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1. Introdução

O presente Plano de Trabalho detalha o diagnóstico sócio econômico do

estado do Acre, onde levaremos em conta aspectos demográficos, sociais e

econômicos, históricos, regionais e as possibilidades de financiamento do

desenvolvimento do estado. O intuito é o de apresentar uma reflexão sobre o

desenvolvimento do estado, da forma mais completa possível.

Aqui apresentaremos os produtos, lembrando que haverá dois seminários,

um intermediário e um final, nos quais serão apresentados os resultados do projeto.

A região amazônica foi ocupada de forma intermitente e complexa ao longo

do tempo. Em um primeiro momento com a ocupação de suas franjas ao norte e a

oeste, com a tentativa portuguesa de garantir e delimitar as fronteiras com a

América espanhola. Ocupação essa que remonta o século XVII, quando Belém e

Manaus tiveram suas ocupações iniciais por meio da construção de fortes. A busca

por metais preciosos e que deu impulso às bandeiras paulistas, permitiu a ocupação

ao sul, através do rio Paraguai, cuja ocupação foi marcada pela constituição do forte

de Bela Vista da Santíssima Trindade, que foi a capital da Capitania de Mato

Grosso. O auge da exploração do ouro na região de Cuiabá foi seguido por um

processo de declínio e esvaziamento da região, que experimentou uma longa

decadência na segunda metade do século XVIII. Foi somente com os movimentos

de independência latino-americanos no início do século XIX é que um novo esforço

de ocupação iria ocorrer, a partir da exploração da borracha.

O ciclo da borracha, na segunda metade do século XIX representaria um

marco radical na ocupação da região. Ciclo esse que traria inclusive preocupações

geopolíticas e nas disputas fronteiriças na região. O escoamento da borracha pelo

Rio Madeira e Amazonas, traria um novo ímpeto e riqueza para Manaus e Belém, a

ocupação de Rondônia e de partes do Acre. A região experimentou um processo

migratório e uma ocupação completamente desordenada que teria continuidade em

boa parte do século XX, com a Marcha para Oeste do governo Vargas, e

posteriormente toda a preocupação geopolítica com a Amazônia, que daria impulso

a projetos de colonização nos atuais estados de Rondônia, no Mato Grosso, no
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sudoeste do Pará, na abertura da rodovia transamazônica e da Cuiabá-Santarém.

Alguns destes projetos se mostraram completamente fracassados, ao passo que

outros criaram redes e ocupações disfuncionais e com impacto ambientais

importantes em termos locais e regionais.

O Acre, incorporado ao território brasileiro tardiamente, esteve diretamente

envolvido na discussão e nesse processo de ocupação. Dadas as especificidades

acreanas, o estado conseguiu evitar um processo de ocupação desordenado que

marcou parte de outras áreas da Amazônia.

Em um momento de transição tecnológica, com a maturação de um novo

paradigma produtivo que tem na ciência da informação, no big data, na

biotecnologia e na inteligência artificial o futuro produtivo, combinado com a

necessidade de contenção e preservação das condições climáticas do planeta,

surge a oportunidade para que a inserção amazônica e do Acre sejam repensadas.

A superação da dicotomia santuário de preservação versus exploração predatória

ou seja, de maneira sustentável, mas garantindo emprego e renda.

Importante entender a dinâmica recente do estado do Acre. Seja decorrente

da recessão de 2015/16 ou da estagnação 2017/2019 da economia brasileira e seus

impactos regionais diferenciados, o fato é que a proporção de famílias que vivem

na extrema pobreza no Acre, segundo o IBGE, passou de 5,3% para 12,2% neste

período. Em 2018, a população do Estado dependente do Programa Bolsa Família

era de 41%. Soma-se a isto o desemprego, subemprego e todas as consequências

da recessão. A renda per capita do Estado é 34% menor do que a média nacional.

Todos esses dados são anteriores à pandemia de 2020/21. Não é difícil perceber

que a situação deve ter se agravado neste período, uma vez que a pandemia gerou

impactos diferenciados, tanto a nível regional quanto entre os estratos de renda.

Uma agenda que articule a biodiversidade da região com projetos de

intervenção urbana sustentável é uma das possibilidades, mas para isso é

necessário compreender os limites, entraves e problemas para construção dessa

agenda. Quais as possibilidades, alternativas e potencialidades.
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É preciso avançar em termos institucionais superando os conflitos pelo uso

da terra e dos recursos naturais presentes historicamente na região, mantendo e

valorizando as comunidades tradicionais, mas também criando alternativas para o

desenvolvimento sustentável da região. Para isso é necessário um diagnóstico

atualizado a partir do qual um novo ciclo de desenvolvimento possa ser delineado,

um projeto sustentável ambientalmente, mas capaz de gerar emprego e renda para

o Estado.

Este Plano de Trabalho identifica a entrega de produtos intermediários,

alguns deles auto contidos, como uma análise histórica do estado do Acre, assim

como sua inserção na região amazônica, aspectos geopolíticos e do financiamento

verde. Outros módulos se incumbem de analisar e diagnosticar a economia do

estado e da região nas duas últimas décadas.

2. Objetivo do estudo

Conforme já apresentado no Projeto aprovado, o objetivo geral do estudo é

um diagnóstico o mais completo e pragmático possível. Pragmático no sentido de,

através de dados secundários e entrevistas com atores-chave do Estado, seja

possível identificar gargalos, potencialidades e perspectivas de um

desenvolvimento aproveitando suas características intrínsecas, como o fato de

estar na região amazônica, ter fronteiras com Bolívia e Peru, neste caso com

possibilidades importantes de articulação com o pacífico

Precisamente, propõem-se a construção de um diagnóstico que mostre os

limites, as possibilidades e os desafios do desenvolvimento socioeconômico do

estado a partir inclusive de cortes das cinco microrregiões do Acre, quais sejam,

Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá.

Pretende-se identificar atividades com potencial de desenvolvimento e

diversificação econômica no Estado, buscando fornecer elementos que

fundamentem as decisões relativas ao fomento de políticas públicas e alocação dos

recursos, tendo como aspecto central dessa discussão a sustentabilidade ambiental

e a necessidade de se pensar em atividades econômicas capazes de gerar emprego
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e renda, melhorar a distribuição de renda e ao mesmo tempo garantir a preservação

do meio ambiente.

Ressaltamos que este é um exercício que, para além da identificação e

articulação das potencialidades de curto prazo, requer uma análise prospectiva da

sociedade Acreana, com uma avaliação sobre a coerência ou não de se seguir os

rumos atuais do desenvolvimento e/ou a necessidade de se investir em novas

direções. Ou seja, é um trabalho de reflexão, que requer muito mais do avaliar e

construir indicadores tradicionais, na medida em que se pretende ir além do usual

a partir da construção de um debate amplo, fundamentado e aberto sobre ações e

caminhos identificados como fundamentais para o desenvolvimento do Estado.

Para cumprir com o objetivo, esse estudo se propõe analisar a economia

Acreana a partir de 7 (sete) grandes temas, quais sejam: i) A história recente do

Acre e marcos sobre o processo de desenvolvimento; ii) Desenvolvimento

regional/global; iii) Mecanismos institucionais de desenvolvimento; iv) O papel das

novas tecnologias no desenvolvimento; v) Financiamento verde; vi) Diagnóstico

produtivo das regiões; vii) Desafios sociais e demográficos. Evidentemente, alguns

desses temas, como meio ambiente e infraestrutura, por exemplo, são questões

transversais que podem ser observadas concomitantemente.

