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Prefácio
A produção concentra-se nas grandes cidades, principais províncias e países ricos. Metade da
produção do mundo concentra-se em 1,5% de suas terras. Cairo produz mais da metade do PIB
do Egito e utiliza apenas 0,5% de sua área. Três estados da região Centro-Sul do Brasil ocupam
15% do território do país, mas são responsáveis por mais da metade de sua produção. A América
do Norte, União Européia e Japão — com menos de um bilhão de pessoas — respondem por três
quartos da riqueza do mundo.
Mas a concentração econômica exclui algumas populações. No Brasil, China e Índia, por
exemplo, as taxas de pobreza dos estados atrasados são mais do dobro daquelas dos estados
dinâmicos. Mais de dois terços das pessoas de baixa renda do mundo em desenvolvimento
vivem em aldeias. Um bilhão de pessoas, que habitam as nações mais pobres e mais isoladas,
principalmente na África Subsaariana, Sul da Ásia e Ásia Central, sobrevivem com menos de
2% da riqueza do mundo.
Essas populações desfavorecidas do ponto de vista geográﬁco enfrentam todos os dias a realidade de que o desenvolvimento não leva a prosperidade a todos os lugares ao mesmo tempo;
os mercados favorecem alguns lugares mais do que outros. Mas a distribuição mais ampla da
produção não promove necessariamente a prosperidade. Países economicamente bem-sucedidos facilitam a concentração da produção e instituem políticas que tornam os padrões de vida
das pessoas — em termos de nutrição, educação, saúde e saneamento — mais uniformes em
todo o espaço. Para obter os benefícios da concentração econômica e da convergência social são
necessárias ações políticas voltadas para a integração econômica.
A integração deve começar com instituições que garantam o acesso a serviços básicos, como
ensino fundamental, cuidados primários de saúde, saneamento adequado e água potável para
todos. Quando a integração se torna mais difícil, as políticas de adaptação devem incluir rodovias,
ferrovias, aeroportos, portos e sistemas de comunicação que facilitem o movimento de mercadorias, serviços, pessoas e idéias nos âmbitos local, nacional e internacional. Para os lugares onde a
integração é mais difícil por motivos sociais ou políticos, a resposta deve ser proporcionalmente
abrangente, com instituições que unam, infra-estrutura que conecte e intervenções direcionadas,
tais como programas de melhoria de favelas ou incentivos para que os produtores se estabeleçam
em determinadas áreas.
Utilizando esses princípios, o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2009, o 31º da série,
reformula os debates políticos sobre urbanização, desenvolvimento territorial e integração regional. O relatório analisa a experiência prévia dos países desenvolvidos e aproveita as implicações de
ordem prática para políticas de urbanização nos atuais países em desenvolvimento. Para os países
mais pobres da África e Ásia que não têm saída para o mar ou estejam isolados dos mercados mundiais por outros motivos, o Relatório discute abordagens promissoras para a integração regional
que associam cooperação institucional, infra-estrutura compartilhada e incentivos especiais. Nas
crescentes economias de renda média, a prosperidade geral pode camuﬂar áreas de pobreza persistente. Para esses países, o Relatório apresenta estratégias para promover a integração nacional
e ajudar as pessoas de baixa renda nos lugares menos afortunados.
Espero que a Geograﬁa Econômica em Transformação incentive a tão necessária discussão
acerca da vantagem do “crescimento equilibrado”, que demonstrou ser difícil de se obter. Ao
informar alguns debates importantes sobre políticas, o relatório indica o caminho para um
desenvolvimento mais inclusivo e sustentável.

Robert B. Zoellick
Presidente
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Geograﬁa em movimento

Visão Rápida do Relatório: Densidade,
Distância e Divisão
Cidades em crescimento, mobilidade de pessoas e produtos especializados são partes integrantes do desenvolvimento. Esta evolução tem
sido particularmente evidente nos países da América do Norte, Europa Ocidental e Nordeste da Ásia. Mas os países do Leste e Sul da Ásia
e Leste Europeu estão agora passando por mudanças semelhantes quer em magnitude quer em rapidez. O Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2009: A Geograﬁa Econômica em Transformação, conclui que essas transformações continuarão a ser essenciais para
o sucesso econômico em outras partes do mundo em desenvolvimento e devem ser incentivadas.

Desenvolvimento em
3 dimensões (3D)
Essas transformações trazem prosperidade, mas não ocorrem sem risco e sacrifício. Observemos três dos lugares mais
prósperos do mundo:
s / PRIMEIRO £ 4QUIO A MAIOR CIDADE
do mundo, com 35 milhões de habitantes, e onde um quarto da população do Japão reside em menos de 4%
do território.
s / SEGUNDO SáO OS %STADOS 5NIDOS
a maior economia do mundo e talvez
aquela onde o movimento de pessoas
e mercadorias seja maior, onde cerca
de 35 milhões de pessoas mudam de
residência todos os anos.
s / TERCEIRO £ A %UROPA /CIDENTAL O
continente mais interligado do mundo
atual, onde os países comercializam
cerca de 35% do seu produto nacional bruto (PIB), sendo mais da metade
desse comércio entre vizinhos.
Quem visita Tóquio pode ver pessoas
comprimidas nos trens por “empacotadores de trens” proﬁssionais. Milhões de
pessoas se submetem voluntariamente a
esse desconforto. O mapa da densidade
econômica do Japão mostra por quê.
Tóquio produz grande parte da riqueza
do Japão — para conseguir uma parcela
dessa riqueza, as pessoas precisam morar
perto dela (ver mapa 1). A característica
mais impressionante desse mapa é a densidade econômica, isto é, a concentração
de riqueza em Tóquio e Osaka.
Nos Estados Unidos, todos os anos nos
dias que antecedem o feriado de Ação de
Graças, cerca de 35 milhões de pessoas
viajam para rever suas famílias e amigos.

É o início do inverno em algumas partes do país e, portanto, muitos vôos são
cancelados. Mas os americanos aceitam
o sofrimento de deixar amigos e parentes, porque a atividade econômica está
concentrada em poucas áreas do país
(ver mapa 2). Se quiserem uma parte
dessa riqueza, terão de se aproximar
dela. É por isso que 8 milhões de ame-

ricanos trocam de estado todos os
anos, migrando para reduzir sua distância das oportunidade econômicas.
A característica mais impressionante deste
mapa é a distância.
Do outro lado do Atlântico, na Europa
Ocidental, outro movimento de grande
escala ocorre todos os dias — não de pessoas, mas de produtos. Um exemplo é a

Mapa G0.1. Densidade — por que vale a pena estar perto de Tóquio
Produção econômica por quilômetro quadrado no Japão

JAPÃO

Sapporo

Tóquio

Nagoya
Osaka

Hiroshima
Kitakyushu
Fukuoka

Fonte: Equipe WDR 2009 e o Grupo de Pesquisas sobre Desenvolvimento do Banco Mundial sobre estimativas do PIB
subnacional para 2005. Ver também Nordahaus (2006).
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Mapa G0.2. Distância — por que os americanos têm de ser móveis
Produção econômica por quilômetro quadrado nos Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS

Portland
Seattle

Chicago
Washington, DC

Denver
Phoenix
San
Francisco

Nova
York

Boston

DallasFt.Worth
Miami

Los
Angeles

Houston

Fonte: Equipe WDR 2009 e o Grupo de Pesquisas sobre Desenvolvimento do Banco Mundial sobre estimativas do PIB
subnacional para 2005. Ver também Nordahaus (2006).

