros “zumbis”, que 
todos sabem não servir para 
nada, mas que continuam su-
gando recursos por aí. 

Uma boa metodologia para 
seleção e organização progra-
mática é a dos ciclos de vida. 
Há que se identificar progra-
mas que realmente garantam 
o desenvolvimento pleno dos 
membros de famílias pobres, 
em suas diferentes etapas de 
vida. Só assim será possível 
sair da situação de pobreza de 
forma sustentável.

Mas é no território que a 
articulação operacional das 
políticas é possível. Partindo 
de um plano de desenvolvi-
mento local, com metas defi-
nidas, é possível identificar e 
integrar ações estratégicas nas 
áreas sociais, de segurança, de 
desenvolvimento econômico, 
de infraestrutura e de meio 
ambiente. Esta integração, en-
tretanto, só dará bons frutos 
se existir uma gestão colabo-
rativa, apoiada por uma go-
vernança multissetorial que 
inclua a participação da popu-
lação local.

*Diretora do Instituto Synergos 
Brasil 

O crescimento da oferta de 
programas sociais não 

resultou na redução 
dos índices de violência, 

sendo fundamental 
conceber novas políticas 
de assistência de modo 

integrado com outros setores”

O que que o Brasil quer 
com programas sociais ? 

Superar a pobreza 
gerando uma inclusão 
social sustentável ou 
apenas dizer quantos 

e quais programas 
são realizados ?”