Por fim, o projeto prevê também uma ampla interlocução entre os diversos

atores (pesquisadores e comunidade/atores locais), que se materializará através de

reuniões de trabalho, apresentações, palestras, etc.
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2.1. Os objetivos específicos do projeto

1. Apresentar a evolução histórica contemporânea do Acre, procurando

destacar marcos importantes para a trajetória de desenvolvimento do estado;

2. Levantar as atividades econômicas do estado nos setores agropecuário,

industrial e de serviços (inclusive comércio), o grau de qualificação da mão

de obra, sua dinâmica tecnológica, os gargalos e obstáculos presentes nas

atividades destes setores, o nível da renda e do emprego gerado nas

atividades destes setores, os programas dos governos federal, estadual e

municipal de apoio e fomento a estas atividades nos vários setores, incluindo

projetos;

3. Entender as relações econômicas e sociais do estado, de suas microrregiões

e da região amazônica, buscando identificar os produtos e mercados

exportadores e importadores em análise; compreender e mapear as relações

de polarização regional, a natureza das relações econômicas e sociais do

inclusive com os países limítrofes; a magnitude do comércio de bens e

serviços, importados e exportados para Peru e Bolívia;

4. Identificar mercados potenciais e obstáculos ao desenvolvimento de

atividades econômicas para seu entorno regional e nacional, procurando

apontar possibilidades para o adensamento produtivo;

5. Identificação, análise e proposição de mecanismos de financiamento do

Desenvolvimento, particularmente na levando em consideração a

sustentabilidade ambiental dos investimentos, tendo como referência o

modelo de Green Finance proposto a partir da Confêrencia do Clima de Paris

(COP21). Neste ponto, analisar uma carteira de investimentos para o

desenvolvimento, articulando este ponto com as perspectivas de

financiamento;

6. Caracterizar e avaliar os aspectos socioeconômicos do estado (como saúde

e educação, por exemplo), procurando apontar como a melhoria desses

indicadores constituem-se em elementos importantes para o futuro do

desenvolvimento do estado;
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7. Apontar como as múltiplas transições tecnológicas em curso no sistema

econômico e geopolítico mundial podem impactar o desenvolvimento futuro

do Acre.

3. Planejando o Desenvolvimento

A história do planejamento remonta, pelo menos na Europa e nos EUA, às

primeiras tentativas de resolução dos graves problemas de saúde pública,

presentes nos grandes aglomerados urbanos do século XIX. De um lado, as

epidemias de cólera e diarreia, resultantes das más condições habitacionais e

sanitárias à época, tornavam urgente a necessidade de planejar e desenhar ações

em espaços determinados. Uma corrente ligada à medicina sanitarista ganharia

importância no planejamento das cidades. De outro, a disputa pelos espaços

urbanos e os problemas sociais observados em algumas das grandes cidades

norte-americanas levariam a um debate, que permanece atual, ligado

principalmente à sociologia urbana.

No âmbito regional, o planejamento elaborado pelo Tennessee Valley

Authority (TVA), de caráter pioneiro, tinha o objetivo de dar sustentação às políticas

de desenvolvimento estipuladas pelo New Deal, cujo intuito era fomentar iniciativas

que dessem suporte à superação, pelos EUA, da Grande Crise de 1929. As

abordagens para o planejamento regional e urbano, portanto, são correlacionadas

às crises sociais e econômicas e postas em práticas sempre que há necessidade

de coordenar iniciativas de desenvolvimento.

No Brasil, o planejamento regional precedeu, de certa forma, o planejamento

urbano. As primeiras experiências remontam também ao século XIX, tendo como

objetivo o combate às secas no Nordeste. Por outro lado, o movimento sanitarista

e seu impacto sobre as cidades brasileiras e sobre o planejamento urbano só teriam

impulso no início do século XX (Tamano, 2017). O planejamento evoluiu com o

tempo e a importância dos aspectos regional e urbano se sobressaíram.

A estrutura de planejamento também evoluiu ao longo do tempo: o

planejamento nasce embebido de um significativo tecnicismo, com elaboração de
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planos de ação por estruturas burocráticas, para serem aplicados em diferentes

espaços regionais (top-down). Com o tempo, essa hierarquia de planejamento tem

sido revista, apesar de muitas vezes inflexível em seus ditames, tem considerado

uma abordagem mais democrática, com avaliação de demandas locais mais

específicas e concatenação destas em planos mais adequados de ação (bottom-

up).

Em diferentes momentos, o Brasil fez movimentos na tentativa de fortalecer

sua capacidade de planejamento, esforço evidenciado pela criação de inúmeras

instituições voltadas para tal finalidade como o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada (IPEA), o Banco do Nordeste (BNB), as Superintendências

de Desenvolvimento Regionais (Nordeste, Centro Oeste, da Amazônia), o

Banco da Amazônia (BASA), os programa de ocupação e colonização dirigida no

cerrado brasileiro e na região amazônica, são exemplos destas iniciativas. No

âmbito dos Estados, foram criadas também inúmeras instituições, como, por

exemplo, a Fundação João Pinheiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

(BDMG), a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA), o

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (RJ), para enumerar apenas

alguns. No plano acadêmico, vale lembrar a criação do Centro de Desenvolvimento

e Planejamento Regional da UFMG (CEDEPLAR) e do Instituto de Planejamento

Urbano da UFRJ (IPUR).

Apesar do enorme esforço institucional, nas últimas décadas, o planejamento

urbano e regional tem ficado marginalizado no âmbito de atuação do Estado

brasileiro. Várias das questões que tornam a pandemia do COVID-19 mais

dramática no país neste momento, como a carência de equipamentos de saúde em

diversas regiões ou mesmo as más condições de moradias nos nossos centros

urbanos, já são conhecidas há muito tempo. No entanto, a dificuldade do Estado

brasileiro em preparar um horizonte de planejamento, especialmente regional, torna

vários desses problemas, já conhecidos, mais dramáticos no atual contexto. A

recuperação também se dará a partir de novos e diferentes paradigmas, com um



10

crescente aumento da importância das novas tecnologias. Aquelas regiões e

territórios que possuem maior resiliência e maior capacidade de adaptação as

transformações em curso terão capacidade de experimentar um novo processo de

desenvolvimento. Para isso é preciso compreender que os bloqueios e as

capacidades dos estados e territórios brasileiros são muito distintos. Compreender

essas limitações é importante para o desenho de um planejamento de curto, médio

e longo prazo para o estado do Acre.

É preciso situar a evolução contemporânea das diferentes visões e trajetórias

de desenvolvimento, sobretudo nos países latino-americanos e das regiões

periféricas em termos regionais. A compreensão sobre o que é o desenvolvimento

repercute sobre o planejamento e os instrumentos utilizados para levar a cabo um

planejamento que seja capaz de impulsionar e transformar em termos

socioeconômicos a realidade regional.

A trajetória de desenvolvimento dos países latino-americanos pode ser

dividia em 3 fases distintas: a primeira, nos pós independência - notadamente no

primeiro quarto do século XIX que levou a inserção destes países na divisão

internacional do trabalho na condição de economias primário exportadoras

(Furtado, 1969). O início da 1ª Guerra Mundial marcaria a inflexão desta primeira

inserção e de uma mudança importante nos padrões de comércio e dos fluxos

financeiros internacionais que só seriam reestabelecidos no Pós-Guerra a partir da

lógica definida no âmbito dos acordos de Bretton Woods. Este período que se

estendeu entre 1930-1980, grosso modo, foi marcado pela ascensão do

planejamento enquanto instrumento necessário a reconstrução, de combate as

crises, notadamente a crise de 1929. Foram várias as experiências de planejamento

observados nos países europeus - as metrópoles de equilíbrio francesas

simbolizada a partir da obra clássica do geografo francês Gravier - Paris e o deserto

francês, a política do Mezzogiorno italiano e a política regional inglesa.

A América Latina passou por experiência não muito diferente. Com a queda

nos termos de troca e o menor fluxo de moedas para a região, e uma visão de que

o desenvolvimento seria sinônimo de crescimento econômico, sob forte inspiração
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dos modelos econômicos de inspiração keynesiana, a região adotou o modelo de

substituição de importações para levar a cabo seu processo de industrialização. No

cerne do modelo foram adotados um conjunto de instrumentos de planejamento,

métodos matemáticos e estatísticos, matriz insumo-produto, planejamento

recursivo, com vistas a responder a demanda por industrialização e crescimento, na

expectativa de que isso pudesse de um lado resolver o problema do

estrangulamento dos balanços de pagamentos de um lado e de outro garantir uma

inserção internacional diferenciada para os países latino-americanos.

O modelo de substituição de importações entraria em colapso no final dos

anos 1970 em função da combinação de 3 crises, quais sejam, a ruptura do padrão

dólar-ouro, o 1º e o 2º choque do petróleo e a ascensão de governos de orientação

liberal, principalmente na Inglaterra e nos EUA, marcando profundamente a

orientação em relação ao planejamento e seus instrumentos. Os instrumentos foram

alterados, o papel do Estado revisto, mas o planejamento e a discussão sobre médio

e longo prazo continuaram presentes. A forma como os países europeus e a União

Europeia têm lidado com as transformações tecnológicas e a transição energética

são resultado de um amplo processo de planejamento a curto, médio e longo prazo.

São exemplos deste processo o Planejamento Estratégico Europeu 2020-24, que

articula diversas áreas e temas.