Airbus, que fabrica partes de aviões e
os monta na Alemanha, Grã-Bretanha,
França e Espanha, bem como em outros
países. Enormes partes de aeronaves são
carregadas em navios e aviões, pois os
lugares se especializam em fabricar diferentes partes e produzi-las em escala. Interessante observar como os países dessa
Mapa G0.3. Divisão — o que impede o progresso
na África não o faz na Europa Ocidental
Restrições de fronteiras aos fluxos de mercadorias,
capital, pessoas e idéias

Fonte: Equipe WDR 2009 (para obter detalhes consultar
também o Capítulo 3).
Nota: A espessura das fronteiras é proporcional a uma
medida resumida das restrições de cada país ao ﬂuxo
de mercadorias, capital, pessoas e idéias com todos os
outros países.

região que até há pouco tempo era bem
dividida, hoje comercializam com antigos
inimigos e contribuem para uma União
Européia (UE) cada vez mais integrada.
À medida que essa integração aumenta, as
divisões econômicas diminuem, tornando
possíveis a especialização e as economias
de escala (consultar mapa G0.3).
Qual é a compensação por essa angústia? Um mapa da geograﬁa econômica,
que redimensiona a área de um país para
reﬂetir seu PIB, mostra os benefícios das
cidades grandes, a mobilidade das pessoas
e a ligação entre países. Os Estados Unidos,
a Europa Ocidental e o Japão dominam
a economia mundial (ver mapa G0.4).
Cidades, migração e comércio têm
sido os catalisadores do progresso do
mundo desenvolvido nos dois últimos
séculos. Agora, essas histórias repetem-se
nas economias em desenvolvimento mais
dinâmicas.
s -UMBAI NáO £ A MAIOR CIDADE DO
mundo, mas é a mais densamente
povoada. E continua a crescer.
s ! #HINA NáO £ A MAIOR ECONOMIA DO
mundo, mas é a que cresce mais rapidamente e pode estar entre as de maior
mobilidade.
s / 3UDESTE DA ¸SIA PODE NáO CRIAR UMA
união política como a Europa, mas
comercializa peças de mercadorias de
um lado para outro como faz a UE.
As pessoas arriscam-se a morrer ou a
perder um membro nos trens abarrotados
de Mumbai para se beneﬁciarem da den-

sidade econômica. Apesar da aglomeração
de pessoas que se deslocam entre a casa
e o trabalho e em favelas como Dharavi,
a população de Mumbai dobrou desde
a década de 1970. Desde a década de
1990, milhões de trabalhadores chineses
migram para se aproximarem da oportunidade econômica no litoral. Assim como
os americanos viajam durante os feriados
de Ação de Graças, mais de 200 milhões
de chineses viajam no Ano Novo Chinês.
As redes de produção regional do Leste
Asiático estão muito mais disseminadas
do que as instalações da Airbus na Europa
Ocidental. Os países do Leste Asiático não
comercializam partes de avião, mas nações
que já foram inimigas hoje comercializam
peças de automóvel e computadores com
a mesma freqüência e rapidez.
Qual é a compensação? Podemos
mais uma vez reconhecer os formatos da China, Índia e países do Sudeste
Asiático no mapa da geograﬁa econômica
mundial (ver mapa 4) e comparar esses
formatos com o do poderoso continente
africano, que aparece como uma península delgada.
O Relatório sobre o Desenvolvimento
Mundial defende que alguns lugares estão
crescendo bem porque promoveram
transformações nas três dimensões da
geograﬁa econômica:
s $ENSIDADES MAIS ELEVADAS COMO SE Vã
no crescimento de cidades
s $ISTºNCIAS MENORES Í MEDIDA QUE TRAbalhadores e empresas se aproximam
da densidade
s -ENOS DIVISµES Í MEDIDA QUE OS PA¤SES
diminuem suas fronteiras econômicas
e entram nos mercados mundiais para
aproveitar a escala e a especialização
Os Estados Unidos e o Japão reestruturaram sua geograﬁa econômica nessas
linhas no passado. A China está reestruturando sua geograﬁa econômica agora.
Conforme proposto neste Relatório,
essas serão as mudanças que ajudarão as
nações em desenvolvimento em outras
partes do mundo, particularmente na
África.

Crescimento desigual,
desenvolvimento inclusivo
Esta é a proposta deste Relatório sobre o
Desenvolvimento Mundial, o qual está
estruturado para apresentar esta mensagem (ver ﬁgura G0.1).

Geograﬁa em movimento
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Mapa G0.4. Como os mercados vêem o mundo
O tamanho de um país mostra a proporção do produto interno bruto global que ele representa

Fonte: Equipe do WDR 2009 usando o PIB de 2005 (constante em dólares dos EUA).
Observação: O cartograma foi criado utilizando-se o método desenvolvido por Gaster and Newman (2004). Este mapa apresenta os países mais ricos quando o PIB é comparado usando-se taxas de
câmbio. Indica o poder aquisitivo internacional – o que valeria a moeda de um país se fosse gasta em outro.

s ! 0ARTE ) DESCREVE AS MUDAN½AS NAS
dimensões de densidade, distância e
divisão — abordando uma de cada vez
e resumindo a experiência dos países
no último século.
s ! 0ARTE )) ANALISA OS IMPULSIONADORES
dessas transformações — as forças de
mercado de aglomeração, migração,
especialização e comércio - e aprimora
as constatações de pesquisas sobre
políticas durante a última geração.
s ! 0ARTE ))) DISCUTE AS IMPLICA½µES PARA
as políticas da experiência e da análise
das duas primeiras partes e fornece
um contexto comum para reestruturar três debates políticos: urbanização;
áreas mais atrasadas dentro dos países
e integração regional e globalização.
O relatório está organizado e escrito
de forma que as pessoas interessadas em
apenas um desses debates possam ler
somente a parte que lhes interessa. Ou
seja, o relatório pode ser lido na vertical.
Os capítulos sobre densidade, aglomeração e urbanização devem interessar a
todos os países — pequenos e grandes, de
baixa e média renda. Os capítulos sobre
distância, mobilidade de fatores e desenvolvimento regional possivelmente serão
de mais interesse para países grandes de

renda média. E os capítulos sobre divisão,
custos de transporte e integração regional
podem reter a atenção de países de baixa
renda e economias menores.
Quatro destaques sobre Geograﬁa em
Movimento examinam a inter-relação
entre as forças de mercado e as políticas de governo na América do Norte,
Europa Ocidental, Leste Asiático e África
Subsaariana. Ao destacar as interações
entre as três dimensões, esses destaques também ligam as diferentes partes
do Relatório.
Visto de outra forma, o relatório examina as questões de política mais importantes da geograﬁa econômica, cobrindo
as várias escalas de análise: local, nacional e internacional. No âmbito local, a
questão política em áreas como o estado
de Lagos no sul da Nigéria é como gerir
a urbanização. No âmbito nacional, a
questão política na Nigéria é como gerir
as disparidades de recursos e padrões de
vida entre o norte e o sul. No nível internacional, a questão política na África Ocidental é como criar uma melhor união
econômica que beneﬁcie tanto os países
interiores (sem saída para o mar) quanto
os costeiros, tanto os mais pobres como
os mais prósperos.

À medida que a escala geográfica
aumenta do nível local para o regional e
para o internacional, as políticas especíﬁcas mudam. Mas o problema subjacente
é o mesmo — alguns lugares têm bom
desempenho e outros não. É difícil aceitar
que isso seja inevitável.
A principal mensagem do Relatório é que o crescimento econômico será
desigual. Tentar distribuir espacialmente
a atividade econômica equivale a desestimulá-la. Contudo, o desenvolvimento
pode ser inclusivo, no sentido de que
mesmo as pessoas que iniciam sua vida
longe da oportunidade econômica podem
beneﬁciar-se da crescente concentração
de riqueza em certos lugares. A integração econômica é a maneira de combinar
os benefícios do crescimento desigual no
espaço e do desenvolvimento inclusivo.

Integração econômica a nível
local, nacional e internacional
O Relatório esclarece o signiﬁcado de
integração econômica. Primeiro, signiﬁca
integrar áreas rurais e urbanas (a nível da
área), e integrar favelas com outras partes da cidade. Segundo, signiﬁca integrar
províncias atrasadas e províncias desenvolvidas num mesmo país. E em terceiro
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Figura G0.1.