A discussão acerca do desenvolvimento remonta, como já colocado

anteriormente, ao imediato pós-guerra. O conceito de desenvolvimento evoluiu

bastante ao longo dos últimos 70 anos. As Nações Unidas e em especial o

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) tem se dedicado a

uma discussão acerca do futuro da humanidade. Os relatórios do Desenvolvimento

Humano, com destaque para dos dois últimos, de 2019 e 2020 são particularmente

importantes ao apresentarem um conceito holístico acerca do desenvolvimento que

abarca as diversas dimensões do desenvolvimento e os desafios presentes nestes

quase 20 anos do século XXI.

Desde o lançamento do primeiro relatório sobre desenvolvimento humano em

1990, uma série de temas têm sido elencados pelos relatórios. O lançamento dos
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Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) em 2015 e da Agenda 2030 têm,

de alguma forma, se refletido nos relatórios do desenvolvimento humano. Diversas

temáticas têm sido tratadas ao longo dos anos a partir de visão múltipla acerca do

desenvolvimento das Nações Unidas. Temas como a pobreza multidimensional, a

vulnerabilidade e a construção da resiliência, as desigualdades de gênero foram

objetos dos últimos relatórios. Os dois últimos relatórios tiveram como foco a

Desigualdade e a Pressão Humana sobre o Planeta. A questão das desigualdades,

das mudanças e transformações das formas que vivemos, trabalhamos,

cooperamos foram tratados como elementos centrais na questão do

desenvolvimento. A busca pela redução das desigualdades, e de novas normas e

incentivos sociais, que busquem catalisar as ações humanas em direção a maior

sustentabilidade do meio em que vivemos. Os relatórios buscam apresentar

recortes múltiplos e distintos sobre o desenvolvimento. Buscam novas métricas e

indicadores para mensurar o desenvolvimento humano. A questão ambiental, a

desigualdade, os efeitos disruptivos das novas tecnologias e mídias sociais com as

enormes transformações que a COVID-19 irão provocar no mundo são aspectos

que estão por trás das relações sociais e humanas, com enormes reconfigurações

sobre o que conhecemos até aqui.
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4. O Planejamento do Desenvolvimento no Acre: Conceitos e Desafios

Em termos conceituais, o trabalho parte de amplo diagnóstico

socioeconômico, complementado por uma proposta, que eventualmente possa ser

levada a cabo em um segundo momento que permita a construção de um projeto

de desenvolvimento regional para o estado do Acre. Importante, neste contexto,

tecer algumas considerações sobre a nossa visão acerca do planejamento e das

suas perspectivas de desenvolvimento.

O primeiro aspecto que deve ser levado em consideração diz respeito à

temporalidade. As intervenções públicas e ações têm prazos de maturação distintos

e, consequentemente, há lapsos temporais na geração de resultados. Neste caso é

preciso ter em mente que os diferentes atores possuem racionalidades, lógicas e

interesses distintos. É preciso conjugar no âmbito do planejamento os diversos

interesses e prazos dentro do sistema de planejamento (longo prazo, médio prazo,

curto prazo e conjuntural).

O segundo aspecto se relaciona à escala. O desafio multi escalar do

planejamento parte do entendimento de que o espaço é produto de uma totalidade

em movimento, ou seja, o espaço deve ser compreendido como produto histórico-

social, instância estrutural da totalidade naquilo que ficou conhecido como formação

sócio espacial. A interpretação deste espaço deve englobar quatro categorias de

análise: a forma, a função, a estrutura social (matriz social) e o processo que é o

resultado da ação inexorável do tempo.

Assim, a conjunção de forma, função, estrutura social e processo cria e

possibilita a análise do processo de formação sócio espacial de um determinado

local. O território é entendido como algo em constante mutação cujo produto é

resultado da relação entre espaço e técnica. O meio técnico científico constrói

territorialidades diversas. Mais que artefato ou mediação na relação homem-meio,

a técnica é o processo constitutivo do território, técnica e território vivendo uma

relação recíproca de constituição. Não há território sem ação técnica, e não há

técnica fora de um território.
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Território pode corresponder ou não às bases físicas delimitadas por

fronteiras geopolíticas. O conceito territorial é importante para a compreensão de

como a relação do homem com o meio técnico-científico forja diferentes territórios.

Por sua vez a delimitação de regiões possibilita o planejamento. Ou seja,

diferentemente do espaço e do território, o conceito de região está ligado à ideia de

planejamento ou de características físicas, seja ele econômico, social ou ambiental.

A escolha de uma regionalização possibilita o levantamento e mensuração de

informações e representa o esforço analítico de redução da realidade com o objetivo

de apreendê-la e permitir a sua melhor compreensão.

O desafio é refletir o planejamento que dê conta, ao mesmo tempo da

compreensão da complexidade dos diferentes territórios, articule e coordene as

distintas escalas territoriais para o planejamento e o desenvolvimento sustentável.

Para isso é preciso conhecer e compreender os mecanismos de diálogo,

negociação e resolução de conflito entre os diferentes níveis do Estado.

O terceiro desafio diz respeito à questão setorial e institucional. A conjugação

entre os processos de planejamento mais especializados e os mais gerais

demandam um esforço particular em planejamentos muito diversos: dados e

informação, linguagem e comunicação, concertação e diálogo, principalmente em

um ambiente democrático. Para isso é preciso articular as perspectivas setoriais e

integrais, assim como compreender como se articulam e se retroalimentam entre os

planos as políticas setoriais (agroindústria, indústria e educação) e os temas

(ciência e tecnologia, gênero, etc.), bem como a articulação entre estes e a

estratégia global.

O quarto desafio diz respeito à integração entre os diversos atores e agentes

sociais: Estado, sociedade e o mercado. É preciso reconhecer a heterogeneidade

e diversidade dos atores que participam dos processos de planejamento e de gestão

pública. O resultado de um bom planejamento depende da participação e

capacidade de diálogo entre os múltiplos atores envolvidos.

O último desafio se relaciona à necessidade de constante avaliação e

monitoramento. A aprendizagem com os processos de forma a permitir que haja
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uma articulação entre planejamento e implementação dos processos. Como o

aprendizado pode ser utilizado para corrigir erros e melhorar os processos.

A proposta de estruturação aqui apresentada visa avançar e articular a

capacidades e institucionalidades do planejamento já existentes, procurando

articular de forma mais efetiva os diversos instrumentos e criando condições para

que a gestão pública e a governança da prestação do serviço público possam estar

articuladas aos princípios norteadores do Desenvolvimento Humano Sustentável,

dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030. A reorganização

do Estado brasileiro a partir da Constituição Federal de 1988 e um conjunto de

legislações subsequentes trouxeram novas obrigatoriedades do ponto de vista do

planejamento. A necessidade do estabelecimento de Leis Orçamentarias Anuais e

de um Planejamento Plurianual (PPA) para um período de quatro anos deveriam

servir como novos elementos norteadores do planejamento pós-constituição de

1988. É preciso reconhecer que isso representou um avanço em termos de trazer

mais transparência para as administrações públicas. Entretanto, a capacidade de

planejar a médio e longo prazo foi colocada em segundo plano. A governança e a

organização das ações do governo, seja para atendimento de crises imediatas ou

mesmo para vislumbrar transições de longo prazo foi colocada em segundo plano.

A pandemia provocada pelo COVID-19 trouxe novos e múltiplos desafios em

diferentes frentes. Para o Brasil e seus 27 estados, a desigualdade desempenha

nesse contexto um papel importante. Pesquisas recentes demonstram que a

pandemia da COVID-19 afeta diversamente a população brasileira. Desigualdades

no tocante ao desenvolvimento humano, acesso ao sistema de saúde, renda,

recorte de raça, nível de instrução, moradia adequada etc. resultarão em diferentes

taxas de contágio, óbitos e possibilidades de recuperação e promovem insegurança

quanto ao futuro.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-IBGE) mostra uma

taxa de desocupação que variou de 10,5% em maio de 2020 para 14,5% em

novembro de 2020. Taxa essa que tem variações regionais muito altas, como se

percebe, por exemplo, ao se comparar o caso do Maranhão, que experimentou uma
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taxa de desocupação de quase 22% da população economicamente ativa em

novembro de 2020, com o de Santa Catarina, que no mesmo período apresentou

uma taxa de 7,6%.

O Acre apresenta uma taxa próxima à média nacional de 14,4%. Quando se

observam dados relativos ao percentual de domicílios que receberam auxílio

emergencial a mesma pesquisa do IBGE indica que 41% dos domicílios receberam

auxílio, com variações regionais muito significativas, sendo que no Amapá, mais de

70% dos domicílios declararam terem recebido auxílio emergencial, patamar que se

reduz para menos de 30% em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

Os estados das regiões Norte e Nordeste foram os que apresentaram o maior

percentual relativo de domicílios que receberam o auxílio emergencial. No caso do

Acre, o percentual de domicílios que receberam auxílio foi de 57%.

Por outro lado, a pandemia cria a oportunidade para que estas desigualdades

sejam explicitadas, possibilitando que a política pública seja requalificada e

recapacitada a capacidade de planejamento do Estado brasileiro. Diferentemente

do modelo anterior, pensado de forma completamente top-down, é necessário que

o novo modelo seja capaz de ser pensado de forma multi escalar e multifacetada,

pensado de forma articulada a relação entre governo, empresários e sociedade civil

organizada.

A descentralização das obrigações ocorrida após a Constituição de 1988,

que delegou a estados e municípios um conjunto de obrigações, não foi

acompanhada de uma reforma tributária capaz de dar mais autonomia a estes entes

federados. A ideia de um planejamento bottom-up e local muito difundida na década

de 1990 e início do século XXI se mostrou incapaz de dar conta da complexidade e

da necessidade de se repensar o planejamento de médio e longo prazo.
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5. Detalhamento dos Produtos

Conforme apresentado no projeto aprovado, o estudo contempla a entrega

de mais seis relatórios, além deste Plano de Trabalho. Ademais, estão previstos

dois seminários de discussão, que seguem o cronograma abaixo descriminado.

5.1 Produto 2: Balanço, História e Perspectivas do Acre e da Região

Amazônica

Este módulo do projeto busca oferecer um quadro geral de referências

históricas e conceituais, que permita a compreensão da formação histórica do Acre

como base para a elaboração de projeto de desenvolvimento do Acre democrático,

includente, baseado na sociodiversidade e na biodiversidade. Até o final de fevereiro

será entregue um balanço geral que será complementado por uma discussão

histórica mais completa a ser concluída ao final do Projeto.

Um sumário da elaboração do trabalho vem a seguir.

Formação histórica do Acre, das origens até a Crise da Economia da

Borracha, em 1912

-

prima industrial.

2. A Economia da Borracha. O Aviamento e o Seringal.

3. O Auge da Economia da Borracha1840-1912.66-2022:

5.1.1. Os Desafios Contemporâneos e o Desenvolvimento da Amazônia

Estudo do Stockholm Resilience Centre, afirma que quatro de nove

fronteiras planetárias estão sendo ultrapassadas como resultado de atividades

antrópicas: mudanças climáticas provocadas por altas concentrações de CO2; perda

de biodiversidade e extinção de espécies; mudanças dos usos dos solos com a

intensificação do desmatamento; mudanças no ciclo do nitrogênio-fósforo pela

intensificação do uso desses nutrientes na agricultura e seus impactos negativos

sobre os oceanos (CHIARETTI, 2015). Em três dessas quatro fronteiras já

superadas a Amazônia tem papel destacado, o que faz da região objeto privilegiado
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do interesse de variados sujeitos e instituições em escala que transcende o âmbito

regional ou nacional.

Com efeito, a problemática da Amazônia está presente no discurso e na

prática ambientalista; na agenda de variados campos do conhecimento; em planos,

projetos e programas do poder público em suas diversas esferas de atuação; como

objeto de lutas sociais, como espaço de acumulação de capital, como espaço

geopolítico estratégico.

Por seu tamanho e peculiaridades naturais, a Amazônia tem lugar

significativo em macro processos climáticos com consideráveis repercussões

internacionais, seja por ser um dos grandes absorvedores de gás carbônico da

atmosfera, seja por seu decisivo papel no regime de chuvas do continente. Região

que abriga megabiodiversidade é também superlativa em reservas de água doce e

diversificadas fontes de minerais estratégicos.

Esse imenso patrimônio natural, por circunstâncias internas e externas

diversas, manteve-se, relativamente, íntegro até a segunda metade do século XX.

A crise econômica capitalista dos anos 1960/70, em seus rebatimentos nacionais,

colocou a Amazônia na alça de mira do processo de acumulação de capital como

espaço dotado de peculiaridades sócio espaciais capaz de contrabalançar, em parte

ao menos, as determinações estruturais tendentes a derrubar as taxas de lucro.

Fronteira aberta, disponível para a acumulação do capital, a Amazônia

tornou-se espaço privilegiado para a obtenção de lucros extraordinários pela

possibilidade de apropriação privilegiada de terra, recursos naturais e força de

trabalho.

No contexto da crise dos anos 1960/70, a Amazônia foi relançada no circuito

mundial do capital, como fronteira, como frente pioneira, como frente de expansão,

como espaço para atualização de processos característicos da acumulação de

capital (VELHO, 1972, 1976; MARTINS, 1975; FOWERAKER, 1982).

Desde então, a Amazônia tem experimentado crescentes desafios e

problemas. A ocupação depredatória de suas terras, o desmesurado de

intervenções traumáticas sobre a paisagem, sobre os recursos faunísticos e
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florísticos, comprometem os ecossistemas amazônicos, com repercussões que

ultrapassam o seu território, ao mesmo tempo que ameaçam a existência de

milhares de comunidades tradicionais que, ao longo do tempo, utilizando-se dos

recursos da floresta, têm sido capazes não só de reprodução ampliada de suas

condições de vida, como são garantia da existência íntegra dos diversos

ecossistemas amazônicos, de suas riquezas e potencialidades.

A gravidade das ameaças que pesam hoje sobre a Amazônia não escapa a,

talvez, quase ninguém. Mesmo os céticos em relação ao aquecimento global não

poderão objetar à uma de todo prudente redefinição de estratégias e políticas para

a Amazônia baseada nos princípios da sustentabilidade, biodiversidade e sócio

diversidade.

5.1.2. Especificidades históricas da Amazônia Brasileira

É paradoxal que grande parte do público brasileiro tenha uma compreensão

insuficiente, quando não distorcida, da realidade amazônica, não só por sua

importância territorial, a Amazônia Legal ocupa 61% do território nacional. A

Amazônia tem decisivo papel sobre aspectos cruciais para o meio ambiente e o

clima de parte considerável do continente sul-americano. Reserva de

megabiodiversidade, de estratégicas fontes de água doce, a Amazônia tem um

igualmente rico e diverso patrimônio sociocultural, de milhares de comunidades

tradicionais (seringueiros, castanheiros, ribeirinhos; quebradores de coco de

babaçu, de camponeses, de quilombolas) a que se somam centenas de

comunidades indígenas, que falam cerca de 180 idiomas diferentes.

Essas impressionantes riqueza e diversidade, responsáveis, em grande

medida, por muito da vida saudável do conjunto da sociedade brasileira, são

negligenciadas pelo poder público e desconhecidas da opinião pública configurando

um dos nossos recorrentes déficits político-culturais, que cumpre superar.

De fato, vem de longe a negligência quando não a deliberada ação

depredatória com relação à Amazônia. É fato pouco conhecido que a Amazônia,

entre 1621 e 1808, manteve-se como Estado, inicialmente do Maranhão e depois
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do Grão-Pará e Maranhão, subordinado diretamente à Lisboa e portanto não

submetido ao governo do Estado do Brasil, cuja capital inicialmente foi Salvador e

que em 1763 foi transferida para o Rio de Janeiro.

Também distintiva foi a formação econômica amazônica que, entre os

(madeiras, resinas, fibras, caça e pesca, etc.), com base em mão de obra indígena

aldeada, controlada por poderosas congregações religiosas como os jesuítas, os

franciscanos, os mercedários. Fracassaram as tentativas de introdução de

plantations na Amazônia, isto é, o latifúndio-escravista-monocultural voltado para

o mercado externo. Tanto o café, quanto a cana de açúcar, quanto o cacau foram

plantados na Amazônia, durante o período colonial, com resultados insatisfatórios.

Durante os séculos XVIII e XIX, no Maranhão, a produção algodoeira deu-se

segundo a forma plantation que se expandiu sobretudo em função da crise da

produção norte-americana durante as guerras da Independência e a Guerra Civil.