O Relatório pode ser lido por parte ou por política
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Fonte: Equipe do WDR 2009.

lugar, signiﬁca integrar países isolados
com países bem conectados. Estas noções
de integração econômica são centrais para
os três debates sobre o desenvolvimento:
urbanização, desenvolvimento territorial
e integração internacional.
Urbanização

Os argumentos e evidências apresentados no Relatório sobre o Desenvolvimento
Mundial 2009 ajudam a priorizar as políticas que são necessárias para as diferentes
etapas de urbanização, fornecendo os elementos para uma estratégia de urbanização. Cada território ou área de uma nação
tem a sua própria realidade geográﬁca.
No entanto, os princípios de desenvolvimento são bastante universais.
s %M LUGARES OU ÕREAS PRINCIPALMENTE
rurais, o governo deve ser o mais
neutro possível e estabelecer a arquitetura institucional que possibilite a
urbanização em alguns lugares. Uma
política agrária adequada é essencial,
bem como políticas de prestação de
serviços básicos para todos. Um bom
exemplo é a Costa Rica.
s .OS LUGARES ONDE A URBANIZA½áO ESTÕ
avançando rapidamente, o governo
deve investir tanto em instituições

quanto em infra-estrutura de conexão para que os benefícios associados
ao aumento da densidade econômica
possam ser compartilhados com as
áreas vizinhas, tanto rurais como
urbanas. Um bom exemplo é Chongqing, na China.
s .AS ÕREAS ALTAMENTE URBANIZADAS AL£M
de promover instituições neutras e da
infra-estrutura de ligação podem ser
necessárias intervenções direcionadas
para lidar com problemas especíﬁcos,
como é o caso das favelas. No entanto,
esse tipo de intervenção não terá sucesso
a não ser que as politicas institucionais,
particularmente no que respeita à terra
e aos serviços básicos sejam razoavelmente eﬁcazes e a infra-estrutura de
transportes seja implantada. Um bom
exemplo é Bogotá, Colômbia.
Desenvolvimento territorial

Estes princípios podem contribuir para
reformular o debate sobre o desenvolvimento territorial e regional. As ferramentas
da geograﬁa podem identiﬁcar os lugares
pobres — as áreas mais atrasadas — e
onde vive a maioria das pessoas de baixa
renda. Com freqüência, os dois não são os
mesmos, porque as pessoas de baixa renda

têm razões muito fortes para sair dos lugares pobres em busca de melhores condições de vida. O Relatório discute como os
governos podem adaptar as políticas para
integrar áreas que constituem as nações,
reduzindo ao mesmo tempo a pobreza em
todas as partes.
As áreas mais atrasadas têm um elemento em comum: são economicamente
distantes dos lugares mais desenvolvidos.
Mas, além disso, a geograﬁa econômica
não é a mesma nas diferentes áreas.
s %M ALGUNS PA¤SES COMO A #HINA
as áreas mais atrasadas são escassamente povoadas. Não faz muito sentido expandir uma infra-estrutura
cara nesses lugares — ou incentivar
as empresas a se deslocarem para lá.
O que faz mais sentido é prestar serviços básicos em todos os lugares,
mesmo que custe mais chegar a essas
áreas distantes. Incentivar a mobilidade das pessoas é prioritário e as
instituições que garantem o bom funcionamento dos mercados de terras
e fornecem segurança, escolas, ruas
e saneamento devem ser o principal
suporte da política de integração.

Geograﬁa em movimento

s %M OUTROS PA¤SES COMO O "RASIL
as áreas mais atrasadas são densamente povoadas. Porém, na China,
milhares de pessoas de baixa renda
deslocaram-se do nordeste para o
sudeste. Todos falam o mesmo idioma
e a mobilidade nacional não é difícil.
Mas muitas pessoas de baixa renda
ainda vivem no nordeste. É importante incentivar a mobilidade das pessoas do nordeste, bem como permitir
seu acesso a mercados do dinâmico
sudeste. Nesses casos, instituições e
infra-estrutura para ligar as duas áreas
costeiras são necessárias para a integração econômica.
s %M UM TERCEIRO GRUPO DE PA¤SES COMO
a Índia, as áreas mais atrasadas são
densamente povoadas — quase 60%
das pessoas de renda baixa da Índia
vivem nesses lugares pobres — e as
pessoas acham difícil migrar para
lugares adiantados, como a capital e o
sul do país. As diferenças lingüísticas
e culturais em algumas áreas podem
ser consideráveis. Nesses casos, instituições e infra-estrutura podem ser
complementadas por incentivos destinados aos produtores para que se
estabeleçam nesses estados atrasados.
Mas esses incentivos devem ser cuida-

dosamente desenhados para evitar que
os efeitos de uniﬁcação de instituições
comuns e infra-estrutura de ligação se
anulem. Uma possibilidade promissora é o fornecimento de incentivos
para atividades agrícolas e aﬁns, apropriadas para estados que ainda são em
sua maioria rurais.
Integração regional

Finalmente, os princípios desenvolvidos
neste Relatório informam os debates
sobre como fazer a globalização funcionar
para todos os países. A mesma lógica aplicada nos níveis locais e nacionais pode ser
usada no nível internacional para classiﬁcar as regiões do mundo de acordo com
sua diﬁculdade de integração econômica.
O problema comum é a divisão — fronteiras econômicas espessas. Além disso, a
tarefa de integração varia em diferentes
partes do mundo em desenvolvimento.
s 0A¤SES EM REGIµES PRXIMAS AOS MERcados mundiais, como a América
Central, Norte da África e a Europa
Oriental, enfrentam uma tarefa de
integração relativamente simples. Instituições comuns podem ajudá-las a
se tornarem extensões desses grandes
mercados.
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s 0A¤SES EM REGIµES DISTANTES DOS MERcados mundiais, mas com grandes
mercados domésticos atraentes para
investidores, enfrentam um desafio
mais difícil. Boas instituições e infra-estrutura regional podem ajudá-los a ter
acesso a esses mercados. Entre os exemplos ﬁguram o Leste Asiático e cada vez
mais o Sul da Ásia. O Sul da África e a
América do Sul também podem integra-se globalmente ao tornarem seus
mercados domésticos maiores e mais
especializados por meio de instituições
e infra-estrutura regionais.
s ! INTEGRA½áO £ MAIS DIF¤CIL PARA OS PA¤ses situados em regiões divididas, distantes dos mercados mundiais e sem a
densidade econômica proporcionada
por uma grande economia local. Esses
países incluem as regiões apelidadas de
“último bilhão”: África Ocidental, Central e Oriental; Ásia Central; e Ilhas do
Pacíﬁco. Para esses países, todos os três
instrumentos são necessários: instituições regionais que reduzam fronteiras;
infra-estrutura regional que ligue países; e incentivos, tais como acesso preferencial aos mercados mundiais, talvez
condicionados à garantia de que todos
os países intensiﬁquem a colaboração
regional.

Um elemento é comum aos debates das políticas sobre urbanização, desenvolvimento e globalização da área. Em sua forma atual, esses
debates enfatizam excessivamente o direcionamento geográﬁco — o que fazer em áreas rurais ou nas favelas, o que fazer nos estados atrasados
ou áreas remotas e o que fazer nos países mais pobres ou sem saída para o mar. O Relatório reestrutura esses debates para adequá-los melhor
à realidade do crescimento e desenvolvimento. A realidade é que a interação entre lugares adiantados e atrasados é a chave para o desenvolvimento econômico. A realidade é que intervenções voltadas para o espaço são apenas uma pequena parte daquilo que os governos podem fazer
para ajudar lugares que não estão indo bem. A realidade é que, além dos incentivos direcionados ao lugar, os governos dispõem de instrumentos
muito mais poderosos para a integração. Eles podem criar instituições que uniﬁquem todos os lugares e implantar uma infra-estrutura que
conecte alguns lugares a outros.
O Relatório propõe um reequilíbrio dessas discussões sobre políticas para incluir todos os instrumentos de integração: instituições que
uniﬁquem; infra-estrutura que ligue; e intervenções que direcionem. E mostra como usar as três dimensões de densidade, distância e divisão para ajustar o uso desses instrumentos políticos a ﬁm de enfrentar os desaﬁos da integração que vão desde os mais complicados aos
relativamente simples.
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CHAPTER 1

Embora o crescimento econômico tenda a ser desigual, o desenvolvimento econômico e social pode
e será inclusivo — esta é a mensagem do Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial deste ano.
À medida que uma economia passa de renda baixa para renda alta, a atividade produtiva tende a
concentrar-se espacialmente. Alguns lugares, por exemplo, cidades, áreas costeiras e países fronteiriços — são preferidos pelos agentes produtivos. À medida que os países se desenvolvem, os mais bemsucedidos são os que adotam políticas que conduzem a uma maior uniformidade da qualidade de vida
das pessoas em todo o território nacional. A melhor maneira de combinar os benefícios imediatos da
concentração da atividade produtiva com os benefícios de longo prazo associados à convergência dos
padrões de vida é a integração econômica.
Embora os problemas de integração econômica não tenham soluções simples, o princípio orientador pode ser relativamente simples: a combinação de políticas econômicas e sociais deve ser calibrada
para responder à diﬁculdade do desaﬁo ao desenvolvimento, determinado pela geograﬁa econômica
de cada lugar. Atualmente, a maior parte das discussões de política sobre disparidades geográﬁcas e
desenvolvimento geralmente começam e terminam com considerações sobre intervenções orientadas
para um determinado lugar. O Relatório reestrutura esse debate e propõe incluir nessa discussão
todos os instrumentos que levam à integração econômica, a saber, instituições, infra-estrutura e
incentivos. A pedra fundamental dos esforços de integração deve ser instituições (no sentido de leis,
mercados e politicas) independentes (ou neutras) do ponto de vista espacial. À medida que os desaﬁos impostos pela geograﬁa tornam-se mais difíceis, a resposta deve incluir uma infra-estrutura que
conecte os lugares entre si. Em lugares onde a integração é ainda mais difícil, a resposta da política
deve ser proporcionalmente mais abrangente: instituições que unam, infra-estrutura que conecte e
intervenções direcionadas para problemas especíﬁcos e locais.

Lugar e prosperidade
“Lugar” é a variável mais importante na determinação do bem-estar de uma pessoa. Nas próximas décadas, uma pessoa nascida nos Estados
Unidos ganhará cem vezes mais que uma pessoa
nascida na Zâmbia e viverá três décadas a mais.
Por trás dessas médias nacionais existem dados
ainda mais inquietantes. A menos que ocorram
mudanças radicais, uma criança nascida em
uma aldeia distante de Lusaka, capital da Zâmbia, viverá menos da metade que uma criança
nascida em Nova York. O nova-iorquino desfrutará, ao longo de sua vida, de uma renda de
cerca de US$ 4,5 milhões de dólares; a renda do
zambiano rural será menos de US$ 10.000.
Um homem boliviano com nove anos
de escolaridade ganha, em média, US$ 460
por mês (a preços dos Estados Unidos), mas
a mesma pessoa ganharia cerca de três vezes

mais se vivesse nos Estados Unidos. Um nigeriano com nove anos de instrução ganharia
oito vezes mais nos Estados Unidos do que
na Nigéria. Essa “vantagem de lugar” é muito
importante em todo o mundo em desenvolvimento.1 O melhor instrumento de previsão de renda no mundo atualmente não
é “o que” você faz nem “quem” você conhece,
mas “onde” você trabalha.

Colisões, curvas e efeitos colaterais
Essas disparidades de renda e de padrões de
vida são o resultado de uma característica
surpreendente do desenvolvimento econômico — sua desigualdade e descontinuidade
no espaço. De maneira um tanto injusta, a
prosperidade não chega a todos os lugares ao
mesmo tempo. Isso se aplica todas as escalas
geográﬁcas, desde local à nacional e à global.

1
1
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Por exemplo, as cidades rapidamente ultrapassam o campo; o padrão de vida melhora
em algumas províncias enquanto outras
ficam para trás; alguns países tornam-se
ricos enquanto outros permanecem pobres.
Se desenhássemos a densidade econômica em
um mapa mundi, a topograﬁa resultante seria
acidentada e irregular, não seria plana.
A localização continua a ser importante
em todas as etapas do desenvolvimento, mas
é menos importante para os padrões de vida
em países ricos do que em países pobres. As
estimativas provenientes de mais de 100 pesquisas sobre padrões de vida indicam que em
países em desenvolvimento — como Brasil,
Bulgária, Gana, Indonésia, Marrocos e Sri
Lanka — os domicílios nas áreas mais prósperas têm um consumo médio quase 75% mais
elevado do que domicílios semelhantes nas
áreas mais atrasadas desses mesmos países.
Em países desenvolvidos como Canadá, Japão
e Estados Unidos, a diferença de nível de consumo é menor que 25%. Em contrapartida,
à medida que um país se torna mais rico,
o fator de localização passa a ser mais importante para a produção econômica. Gana, Polônia e Nova Zelândia — três países de tamanho
médio, com áreas de cerca de 250.000 Km2 —
têm rendas nacionais brutas per capita extremamente diferentes, de cerca de US$ 600,
US$ 9.000 e US$ 27.000, respectivamente.
Nos três países, a área do quintil mais denso
do ponto de vista econômico produz cerca de
27% do produto interno bruto (PIB) em Gana,
31% na Polônia e 39% na Nova Zelândia.
Em outras palavras, quando os países se
desenvolvem, a localização importa menos
para as famílias e mais para as empresas.
O desenvolvimento parece conferir a um
lugar a capacidade de colher as vantagens
econômicas associadas à concentração de
produção bem como de obter os benefícios
sociais ligados à convergência de consumo.
Neste sentido, o desenvolvimento econômico
traz consigo as condições de prosperidade
ainda maior, em um círculo virtuoso.
Outro fato estilizado: “vizinhanças” são
importantes. Uma cidade próspera raramente
deixa sua periferia mergulhada em pobreza.
A prosperidade de uma província é, mais cedo
ou mais tarde, compartilhada com outras
províncias que estão próximas. E países vizinhos não compartilham apenas fronteiras
políticas, mas destinos econômicos. América
do Norte, Europa Ocidental e Leste Asiático
são hoje vizinhanças prósperas. Dentro dessas regiões, os países não cresceram todos no
mesmo ritmo. Dentro de cada país, algumas
províncias tiveram desempenho melhor e,
em cada província, a prosperidade chegou em
momentos diferentes para as cidades grandes,

pequenas e aldeias. Um fato menos apreciado
é que os lugares na vizinhança de províncias,
países e regiões prósperos têm-se beneﬁciado
invariavelmente. A prosperidade econômica
produz congestionamento e faz com que a
atividade econômica beneﬁcie as zonas que
estejam bem ligadas a essas partes prósperas.
Os efeitos negativos da pobreza, instabilidade
e conﬂito também se disseminam. Para os
lugares prósperos a proximidade é uma bênção, para os lugares pobres, uma maldição.
Esses três atributos do desenvolvimento —
desigualdade geográﬁca, causação circular e
efeitos da proximidade/vizinhança — nem
sempre receberam muita atenção. Deveriam,
contudo, porque têm implicações radicais
para a política pública.

s

Desigualdade geográﬁca — o primeiro atributo do desenvolvimento — sugere que os
governos geralmente não podem, simultaneamente, promover a produção econômica
e distribuí-la uniformemente no território.

s

Causação circular — o segundo atributo
— oferece esperança para os formuladores
de políticas que desejam perseguir objetivos progressistas. A crescente concentração
de produção econômica é compatível com
a convergência geográﬁca nos padrões de
vida. E as forças do mercado de aglomeração, migração e especialização podem, se
associadas a políticas progressistas, conduzir ao duplo objetivo de concentração
de produção econômica e convergência de
padrões de vida.

s

Efeitos da proximidade — o terceiro atributo — vem junto com um princípio de
formulação de políticas: promover a integração econômica. Descontinuidade e circularidade sugerem que é mais difícil para
os lugares que ﬁcam para trás recuperarem
o terreno perdido. Mas os efeitos secundários (spillovers) apontam para a promessa
de superação dessa desvantagem. A integração econômica é uma maneira eﬁcaz
e a mais realista de capturar os benefícios
imediatos da concentração para alcançar os
benefícios de longo prazo da convergência.