Nesse quadro de singularidades históricas que marcaram a Amazônia, o

Acre vem agregar outras e igualmente complexas especificidades. Com efeito, o

Acre é uma invenção dos acreanos. Seu território foi conquistado mediante variadas

lutas contra o governo boliviano ao qual se associaram interesses imperialistas, sob

nome de Bolivian Syndicate. Inicialmente sob a forma de estado independente, a

República do Acre foi proclamada em 14 de julho de 1899, sob a presidência do

espanhol Luiz Gálvez Rodrigues de Árias. O Acre, depois de várias atribulações,

idas e vindas, de recusas do governo brasileiro, sob Campo Sales, incorporá-lo ao

território nacional foi incorporado ao território brasileiro pelo Tratado de Petrópolis,

de 17 de novembro de 1903, e organizado como Território Federal, pela Lei n. 1181,

de 25 de fevereiro de 1904. A porção acreana que pertenceu ao Peru, e que abrange

a bacia do Alto Juruá, foi incorporado ao Brasil mediante acordo assinado em 8 de

setembro de 1909. Em 15 de junho de 1962 o Acre passou a ser um estado da união

federal brasileira.
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5.1.3 Estrutura, Dinâmica e Perspectivas da Economia e da Sociedade

Acreanas

A ocupação do território acreano está ligada, diretamente, às transformações

produtivas da 2ª metade do século XIX, à chamada 2ª Revolução Industrial, que

teve entre seus setores mais dinâmicos a indústria automobilística. A descoberta da

vulcanização, em 1844, e a invenção dos pneumáticos, em 1888, fizeram a

demanda por borracha crescer vertiginosamente na segunda metade do século XIX.

As seringueiras, e antes delas o caucho, abundantes na Amazônia, foram

explorados como fontes do látex, que, defumado, se transforma em borracha de

altíssima qualidade. A subida contínua e vigorosa dos preços estimulou o

governador da Província do Amazonas a organizar expedições para identificação

de áreas de seringueiras. A partir de 1852 essas expedições chegaram ao território

do atual Estado do Acre, chefiadas pelos sertanistas Manuel Urbano da Encarnação

e João da Cunha Correa, que percorreram a bacia do Alto Purus, a saber, os rios

Acre (Aquiri), Mucuim, Yaco, Aracá (o atual Chandless) e Ituxi. Mais tarde, em 1854,

teve início a exploração da bacia do Alto Juruá, dos rios Tarauacá e Juruá-Mirim.

Essa área, pelo Tratado de Ayacucho, de 1876, pertencia à Bolívia, e seu

controle sobre ela foi contestado pelo movimento espontâneo de seringueiros que

buscavam as árvores que se espalhavam pela floresta sem respeitar fronteiras

nacionais. Houve explosivo aumento da migração para a terras acreanas,

impulsionado por dois grandes processos a grave seca que assolou o Nordeste,

em particular o Ceará, a partir de 1877, e a aceleração do crescimento da indústria

automobilística.

Essa leva de trabalhadores nordestinos transferida para o Acre, vão enfrentar

na nova terra, que buscaram com esperança ou desespero, condições de vida e

trabalho duríssimas. Submetidos ao sistema de aviamento, que impunha ao

seringueiro monopólio da compra da borracha e monopsônio na venda de bens de

subsistência, os seringueiros tornaram-

aprisionados ao seringal, ao controle dos seringalistas por recorrente

endividamento.
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De tal modo, que a economia da borracha na Amazônia, em particular no

Acre, constituiu-se como um conjunto de subsistemas cujo ponto de partida é

seringueiro em sua colocação, que compreendia sua casa; as instalações onde

eram re

plantados alguns gêneros alimentícios, em particular a mandioca, e duas ou três

é o barracão, armazém que comprava a borracha produzida pelos seringueiros e

vendia os gêneros indispensáveis à sua sobrevivência, que ele não podia prover. O

barracão era propriedade do seringalista, que vendia a borracha produzida pelos

seringueiros para as grandes casas aviadoras, em Belém e Manaus, que

financiavam o sistema, sendo elas mesmas financiadas pelas grandes empresas de

exportação e importação (PAULA, 1982).

Esse sistema teve seu auge entre 1850 e 1912. Em 1892, o Brasil era

responsável por 61% da produção mundial de borracha. Em 1910 a participação

brasileira no mercado mundial da borracha ainda era cerca de 50%. A partir de

1911, as colônias inglesas e holandeses no leste asiático passaram a plantar

sementes de seringueiras levadas do Brasil, resultando numa forma de produção

de borracha, proveniente dos seringais de cultivo que passaram a ter extraordinários

ganhos de produtividade, quando comparados aos seringais nativos. Em 1926 as

colônias inglesas e holandesas na Ásia já produziam cerca de 93% da borracha

mundial.

A crise da produção de borracha nativa no Brasil nunca foi superada, tendo

havido um surto de recuperação, durante a 2ª Guerra Mundial, quando a produção

asiática foi interrompida, levando o governo norte-americano, no âmbito do acordo

geral com o governo brasileiro, a estimular uma retomada da produção através dos

A partir de 1953, com a criação da SPEVEA, há mudança do quadro não só

da economia da borracha, mas do conjunto da economia amazônica pela entrada

em cena de políticas governamentais, que vão se intensificar a partir de 1960, com
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a criação da SUDAM, do BASA, da Zona Franca de Manaus, entre outros

programas e instituições voltadas para a região amazônica.

Com efeito, a crise secular da economia da borracha não destruiu o sistema

de aviamento, que continuou operando até os anos 1980, garantindo, de fato,

permita-se o uso inadequado do conceito de Marx, a reprodução simples do

sistema, o que significou, por outro lado, a conservação da floresta em pé, a

conservação da biodiversidade.

A partir dos anos 1970, um conjunto de circunstâncias e processos vão

impactar a relativa estagnação da economia amazônica por meio de políticas de

incentivos fiscais, de grandes obras de infraestrutura, como partes do projeto da

ditadura militar brasileira, de entregar a Amazônia para o grande capital, de que é

exemplo maior o Projeto Jari.

Em pouco tempo a Amazônia foi palco de exacerbação de tensões, de

disputas entre as elites tradicionais regionais e o grande capital adventício, entre os

interesses de grandes proprietários e a miríade de comunidades camponesas

extrativistas que dependem da floresta em pé para sobreviver e assim resistiram ao

desmatamento, à monocultura, ao garimpo depredatório, a pecuária extensiva, aos

grandes projetos de infraestrutura incompatíveis com a sustentabilidade.

O Acre, nos aos 1970 foi impactado pela expansão da fronteira agropecuária,

que provocou grande devastação sobretudo na bacia do Alto Purus. Foi neste

momento que uma decisiva característica político-cultural formadora do povo

acreano, sua disposição de luta, sua capacidade de resistência e mobilização,

novamente se manifestou mediante a luta dos seringueiros, liderada por Chico

mbiental,

a luta pela terra, a luta por melhores condições de vida e trabalho, obstaculizando

ou mesmo arrefecendo a escalada da reconcentração fundiária, do desmatamento,

da destruição de seringais e castanhais, e ensaiando uma decisiva resposta de

construção de processos de desenvolvimento sustentável a partir da experiência

das Reservas Extrativistas.
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O fato é que a combinação da luta dos seringueiros, que criaram, em 1985,

o Conselho Nacional de Seringueiros, e a crise econômica que se instalou no

Brasil, a partir dos anos 1980, e que não mais foi inteiramente superada, de forma

consistente, impediram que o processo de devastação atingisse todo o estado,

reduzindo, relativamente, os efeitos mais negativos da devastação na bacia do Alto

Juruá, configurando situação em que a luta política e social é parte de projeto de

desenvolvimento baseado na sustentabilidade e na distribuição primária da renda,

no sentido dado a esta expressão por Amartya Sen e Celso Furtado, isto é,

distribuição da renda, da terra urbana e rural, e distribuição de qualificações

associadas às novas tecnologias.
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5.2 Produto 3: Aspectos Geográficos e Geopolíticos: A Integração do

Acre à América do Sul e ao Brasil

Este produto pretende apresentar uma discussão sobre a dinâmica mais

recente do Acre em relação aos países vizinhos, identificando as particularidades e

vicissitudes da posição geográfica do estado, suas articulações enquanto pivô da

articulação entre os oceanos Atlântico e Pacífico e entre a Bacia Amazônica e a

Bacia do Prata. A articulação do estado com a comunidade Andina.

A ocupação da América do Sul se fez, historicamente, através das costas

Atlântica e pacífica, o que se manteve desde então, se traduzindo em um vazio

populacional, econômico e de infraestrutura em sua parte central.

Durante o período colonial, cada colônia se vinculava política e

economicamente â sua metrópole o que impedia o comercio com outros países e

mesmo entre as colônias. Mesmo após s as independências o comércio com outras

regiões foi limitado. Após a revolução industrial, o comércio das ex-colônias

continuou ser feito predominantemente com a Europa e, posteriormente, também

em com os Estados Unidos. Criou-se uma relação centro-periferia, bem

diagnosticada nos trabalhos de Raul Prebisch e da CEPAL.

A América Latina Exportava alimentos e matérias primas e importava bens

industrializados, consolidando uma relação centro periferia. Por essas razões e por

incapacidade de se promoverem mudanças estruturais não houve diversificação

econômica e não se criou uma divisão inter-regional do trabalho entre os países da

região e, portanto, não houve implementação das trocas comerciais entre eles.

Adicionalmente, os obstáculos naturais, a ausência de infraestrutura de

comunicação, especialmente transporte, e o vazio populacional e econômico

impediam a criação e ampliação do comercio inter-regional.

Nos países de maior dimensão territorial, como o Brasil, as partes norte e

oeste do país mantiveram-se relativamente vazias. Mais recentemente, a fronteira

agrícola está se movendo para a região dos cerrados do oeste, porém com
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pequena integração produtiva e transferidos para a costa leste, de onde são

exportados.

A região norte do país, a floresta amazônica, vem sendo ocupada na sua

parte sul, e em pontos isolados no seu interior e na parte norte, com graves danos

ambientais e às comunidades indígenas, especialmente através de garimpos

ilegais.

O estado do Acre, somente incorporado ao território brasileiro no início do

século XX,

está situado no extremo noroeste do país, com predominância de floresta

amazônica e, relativamente isolado do restante do território brasileiro, fazendo

fronteira com o nordeste da Bolívia e com o oeste do Peru. No entanto, não há

acesso adequado aos principais mercados daqueles países nem aos portos do

Peru.

Nos pós II Guerra Mundial, a necessidade de integração da América Latina

foi enfatizada nos trabalhos da CEPAL, criando a ALALC (Associação Latino-

americana de Livre Comércio), posteriormente transformada em ALADI (Associação

Latino-Americana de Integração), ambas com resultados desprezíveis.

Mais recentemente vêm ocorrendo acordos regionais de comércio, como o

MERCOSUL, para os países do cone sul do continente, outro pelos países da região

andina e um outro dos países da América Central, com resultados diferenciados.

No entanto, todos esses acordos são afetados pelas variações e mudanças de

alinhamento político entre os países que os compõem.

Por outro lado e considerando as tendências mundiais de integração

internacional e nacional, através do processo de globalização, entendemos que o

estado do Acre depende, entre outras dimensões e ações, de uma radical melhoria

de sua integração à economia brasileira e sul americana e, a partir daí aos

mercados internacionais. Isto abriria oportunidades para o desenvolvimento de

atividades baseadas do potencial econômico do estado, aproveitando sua

biodiversidade, respeitadas suas preservações.
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Como afirmamos, anteriormente, falta integração entre os países da América

Latina, diversificação e complementaridade produtiva e aproveitamentos de

potenciais específicos das diferentes regiões que permitissem uma maior divisão

regional e internacional do trabalho, as quais impulsionariam as trocas dentro e para

fora da região.

Assim, a integração da economia acreana à de outros países da américa do

sul e ao exterior depende de dois requisitos básicos: identificação e

desenvolvimento de atividades produtivas baseadas no potencial endógeno da

região e; melhoria da acessibilidade, especialmente do sistema de transportes aos

mercados regionais e aos portos do Peru.

A segunda e, talvez, a mais importante prioridade da integração da economia

acreana ê com o mercado brasileiro. Igualmente, o maior desafio é a identificação

do potencial produtivo endógeno do estado e sua acessibilidade ao mercado

brasileiro. Destacam-se como fundamentais a radical melhoria do sistema de

transportes e da acessibilidade digital.

Nesse sentido, como o estado do acre não dispõe de recursos próprios

suficientes e muitos projetos de integração interestadual e internacional são de

alçada do Governo Federal e de negociações com os países vizinhos.

Seguramente os Governos Federal e do Estado do Acre dispõem dessas

informações.

É também importante que, além da cidade de Rio Branco outras cidades do

acre funcionem como polos de integração e permitam um maior equilíbrio territorial

do desenvolvimento do estado.

Para isto, além da infraestrutura de transportes e digital, essas cidades

deveriam receber a localização das atividades básicas de serviços públicos, a

exemplo de saúde, educação técnica e superior, e outas atividades de serviços

públicos as quais apoiariam o desenvolvimento de outras cidades de menor escala

e às zonas rurais.
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Em conjunto essas atividades facilitariam e estimulariam a localização de

atividades produtivas privadas de caráter urbano, a exemplo de indústrias e serviços

e de suporte a atividades rurais.

A definição de prioridades e as negociações políticas deveriam ficar a cargo

do Governo do Acre junto ao Governo Federal e com os Governos da Bolívia e do

Peru.

Atividades a serem desenvolvidas nesse item do projeto:

1. Levantamento dos projetos preparados pelo IIRSA, que beneficiem direta e

indiretamente o estado do Acre;

2. Levantamento dos projetos dos Governos da Bolívia e Peru que facilitem o

acesso dos produtos acreanos aos maiores mercados daqueles países;

3. Levantamento dos projetos que facilitem o acesso aos portos peruanos;

4. Levantamento dos projetos brasileiros que beneficiem direta e indiretamente

a economia acreana;

5. Levantamento dos projetos que possam ser implementados pelo próprio

Estado do Acre.

6. Discussão com os órgãos governamentais do Acre, com as associações de

classe e com organizações da sociedade civil.

7. Avaliação e hierarquização das prioridades, a serem negociadas pelo

Governo do Acre, com apoio das associações de classe e da sociedade civil.
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5.3. Produto 4: Perspectivas de Financiamento do Acre a partir das

alternativas do Financiamento Verde

Este produto pretende identificar as fontes de financiamento e atrelar este

financiamento a projetos que gerem renda e receita para o estado. Para tanto, será

necessário discutir o financiamento junto ao projeto de desenvolvimento que se

pretende implementar. Nesse contexto, por exemplo, deve-se separar projetos

sociais sustentáveis, com recursos a fundo perdido e com geração de renda mínima,

de projetos de financiamento de projetos com grande impacto. Entre outros temas,

a ideia de uma Infraestrutura sustentável também será objeto de discussão.

A questão do financiamento se conecta com as possibilidades de

investimento. Para o caso de um estado da região amazônica, as perspectivas de

investimento são importantes e a articulação de uma carteira de investimentos é

importante, inclusive na prospecção de financiamentos, inclusive externos em

bancos multilaterais.

Desta forma, aqui também se pretende incluir e analisar uma carteira de

investimentos de maneira a articular o desenvolvimento, evitando

compartimentalizar os investimentos.

Desde a Conferência do Clima realizada em Paris em 2015 (a COP 21) o

tema do financiamento do combate à mudanças climáticas assumiu um papel de

destaque nas discussões sobre crise ambiental. Nesta conferência, pela primeira

vez, os países desenvolvidos assumiram um compromisso, em valores, de financiar

ações de adaptação e mitigação em países subdesenvolvimentos. Foram

prometidos que a partir de 2020 seriam aportados U$ 100 bilhões até 2025.

Na recém encerrada COP 26, realizada em Glasgow, inúmeras iniciativas

formam anunciadas, tais como Criação de fundos de US$ 1,7 bilhão par povos

indígenas; US$ 12 bilhões de recursos públicos e US$ 7,2 bi para preservação de

florestas, a criação do Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz), através do

qual instituições financeiras (bancos, seguradoras e gestoras de ativos) prometem

descarbonizar suas carteiras de ativos e zerar as emissões líquidas até 2050. Isto

sem falar nas novas formas de atuação dos Bancos e Organismos Multilaterais de
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Desenvolvimento que veem redirecionando cada vez mais suas operações para

projetos alinhados com os objetivos do ODS (a Agência Francesa de

Desenvolvimento, por exemplo, assumiu compromisso de ter 100% de suas

operações em projetos sustentáveis até 2023.

Todo este cenário coloca desafios e oportunidades para a elaboração de

qualquer estratégia de desenvolvimento econômico e social em qualquer território.

Está cada vez mais clara que esta estratégia deve ter a sustentabilidade como

elemento central, entendo esta como oportunidades de geração de renda,

empregos e inclusão social. A sustentabilidade não ocorrerá sem novos tecnologias,

criação de infraestruturas sustentáveis e criação de negócios que respeitem o meio

ambiente e o utilize como forma de geração de riqueza.