Para colocar em prática esse princípio da
integração econômica é preciso identiﬁcar
as forças de mercado e as políticas governamentais que oferecem o melhor apoio tanto
à concentração da massa econômica como à
convergência de padrões de vida das diferentes localidades. É preciso também reconhecer
que essas forças de mercado podem ser fortes
ou fracas, dependendo da geograﬁa econômica. Edições anteriores do Relatório sobre
o Desenvolvimento Mundial estudaram esses
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fenômenos. Este relatório promove a inﬂuência da geograﬁa sobre a oportunidade econômica, elevando o espaço e o lugar de meros
atores secundários da política, para um foco
essencial.

O problema — em três escalas
geográﬁcas
Dependendo da “escala geográﬁca”, as forças
do mercado a serem dominadas ou apoiadas
são diferentes. Em uma escala pequena — por
exemplo, uma área dentro de um país (uma
província ou um estado) — a geograﬁa levanta
desaﬁos diferentes do que em uma escala geográﬁca maior — por exemplo, um país. Em
uma escala geográﬁca ainda maior — por
exemplo, um grupo de países que formam uma
região geográﬁca — as forças de mercado que
trabalham para a integração podem ser obstruídas por obstáculos geográﬁcos e políticos
ainda maiores (ver caixa 1).

C AIX A 1.

Em âmbito local, a concentração da produção econômica à medida que os países se
desenvolvem é representada pela urbanização. No Leste Asiático, por exemplo, se as
tendências atuais persistirem, a população
urbana deverá aumentar em aproximadamente 450 milhões de pessoas nas duas próximas décadas, à medida que os países da
região crescerem, adicionando o equivalente
a uma Paris a cada mês. No Sul da Ásia e
Ásia Central, o aumento deverá ser de quase
350 milhões de pessoas. E na África Subsaariana — se as economias continuarem a crescer — a população urbana poderá aumentar
em 250 milhões entre 2005 e 2025. Em outras
partes do mundo em desenvolvimento, as
transformações dentro das áreas urbanas
serão igualmente importantes.
A questão que se põe é se a continuada
concentração da humanidade aumentará
a prosperidade econômica e social, ou se
produzirá congestionamento e degradação.
Outra preocupação é a divergência de padrões

Três escalas geográﬁcas: local, nacional e internacional

Consideremos as “proximidades” de Lagos,
Nigéria e África Ocidental (ver mapas
abaixo).
t A primeira escala geográfica é a área.
O estado de Lagos, no sudoeste da Nigéria, tem cinco distritos, Badagry, Epe, Ikeja,
Ikorodu e Lagos, que ocupam aproximadamente 3.500 quilômetros quadrados.
Sua densidade demográfica estimada
— com a menor área, mas uma das duas
mais populosas do país — é de cerca de
2.600 pessoas por Km2. A região metropolitana de Lagos tem uma densidade
mais de três vezes maior do que isso,

alimentada pelas economias de aglomeração e pela migração rural-urbana.
t A segunda escala geográfica é o país.
Com seus 36 estados e capital e abrangendo 924.000 quilômetros quadrados,
a Nigéria é o 32º maior país do mundo.
A distância de Lagos para o ponto
extremo da Nigéria a nordeste é de
quase 1.500 quilômetros. Os estados
do sul têm portos marítimos e campos
petrolíferos. A região do norte, que já
abrigou antigos impérios, hoje tem mais
pobreza. A migração entre o norte e o
sul não é uma questão fácil por causa

das diferenças religiosas e lingüísticas.
A partilha da riqueza do petróleo é uma
fonte de tensão.
t A terceira escala geográfica é a região.
Os vizinhos da Nigéria na África Ocidental
são: Camarões, República Centro-Africana, Costa do Marfim, Guiné Equatorial,
Gana, Níger e Togo. A região cobre mais
de 6 milhões de quilômetros quadrados,
divididos por algumas das fronteiras mais
densas do mundo.

Fonte: Equipe do WDR 2009.

Três escalas geográficas: área, país e região
Estado de Lagos, Nigéria e África Ocidental representam as escalas local, nacional e internacional.
A primeira escala geográfica

A segunda escala geográfica

A terceira escala geográfica

A área em torno do estado de Lagos

O país da Nigéria

A região da África Ocidental

Lagos

ESTADO DE LAGOS
ESTADO
DE LAGOS

Fonte: Equipe do WDR 2009.
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Mapa 1.

Os maiores desafios ao desenvolvimento — nas escalas geográficas local, nacional e internacional
a. Um bilhão em favelas

b. Um bilhão em áreas remotas

c. Um bilhão na parte mais baixa da hierarquia global

População (milhão)
> 250 100–250
50–100
25–50
< 25

WDR regiões

Fonte: Painel a: Nações Unidas 2006A; painel b: equipe WDR 2009 baseada em dados da pesquisa domiciliar; painel c: Collier 2007.
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de vida entre aqueles que se beneﬁciam ao
máximo dessa concentração geográﬁca —
basicamente os residentes das áreas urbanas
em comunidades prósperas — e os que ﬁcam
para trás em aldeias e favelas, cujo número é
estimado em cerca de 1 bilhão no mundo em
desenvolvimento (ver mapa 1, painel a). Até
agora, a resposta (ineﬁcaz) a esse dilema tem
sido tentar reduzir o ritmo da urbanização.
À escala nacional, o crescimento econômico apresenta a mesma descontinuidade
e desigualdade, com lugares próximos aos
grandes mercados dentro e fora do país a
prosperarem muito mais rapidamente que
os lugares mais distantes. Na China, as províncias costeiras — principalmente das três
áreas conhecidas como a Bacia do Golfo de
Bohai, o Delta do Rio das Pérolas e o Delta
do Rio Yangtze — contribuem com mais
da metade do PIB do país em 2005, embora
ocupem menos de um quinto da sua área.
No Brasil, os estados do sudeste de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo respondem por mais de 52% do PIB do país,
mas ocupam menos de 15% de sua área.
A Grande Cairo produz 50% do PIB da
República Árabe do Egito, utilizando apenas
0,5% de sua área.
Os políticos geralmente desaprovam esse
desequilíbrio econômico. Na Rússia comunista, o governo esforçou-se para reduzir
a participação econômica da antiga área
industrial de São Petersburgo, o Centro, e a
parte mediana dos Montes Urais de 65% para
32%, impondo a mudança da produção para
as áreas do leste. A participação do leste na
produção econômica aumentou de 4% em
1925 para 28% no ﬁnal do comunismo, cuja
morte foi provavelmente precipitada pela
ineﬁciência espacial que esses esforços produziram. Como os governos preocupam-se
tanto com as disparidades domésticas, eles
põem em risco a competitividade econômica
e criam condições para o colapso. As políticas
para reduzir as disparidades interestaduais ou
entre províncias na produção e nos padrões
de vida são muito comuns — mas altamente
ineﬁcazes. Cerca de 1 bilhão de pessoas continuam a viver nessas áreas inóspitas e atrasadas
(consultar mapa 1, painel b).
Em escala internacional, o crescimento
econômico concentrou a produção global
em algumas regiões, com diferenças de rendas proporcionais. Em 2000, cerca de 75%
do PIB do mundo estavam concentrados na
América do Norte, Europa Ocidental e Nordeste da Ásia. Essa concentração não é nova.
Há três séculos, China e Índia respondiam
por cerca de dois terços da riqueza mundial.
O que era diferente naquela época é que esses
países tinham mais da metade da população

do mundo; a União Européia, Japão e Estados
Unidos têm menos de um sexto.
Hoje, a preocupação no âmbito internacional é o elevado grau de pobreza, analfabetismo e mortalidade em algumas partes do
mundo, em comparação com a prosperidade,
capacidade para ler e escrever e longevidade
em outros. As respostas de políticas a essa
situação incluem a ajuda estrangeira e os
esforços multilaterais para facilitar o comércio internacional e os ﬂuxos de investimento.
Mas as barreiras às exportações agrícolas dos
países em desenvolvimento continuam consideráveis e a indiferença por pessoas em lugares distantes ou diferentes dá origem a que os
ﬂuxos de ajuda internacional sejam minúsculos. A ajuda internacional será sempre uma
parcela pequena da solução. Mesmo na União
Européia, com um PIB combinado de cerca de
` 8 trilhões, a ajuda anual através dos fundos
estruturais e de coesão é estimada em média
em menos de ` 50 bilhões entre 2007 e 2013.
A ajuda estrangeira representa menos de 0,5%
da renda nacional bruta dos países doadores e
nem mesmo uma fração signiﬁcativa do PIB
dos países que abrigam o “último bilhão”,
os quais representam 12% da população
mundial, mas menos de 1% do seu PIB (ver
mapa 1, painel c).2
Um bilhão de moradores de favelas das
cidades nos países em desenvolvimento, um
bilhão de pessoas em áreas atrasadas e frágeis dentro de cada país, um bilhão na parte
mais baixa da hierarquia econômica global
das nações — essas populações que se sobrepõem representam os maiores desaﬁos para
o desenvolvimento da atualidade. Apesar de
parecerem diferentes, esses grupos compartilham uma característica fundamental: em
escalas geográﬁcas diferentes, eles são a manifestação mais clara da importância da geograﬁa econômica para o desenvolvimento.
A preocupação com esses 3 grupos de
bilhões que se sobrepõem algumas vezes vem
com a prescrição de que o crescimento econômico deve ser mais equilibrado do ponto
de vista espacial. Nesse contexto, preconiza-se que o crescimento das cidades deve ser
controlado, que os hiatos entre a zona rural
e a urbana devem ser reduzidos rapidamente,
e que as áreas e províncias atrasadas, distantes dos mercados nacional e mundial, devem
ser sustentadas por meio de programas
de desenvolvimento territorial que levam
emprego às pessoas que vivem lá. Finalmente,
sugere-se que os crescentes hiatos entre o
mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento devem ser abordados com intervenções para proteger as empresas dos países
em desenvolvimento até que estejam prontas
para competir.

5
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C A IX A 2.

As três dimensões do desenvolvimento: densidade, distância e divisão

Este Relatório utiliza três dimensões geográficas para descrever a transformação das
economias quando elas se desenvolvem
(Parte I) e as condições que se deve ter em
mente ao formular políticas (Parte III). As
palavras são metáforas simples, uma vez
que densidade, distância e divisão evocam
imagens da geografia humana, física e
política. Mas elas podem ser mensuradas.
Consideremos esta ilustração.
Em 2003 a Nigéria tinha 45 milhões de
cabras e cabritos, 28 milhões de carneiros e
cordeiros e 15 milhões de cabeças de gado.
Em um ano típico, 8 milhões de carneiros,
7 milhões de cabras e 0,5 milhão de cabeças
de gado são abatidos, principalmente em
cinco estados do norte, inclusive Kano. Mais
da metade das peles é consumida como
“pomo”. As restantes são vendidas para curtumes. A procura dos curtumes ultrapassa a
oferta local, portanto, animais são importados dos vizinhos Chade, Níger e Camarões.
As peles de cabra e de carneiro são um bom
negócio — em 2001, a Nigéria produziu
30-35 milhões delas, exportando quase
tudo para a Europa.
Densidade. Consideremos as condições
de mercado para um curtume que produza
couro na cidade de Kano, no norte da Nigéria. Oficialmente, a população do estado de
Kano é de aproximadamente 9 milhões, suficiente para oferecer mão-de-obra especializada e infra-estrutura para seus curtumes.
Por causa da concentração de pessoas na
cidade de Kano e nos seus arredores, a den-

sidade econômica da área (PIB por quilômetro quadrado) era 35 vezes maior do que a
da Nigéria em 1990. A capacidade dos curtumes da cidade e cercanias até fazem valer a
pena importar ilegalmente animais vivos —
o produto intermediário mais importante —
vindo dos países vizinhos. Mas Kano não é
suficientemente grande nem rico o bastante
para consumir mais do que uma pequena
parcela do que é produzido. Os bens devem
ser exportados para aquelas pessoas dispostas a pagar o bastante para fazer com que a
produção valha a pena.
Distância. Europeus ricos querem bens
feitos com “couro do Marrocos”, do qual,
grande parte vem de Kano. Para chegar à
Europa, as exportações volumosas de Kano
têm que passar por Lagos que, por rodovias
e ferrovias fica a 1.000 quilômetros de distância. Poderiam também ser 4.000 quilômetros. Uma ferrovia vai a Lagos passando
pelas cidades de Kaduna e Ibadan, mas ela
tem bitola estreita e sua manutenção é ruim.
A maior parte do comércio é feita por rodovias, prejudicada por obstáculos nas estradas e pirataria. As empresas de transporte
cobram mais de US$ 1.200 por um caminhão
de 30 toneladas de Kano a Lagos. Quando
as mercadorias chegam a Lagos, há taxas
alfandegárias, roubos e atrasos. São necessários 26 dias para colocar as mercadorias
no navio. A distância econômica de Kano a
Lagos, medida em dinheiro, é muitas vezes
maior que 829 quilômetros euclidianos
(em linha reta).

O WDR 2009 tem uma mensagem diferente: o crescimento econômico raramente
é equilibrado. As iniciativas prematuras para
disseminá-lo equilibradamente sobre o espaço
colocarão em risco o progresso. Dois séculos
de desenvolvimento econômico demonstram
que as disparidades espaciais de renda e produção são inevitáveis. Uma geração de pesquisa econômica conﬁrma isso: não existe um
bom motivo para esperar que o crescimento
econômico se dissemine de forma regular no
espaço. A experiência de países que se desenvolvem com êxito demonstra que a produção torna-se mais concentrada em termos de
espaço. As nações mais bem-sucedidas instituem políticas que tornam os padrões de vida
básicos mais uniformes no espaço. A produção econômica concentra-se, ao passo que os
padrões de vida convergem.
A Parte I do Relatório descreve as transformações geográﬁcas que são necessárias ao

Divisão. Mas a viagem ainda não terminou. As mercadorias devem superar a
divisão causada pela diferença de moedas e
convenções entre a Nigéria e a Europa. Entre
dezembro de 2007 e março de 2008, o valor
da moeda da Nigéria caiu de 170 nairas por
€ 1 para 180 nairas, mas subiu de 246 nairas
para uma libra esterlina em novembro de
2007 para 235 nairas em março de 2008. Os
compradores e vendedores de mercadorias
de couro têm que se contentar com essas
flutuações. Precisam também lidar com
dois conjuntos de leis e costumes. O Reino
Unido tem 30 procedimentos para executar
um contrato, a Nigéria, 39. Essas divisões
multiplicam os custos de fazer negócios.
Poucos navios de carga atracam em Lagos e,
portanto, custa muito mais transportar mercadorias de Lagos do que de lugares mais
movimentados como Xangai. Custa menos
de US$ 400 para despachar um contêiner
para o Reino Unido a partir da China e mais
de US$ 1.000 a partir da Nigéria.
A baixa densidade local, as dispendiosas
distâncias internas e as divisões internacionais conspiram contra Kano. Para tornar as
coisas ainda mais difíceis, há as divisões religiosas e outras divisões dentro da Nigéria.

Fontes: Banco Mundial 2007; Phillips, Taylor,
Sanni e Akoroda, (FAO 2004); Governo da
Nigéria 2003.

desenvolvimento. A Parte II analisa os impulsionadores dessas mudanças e identiﬁca os
mercados que oferecem tanto concentração
quanto convergência. A Parte III propõe o
princípio de integração econômica — entre os
lugares que os produtores preferem e os lugares onde as pessoas vivem — para orientar a
formulação de políticas. Utilizando esse princípio, o relatório reformula os debates sobre
urbanização, desenvolvimento territorial
e integração internacional, sugerindo uma
mudança na orientação das políticas longe
do direcionamento geográﬁco e na direção da
integração geográﬁca.
Mediante o uso de uma combinação bem
calibrada de instituições, infra-estrutura e
intervenções, os países que se desenvolvem
atualmente podem reconﬁgurar sua geograﬁa econômica. Quando executarem bem essa
tarefa, experimentarão crescimento desigual,
porém inclusivo.