Neste contexto, a elaboração de diagnóstico de onde buscar tais recursos,

como atender os requisitos necessários e como aplicá-los se torna fundamental. No

entanto, este é um processo de mão dupla, onde a estratégia de desenvolvimento

determina que tipos de financiamento buscar, como também as disponibilidades

destes influência nas escolhas da trajetória de desenvolvimento percorrer.

Este módulo (Perspectivas de Financiamento do Acre a partir das

Alternativas de Financiamento Verde) será composto da seguinte estrutura.

Parte 1: Nesta etapa do trabalho será discutida as possibilidades,

necessidades e viabilidades de um projeto de desenvolvimento sustentável. A ideia

central aqui é mostrar analiticamente e criticamente que a desenvolvimento

sustentável, além de uma necessidade para a própria sobrevivência do planeta,

também pode ser visto como uma estratégia de desenvolvimento econômico,

produtivo, social e ambiental. Como demonstrado em inúmeros trabalhos, para que

as metas estabelecidas na COP 21 em Paris e na COP 26 em Glasgow sejam

atingidas, profundas modificações na estrutura produtiva e de consumo no mundo

inteiro serão exigidas. Novas tecnologias, novos setores industriais, novas formas

de se produzir bens existentes, terão que ser desenvolvidas. Investimentos em

mitigação ambiental e, principalmente, investimentos em adaptação irão requerer
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não somente volumes de recursos volumosos, como também abrem a possibilidade

de um novo padrão de desenvolvimento, não somente necessário, mas viável.

Parte 2: Revisão da literatura sobre financiamento da transição verde,

buscando analisar de forma critica as questões centrais envolvidas em um processo

de financiamento de uma transição verde, tais como dificuldades, restrições,

modelos e experiências mundiais.

Parte 3: Análise das possibilidades de financiamento verde para o Estado do

Acre, a partir do entendimento de seu estágio de desenvolvimento atual e

perspectivas colocadas. Procura-se detalhar aqui a capacidade de endividamento

do Estado, quer seja através da administração direta ou indireta, projetos existentes

passiveis de financiamento verde.

Parte 4: Reflexão sobre as oportunidades de financiamento verde vinculada

a carteira de investimentos a ser desenvolvida no decorrer da pesquisa, em

conjunto tanto com a equipe do governo do Acre, quanto com toda a equipe do

CEDEPLAR.

Parte 5: Conclusão.
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5.4. Produto 5: Aspectos Sócio Demográficos do Acre

Este produto tem por objetivo apresentar uma caracterização sócio

demográfica do estado levando-se em consideração três dimensões: população,

educação e saúde. Trata-se de uma radiografia do estado nos últimos 20 anos a

partir, principalmente, de dados secundários do IBGE, RAIS, dados relativos à

educação do INEP e da secretaria Estadual de Educação, dados de saúde da

Secretaria Estadual de Saúde e do DataSUS e outras fontes relevantes, com vistas

a mapear seus desafios e potencialidades.

As 5 microrregiões de planejamento do estado serão importantes para

entender a dinâmica diferenciada da população acreana. A análise levará em

consideração variáveis como raça, gênero, perfil etário, dentre outras

características demográficas que serão essenciais para caracterização de aspectos

ligados aos indicadores de educação e saúde desta população.

O produto será estruturado em quatro partes, quais sejam:

i) Caracterização populacional do estado do Acre, procurando compreender

a dinâmica contemporânea e o perfil populacional do estado. Essa análise

possibilitará compreender e identificar a dinâmica populacional das regiões do

estado;

ii) Caracterização e análise do perfil educacional da população acreana,

buscando dimensionar e caracterizar a força de trabalho e seu perfil educacional;

iii) Levantamento das principais características e desafios de saúde e

educação da população acreana por diferentes perfis etários. O objetivo é

compreender quais os gargalos e desafios de curto, médio e longo prazo para a

saúde e o bem-estar da população acreana;

iv) Discussão do perfil do mercado de trabalho da população acreana,

procurando identificar seus maiores gargalos e desafios.

Para a primeira parte, serão avaliados aspectos gerais acerca da dinâmica

demográfica do estado. Dessa forma, serão utilizados preferencialmente dados

secundários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para construir

uma fotografia atual e abrangente da evolução demográfica no estado, com foco em
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sua trajetória recente. Dados acerca da estrutura etária da população estadual, suas

taxas de natalidade e mortalidade e expectativa de vida serão considerados, bem

como sua tendência. Também serão avaliadas a escolaridade média e a distribuição

de renda da população.

Ainda na parte demográfica, a dinâmica espacial população local,

considerando sua distribuição no território local e a sua mobilidade inter e

intraestadual será avaliada. Esta seção tem como propósito caracterizar

regionalmente a população acreana, com base na dinâmica de seus 22 municípios

e em outras regionalizações possíveis. Do mesmomodo, é importante compreender

os fluxos migratórios entre os municípios do estado, avaliando o grau de mobilidade

da população internamente. Ademais, pretendemos também uma avaliação da

mobilidade da população acreana em relação ao restante do país e aos países da

América do Sul.

A segunda parte do produto terá como foco a análise de aspectos ligados a

educação da população do estado, buscando inclusive uma caracterização desta

população para analisar o mercado de trabalho, avaliando aspectos como seu nível

de escolaridade, média salarial, distribuição espacial e o nível de informalidade. A

partir dessa análise, espera-se identificar as potencialidades e/ou gargalos para o

desenvolvimento local, considerando as características educacionais da população

acreana e indicando possibilidades de investimento educacional e oportunidades à

luz da estrutura econômica do estado.

A terceira parte do produto foca em compreender os principais desafios e

gargalos no que diz respeito a saúde da população acreana. Será apresentado um

diagnóstico geral no que diz respeito a saúde. Nesse sentido, buscando identificar

como as mudanças demográficas a serem observadas na população acreana irão

se refletir em mudanças e demandas por serviços de saúde distintos a médio e

longo prazo.

Finalmente, tendo em vista a caracterização e análise do perfil e dinâmica da

população, dos seus indicadores de saúde e dos seus indicadores educacionais,

será realizada uma avaliação do perfil e dos desafios relacionados ao mercado de
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trabalho no estado do Acre. Essa análise é essencial, tendo em vista que consiste

na ponte analítica entre o perfil sócio demográfico do estado e a análise do perfil e

da dinâmica produtiva e regional do estado que será realizada em outro produto.

É importante ressaltar que a caracterização e análise das variáveis de

interesse nas diferentes dimensões realizadas acima serão realizadas levando em

consideração dois outros conjuntos de informações. Em primeiro lugar, na medida

em que as bases de dados permitam, os dados do estado do Acre serão cotejados

com aqueles relacionados à sua macrorregião e com aqueles do conjunto do país.

Em segundo lugar, a análise dos dados secundários será complementada, quando

possível, com informações de ações e informações providas pelas secretarias de

estado relevantes em cada uma dessas dimensões, que serão oriundas das

reuniões que serão realizadas ao longo do projeto.

Será apresentado um diagnóstico geral no que diz respeito a saúde.

Base de dados

Censo Demográfico (2000 2010) IBGE;

Relação Anual de Informações Sociais, RAIS Ministério da Economia;

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED Ministério da

Economia;

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico

Governo Federal;

Estimativas de população IBGE;

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD IBGE;

DataSUS;

Dados educacionais do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira (INEP);

Secretaria Estadual de Saúde;

Secretaria Estadual de Educação.
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Metodologia

Será realizada uma análise de dados secundários com vistas a avaliar a

dinâmica demográfica, o perfil educacional e de saúde da população acreana.

Utilizando-se de métodos de estatística descritiva e, quando possível, de modelos

lineares. Os dados avaliados serão georreferenciados para a compreensão da

dinâmica espacial da população, dos aspectos educacionais e de saúde da

população acreana.

Precisamente, este relatório analisará, no caso da economia e inserção

regional do estado os seguintes aspectos:

Estrutura da População (1991-2010 e estimativas populacionais);

Estrutura do Consumo (2007/08 e 2016/2017);

Estrutura de Moradia (2000-2010);

Estrutura de Saúde (2010-2020);

Estrutura de Ensino (2000-2020);

Formação da região;

Mapas do Estado com a Meso, Micro e Municípios;

Principais eventos que marcaram a estrutura socioeconômica da região;

Principais acontecimentos: avanços, reveses e rupturas;

Estrutura demográfica e suas implicações para emprego, renda e

produtividade.
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5.5. Produto 6: Estrutura Produtiva, tecnológica e dinâmica

urbano/regional do Acre

Este produto será estruturado em cinco partes. A primeira parte apresenta um

diagnóstico econômico do estado do Acre. Serão utilizadas informações das

pesquisas econômicas do IBGE, de órgãos e bases de dados federais (Relação

Anual de Informações Sociais RAIS), dados e informações provenientes de órgãos

estaduais, como a Secretaria da Fazenda do Acre. Estas informações serão

tratadas quando possível no nível municipal e microrregional, procurando fazer uma

caracterização detalhada territorialmente.

Esta primeira parte procura, ainda, indicar a estrutura econômica setorial do

estado apontando as características e principais atividades econômicas das suas

diferentes regiões. Por meio dessa análise, pretende-se mapear as atividades

econômicas já consolidadas no estado e identificar as principais potencialidades

para o seu desenvolvimento nos próximos anos, a partir da incorporação de

segmentos portadores de futuro à estrutura produtiva local. Em tal análise,

intenciona-se avaliar como a economia do estado se integra à dinâmica da

economia nacional, da economia regional (Norte do país) e da América do Sul, em

especial, considerando os territórios de fronteira.

A segunda parte apresenta uma discussão sobre a tecnológica e a inovação,

ressaltando a sua importância para o desenvolvimento econômico e social do

estado. Nesse contexto, tem-se como primeiro objetivo identificar e dimensionar a

estrutura vigente do sistema estadual de inovação acreano, por meio de indicadores

de ciência e tecnologia já amplamente utilizadas pela literatura de economia da

inovação. A partir disso, propõe-se uma análise do potencial tecnológico do estado,

a partir da sua atividade de ciência e tecnologia previamente observada. Busca-se,

ainda, apontar como o investimento em ciência e tecnologia, e as políticas ligadas

à inovação poderão ser utilizadas para a inserção do estado nos paradigmas

tecnológicos vigentes. Nesse sentido, especial atenção será destinada ao ambiente

regional ao qual o estado do Acre está inserido, marcado pelos desafios e

oportunidades relacionados ao território amazônico. Sendo assim, a segunda parte
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desse produto deve, por meio da discussão teórica e empírica acerca da economia

da inovação e do desenvolvimento regional, discutir como a promoção de

tecnologias regionalmente identificas pode potencializar a participação do estado

no sistema brasileiro de inovação.

A terceira parte do produto apresenta uma discussão acerca da dinâmica

urbano/regional do estado do Acre. Tem como foco compreender a organização do

seu território, buscando mapear e sugerir políticas públicas e de infraestrutura que

possam articulá-lo, fortalecendo regiões e municípios, inclusive na sua articulação

com o restante do país e do restante da América do Sul.

Este diagnóstico econômico vislumbra identificar e apontar regiões, setores

econômicos e tecnologias que possam ser induzidos e/ou sugerir estudos mais

detalhados com o objetivo de construir alternativas ao desenvolvimento

socioeconômico sustentável do estado.

A quarta parte procura analisar experiências locais e comunitárias de

desenvolvimento, particularmente o RECA (Projeto de Reflorestamento Econômico

Consorciado e Adensado) serão analisados. O projeto, que se desenvolve entre os

estados do Acre e Rondônia, chegando ainda até os limites do estado do

Amazonas, pode ser considerado uma experiência bem-sucedida de produção com

conservação ambiental.

A quinta parte procura apontar os gargalos e algumas diretrizes para se

pensar as possibilidades de desenvolvimento econômico futuras do estado.

Bases de dados

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) Ministério da Economia

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-C)

Censo Demográfico 2000 e 2010

Produto Interno Bruto Municipal, vários anos

Estimativas de população

Pesquisa Anual de Serviços (PAS)

Pesquisa Industrial Anual
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Pesquisa Agrícola Municipal (PAM)

Pesquisa Pecuária Municipal

Censo Agropecuário, 2006 e 2017

Dados comércio exterior (ComexStat)

Base de Dados Estatísticos de Propriedade Intelectual - INPI (Dados de

patentes 2000 2018)

Diretório dos Grupos de Pesquisa CNPq (anos disponíveis)

GeoCapes Capes (anos disponíveis)

Do ponto de vista metodológico, este produto apresentará a identificação e

uma avaliação dos aspectos econômicos do Acre. Para tanto, serão analisadas as

atividades econômicas existentes no estado, a partir das classificações econômicas

vigentes, como CNAE, Prodlist e NCM, na tentativa de se identificar os gargalos e

obstáculos presentes. Essa análise será complementada com uma avaliação do

nível de emprego e da renda associada a evolução das atividades produtivas.

Ademais, partir de mapas georeferenciados para o estado e da obtenção de

informações quantitativas para o período 1991-2020, outras dimensões devem ser

incorporadas ao trabalho, tais como identificação da rede urbana da região,

determinando cidades polos e cidades polarizadas; a evolução e configuração do

território, entre outras. Indicadores de especialização e concentração setorial

também poderão ser empregados na análise que se propõe.

Para o estudo da estrutura tecnológica do estado, a atividade prévia de inovação

será avaliada por meio de estatísticas de patentes, obtidas junto ao Instituto

Nacional de Propriedade Industrial. Outras esferas do sistema estadual de inovação

serão avaliadas por meio de indicadores relacionados à atividade local de pesquisa,

como o número de grupos de pesquisa vigentes e suas publicações, além de dados

relacionados à formação de pesquisadores e recursos humanos altamente

qualificados (mestres e doutores). As classes tecnológicas abrangidas pelas

patentes estaduais, bem como as áreas científicas de destaque no estado serão

utilizadas como referência para o mapeamento do potencial de inovação desse

sistema estadual de inovação.
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Atividades a serem desenvolvidas

1. Análise de documentos oficiais e estudos recentes acerca da dinâmica

econômica no Norte do Brasil e, especialmente, no Acre.

2. Levantamento, organização e tratamento de dados secundários relacionados

à estrutura produtiva e tecnológica do estado do Acre

3. Georreferenciamento de dados e realização de análises espaciais de

indicadores de interesse

4. Proposição de indicadores para a avaliação da dinâmica econômica,

produtiva e tecnológica do estado do Acre

5. Realização de análises descritivas de dados e cálculo de indicadores de

interesse
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5.6. Produto 7: As Potencialidades, bloqueios locais/regionais, diretrizes

e recomendações: proposta de uma Agenda de Desenvolvimento para o

Acre

Este produto apresenta uma análise das potencialidades e bloqueis para o

desenvolvimento acreano. Para isso parte das indicações e sugestões levantadas

ao longo dos demais produtos do trabalho, buscando cotejar estes resultados com

entrevistas a serem realizadas com atores e representantes de instituições públicas,

do setor privado e da sociedade civil para compressão destes resultados.

A partir das entrevistas que serão feitas com representantes de diversos

setores no estado, observaremos algumas questões que nos permitirão (por

exemplo, através de uma matriz SWOT) identificar: 1) Principais bloqueios e

estímulos ao desenvolvimento local; 2) Reveses, êxitos e promessas; 3) Razões

para sucessos e fracassos; 4) Principais conflitos e cooperações; 5) As perspectivas

e principais demandas das lideranças políticas locais;

O produto apresenta também diretrizes gerais para um uma agenda futura do

desenvolvimento do Acre. Não se pretende fazer uma exegese dessas diretrizes,

mas tão somente apresentar os elementos importantes para pensar o futuro do

estado.

Precisamente, os temas neste item analisarão os seguintes aspectos:

1) As Potencialidade e os Bloqueios Locais

Avaliação das Entrevistas;

Principais bloqueios e estímulos ao desenvolvimento local;

Reveses, êxitos e promessas;

Razões para sucessos e fracassos;

Principais conflitos e cooperações;

As organizações econômicas, empresariais, trabalhistas, religiosas

etc;

As perspectivas das lideranças políticas locais;

As principais demandas dessas lideranças.
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2) Propostas de Intervenção Orientações para o Plano de Desenvolvimento

de Médio e Longo Prazo

Política para o sistema econômico regional

Definição de políticas para a região que possuam

efeitos de encadeamento para as economias locais

escolhidas;

Política para o sistema econômico local

Atividades a serem priorizadas;

Deficiências dessas atividades;

Produtos a serem priorizados;

Deficiências desses produtos;

Mercados prioritários;

Tecnologias de processo e de produto;

Estrutura de ciência, tecnologia e inovação;

Redes de distribuição e comercial;

Estrutura financeira;

Qualificação da mão-de-obra;

Infraestrutura local necessária;

Instituições para atuação local;

Parcerias locais que deveriam ser estimuladas.
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