Visão Geral

As três dimensões do desenvolvimento
As transformações geográﬁcas para o desenvolvimento econômico podem ser caracterizadas em três dimensões — densidade, distância
e divisão. Essas três palavras não são apenas
metáforas para os desaﬁos às políticas que acabamos de apresentar. Elas estão em íntima conformidade com a noção mais técnica de “acesso
ao mercado” (consultar caixa 2). Representam
as dimensões da geograﬁa econômica que têm
que ser reformuladas para que os desaﬁos ao
desenvolvimento sejam alcançados.
O entendimento das transformações nas
dimensões de densidade, distância e divisão
ajuda a identiﬁcar as principais forças de mercado e as respostas apropriadas das políticas
em cada uma das três escalas geográﬁcas —
local, nacional e internacional (consultar
tabela 1).

s

Densidade é a dimensão mais importante
no âmbito local. As distâncias são curtas
e as divisões políticas e culturais são poucas e pouco profundas. O desaﬁo da política é entender corretamente a densidade
— explorando as forças de mercado para
incentivar a concentração e promover a
convergência de padrões de vida entre as
aldeias e as cidades. Mas a distância pode
ser importante quando a rápida urbanização traz consigo problemas de congestionamento e as divisões dentro das cidades
se manifestam na existência de favelas
e guetos.

s

Distância de um lugar em relação a lugares densos é a dimensão mais importante
na escala geográﬁca nacional. A distância entre as áreas nas quais a atividade

Tabela 1.

s
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econômica está concentrada e as áreas
que ﬁcam para trás é a dimensão principal. O desaﬁo para a política é ajudar as
empresas e os trabalhadores a reduzirem
sua distância de lugares mais densos. Os
principais mecanismos são a mobilidade
da mão-de-obra e a redução dos custos
de transporte mediante investimentos em
infra-estrutura. As divisões dentro dos
países — diferenças de idioma, moeda e
cultura — tendem a ser pequenas, embora
os países grandes como a Índia e a Nigéria
possam estar geograﬁcamente divididos
por causa da religião, etnia ou idioma.
Divisão é a dimensão mais importante
no âmbito internacional. Mas a distância e a densidade também são relevantes.
A produção econômica está concentrada
em algumas regiões — América do Norte,
Nordeste da Ásia e Europa Ocidental —
que também são as mais integradas. Outras
regiões, em contrapartida, estão divididas. Embora a distância seja importante
no âmbito internacional, para acesso aos
mercados mundiais, as divisões relacionadas à “impermeabilidade” das fronteiras e
às diferenças entre moedas e normas são
uma barreira mais difícil de superar do
que a distância. Ter uma economia grande
e dinâmica na “vizinhança” pode ajudar os países menores, especialmente em
regiões afastadas dos mercados mundiais.
No caso das economias da África Central e
a Ásia Central, a integração internacional
é mais difícil.

No entanto, o problema em potencial
em cada uma dessas escalas geográﬁcas é o
mesmo — as pessoas estão em um lugar e a

A densidade é mais importante no nível local, a distância, no nível nacional e a divisão, no nível internacional.
Escalas geográﬁcas
Local

Nacional

Internacional

Unidade:

Área

País

Região

Exemplos

Guangdong (178.000 km2)
Estado do Rio de Janeiro (44.000 km2)
Estado de Lagos (3.600 km2)
Grande Cairo (86.000 km2)

China (9,6 milhões de km2)
Brasil (8,5 milhões de km2)
Nigéria (933.000 km2)
República Árabe do Egito (995.000 km2)

Leste da Ásia (15,9 milhões de km2)
América do Sul (17,8 milhões de km2)
Leste da África (6,1 milhões de km2)
Norte da África (6,0 milhões de km2)

Dimensão mais
importante

Densidade
Das povoações rurais e urbanas

Distância
Entre as áreas atrasadas e as áreas
mais desenvolvidas

Divisão
Entre países

Segunda dimensão mais
importante

Distância
Por causa do congestionamento

Densidade
Da população e da pobreza nas áreas
mais atrasadas

Distância
Dos importantes mercados do mundo

Terceira dimensão mais
importante

Divisão
Entre as povoações normais e as favelas

Divisão
Entre áreas dentro dos países

Densidade
Ausência de um grande país próximo

Fonte: Equipe do WDR 2009.
Nota: Ao longo do Relatório, “áreas” são comunidades econômicas ou unidades administrativas dentro dos países, tais como estados ou províncias; “regiões” são agrupamentos
de países baseados na proximidade geográﬁca.
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produção em outro. Os lugares atraem a produção e as pessoas com velocidades diferentes
e essas diferenças determinam as disparidades geográﬁcas de renda. Nas províncias, nas
nações e no mundo em geral, o desenvolvimento vem em ondas e deixa para trás uma
“paisagem” econômica cheia de irregularidades, os montes e vales, com prosperidade em
uns lugares, pobreza em outros.

O mundo não é plano
O desenvolvimento não é uniforme nem
linear — em nenhuma escala geográﬁca.
O crescimento chega mais cedo a alguns
lugares do que a outros. As diferenças geográﬁcas de padrões de vida divergem antes
de convergirem, mais rapidamente na escala
local e mais lentamente à medida que a geograﬁa exerce sua inﬂuência. Esses são fatos
empíricos, baseados nas experiências de países que se desenvolveram com êxito nos dois
últimos séculos.

A produção econômica torna-se mais
concentrada
À medida que os países se desenvolvem, as
pessoas e as atividades econômicas tornam-se
mais concentradas. Mas a velocidade varia,
dependendo da escala espacial — forças econômicas não operam em um vácuo geográﬁco. A concentração de pessoas e de produção
é mais rápida no âmbito local e mais lenta no
âmbito internacional.

s

s

A concentração é mais rápida no âmbito
local. A maneira mais conveniente de medir
a concentração econômica em escala local é
pela taxa de urbanização — o crescimento
da densidade econômica e populacional em
cidades pequenas e grandes. Grande parte
dessa transformação geográﬁca está concluída quando os países alcançam rendas
per capita de cerca de US$ 3.500, grosso
modo, o limiar para ingressar nas rendas
médias altas. A velocidade dessa transformação urbana não é diferente do que ocorreu quando os países hoje desenvolvidos se
transformaram. A implicação de política é
que todas as nações devem gerir o rápido
crescimento das suas cidades quando elas
ainda têm rendimentos baixos e instituições incipientes.
A concentração é mais uniforme no âmbito
nacional. Nesse caso, a melhor maneira
de medi-la é por meio de indicadores do
desenvolvimento de áreas — o acúmulo
da produção e de pessoas nas áreas mais
importantes. Grande parte dessa transformação geralmente está concluída quando
os países alcançam rendas per capita de

s

cerca de US$ 10.000 — US$ 11.000, aproximadamente o limiar para entrar nas
rendas altas. Essa é a experiência dos países que se desenvolveram com sucesso.
A implicação é que os países em desenvolvimento devem esperar um aumento das
disparidades subnacionais de renda e produção quando eles ainda têm infra-estrutura e instituições subdesenvolvidas.
A concentração é mais lenta no nível internacional e permanece por mais tempo.
A produção e a riqueza continuam a concentrar-se nos países com rendas per capita
acima de US$ 25.000, os níveis mais elevados da distribuição internacional de renda.
As nações vizinhas impactam o progresso
mútuo: a proximidade de nações ricas
traz prosperidade, enquanto a proximidade de nações pobres prejudica. A implicação é que as estratégias de crescimento
para os países que se desenvolveram mais
recentemente não são as mesmas estratégias que funcionaram para aqueles que já
alcançaram níveis de renda elevados; para
os países em desenvolvimento de hoje,
a integração econômica com o resto do
mundo — países vizinhos e distantes — é
ainda mais importante.

A concentração local (em cidades pequenas
e grandes) acontece rapidamente. Consideremos em primeiro lugar a crescente concentração de pessoas nas cidades grandes e pequenas.
Conforme os países se desenvolvem, a densidade econômica aumenta em alguns lugares,
à medida que mais pessoas se deslocam para
viverem em cidades grandes e pequenas ou
próximo a elas (consultar ﬁgura 1, Painel a).
A parcela urbana da população aumenta vertiginosamente — de cerca de 10% para 50% —
quando os países passam da baixa renda para
rendas médias baixas de cerca de US$ 3.500.
(É difícil fazer comparações internacionais
porque os países deﬁnem o termo “urbano” de
forma diferente). Entre os anos de 2000 e 2005
o crescimento médio da população urbana nos
países de renda baixa foi de 3% ao ano, mais
do dobro da taxa dos países de renda média e
mais de três vezes a taxa dos países de renda
alta. Algumas vezes, isso pode signiﬁcar o crescimento rápido de uma única cidade, como
Bangkok, Tailândia, produzindo concentração
ainda maior.
A parcela de residentes urbanos no consumo total dos domicílios também aumenta.
Os moradores urbanos em Malaui, Jordânia e
Panamá — países com PIBs per capita de aproximadamente US$ 160, US$ 1.600 e US$ 5.600
respectivamente — respondem por 36, 63 e
80% do consumo agregado.
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Essas transformações espaciais estão intimamente ligadas à transformação setorial
dos países, de agrários a industrializados e
depois, em uma economia pós-industrial,
a serviços. Os países de renda elevada de
hoje em dia experimentaram uma pressa
semelhante para se urbanizarem enquanto
se industrializavam (consultar Capítulo 1).
Todas as evidências indicam que a transição da atividade rural para a industrial é
ajudada, e não prejudicada, por um setor
agrícola saudável, o que ajuda as cidades
pequenas e grandes a prosperarem. As pessoas deslocam-se para melhorarem as suas
próprias vidas. Mas quando a agricultura
vai bem, a migração não faz bem somente às
pessoas, mas também às aldeias de onde eles
saem e às cidades onde eles se estabelecem.
A concentração nacional (nas áreas principais) permanece por mais tempo. O que
é verdade para as cidades grandes também
é verdade para as áreas dentro dos países,
mas a um ritmo mais lento. Com o desenvolvimento, as pessoas e a produção passam
a concentrar-se em algumas partes dos países, chamadas áreas “principais”. A densidade
econômica aumenta nessas partes — Marmara na Turquia, por exemplo — enquanto
as rendas em lugares economicamente distantes — como o Sudeste da Anatólia no leste —
podem ﬁcar muito atrás. Essa concentração é
difícil de quantiﬁcar, mas parece diminuir ou
parar nas rendas per capita entre US$ 10.000 e
US$ 15.000 (consultar ﬁgura 1, Painel b).
No início, a concentração aumenta rapidamente. A parcela do consumo total das áreas
mais importantes dos países com rendas que
variam entre US$ 500 e US$ 7.500 — Tajiquistão, Mongólia, El Salvador e Argentina
— aumenta de 30% para 65%. A comparação
entre as concentrações do PIB em países com
a mesma área — Gana, República Democrática Popular do Laos, Polônia e Noruega —
mas com rendas que variam de US$ 600 a US$
27.000 mostra que a concentração aumenta
quando as rendas se elevam.
Isso não é novidade. A produção nas economias desenvolvidas de hoje, concentrou-se
mais até alcançar rendas elevadas. A concentração na área mais importante da França
quadruplicou entre 1800 e 1960 e a renda per
capita dos franceses aumentou de US$ 1.000
para US$ 6.000. Mas há um ponto em que
as nações continuam a ﬁcar mais ricas sem
aumento de concentração - mais ou menos
quando entram na classiﬁcação de países de
alta renda. Não há motivo para se esperar
padrões muito diferentes nos dias de hoje
(consultar Capítulo 2).

Figura 1. Em todas as três escalas geográficas, os padrões de concentração da atividade
econômica são semelhantes
a. Quando as nações começam a desenvolver-se, as pessoas concentram-se nas cidades pequenas e grandes.
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A concentração internacional (em algumas regiões do mundo e principais países)
continua durante algum tempo. Uma concentração semelhante da massa econômica
está ocorrendo no nível internacional. Atualmente, 25% do PIB mundial pode encaixar-se
dentro de uma área do tamanho de Camarões e a metade, em uma área do tamanho
da Argélia. Em 1980, a União Européia (UE),
América do Norte e Leste Asiático representavam 70% do PIB mundial, em 2000 este valor
subiu para 83%.5 Nessas regiões, a atividade
econômica concentrou-se em alguns países
durante algum tempo antes de tornar-se mais
dispersa. Em 1940, a economia da França,
Alemanha e Reino Unido representavam
dois terços do PIB regional da UE antes de
cair para os cerca de 50% de hoje. No Leste
Asiático, a participação do Japão no PIB da
região elevou-se para 83% em 1975 e depois
caiu para 62% em 2000.
Não há motivo para esperar que, quando
prosperarem, outras partes do mundo não
venham a experimentar os mesmos padrões
— uma crescente concentração em alguns
países antes de transbordar para seus vizinhos
(consultar Capítulo 3).

Os padrões de vida divergem antes de
convergirem
À medida que as rendas aumentam, os
padrões de vida convergem para os locais
onde a massa econômica se concentrou, bem
como onde isso não ocorreu, mas só depois
de divergirem.

s

s

s

O consumo essencial dos domicílios é o que
converge mais cedo. Os hiatos de consumo
essencial entre os domicílios das zonas
rural e urbana diminuem bastante rapidamente. Mesmo nos países em que as parcelas
urbanas são de 50%-60%, essas diferenças
podem ser pequenas. As diferenças de taxas
de pobreza entre as áreas são mais persistentes e as diferenças internacionais são mais
persistentes ainda. Mas como o mundo se
desenvolveu, esses hiatos diminuíram em
todas as escalas geográﬁcas.
O acesso aos serviços públicos básicos converge em seguida. Os hiatos entre as áreas
rural e urbana em educação básica, saúde,
água potável e saneamento persistem até
os países alcançarem rendimentos médios
- altos. Mas as disparidades desses serviços dentro das cidades — mais visíveis nas
favelas — persistem muito além dos elevados níveis de urbanização e dos rendimentos médios mais altos.
Os salários e as rendas convergem por último.
Na verdade, os salários e as rendas diver-

gem entre as áreas mais atrasadas e as mais
importantes de um país à medida que ele
passa pelas rendas baixas e médias baixas, a
mesma variação de rendas per capita necessárias para o aumento da concentração territorial. E a divergência global de salários e
riqueza parece continuar por muito mais
tempo. No Leste Asiático as rendas per capita
divergiram entre 1950 e 1970 enquanto o
Japão avançava. Depois, a prosperidade do
Japão transbordou para os países vizinhos
e as rendas convergiram, enquanto os países da região que se integraram internacionalmente prosperavam. Entre os países da
Ásia Ocidental, em contrapartida, não
houve divergência de rendas — nem crescimento rápido.
A convergência de padrões de vida, como a
concentração da atividade econômica, acontece
mais rapidamente em escala geográﬁca local e
mais lentamente em escala internacional. Mas
isso só ocorre em localidades prósperas. Mesmo
nesses lugares, algumas medidas de padrão de
vida (tais como o consumo, renda ou lucros
per capita) levam muito tempo para convergir, algumas vezes até com divergência inicial
(consultar ﬁgura 2). Em outros, tais como
os indicadores de educação e saúde, pode ser
mais rápido.
No âmbito local, a convergência de padrões
de vida básicos começa mais cedo. Os hiatos
de níveis de consumo entre as áreas urbana
e rural aumentam até os países alcançarem
níveis de renda média alta (consultar ﬁgura 2).
Mas caem logo depois e tornam-se pequenos
antes mesmo de alcançarem os níveis de rendimento elevados de cerca de US$ 10.000 per
capita. A diferença de acesso à água e ao saneamento entre zonas urbanas e rurais é de 25%
nos países menos urbanizados. Nos países com
taxas de urbanização de aproximadamente
50%, como Argélia, Colômbia e África do Sul,
a disparidade de acesso é cerca de 15%. Para
países como o Brasil, Chile, Gabão e Jordânia,
a disparidade é inferior a 10%.
Esse padrão também existe no interior dos
países. As províncias que são mais prósperas e
urbanizadas têm hiatos menores de padrão de
vida entre as áreas urbana e rural. Isso é válido
até em países com níveis de renda baixos, como
China, Índia e as Filipinas. Mas em áreas altamente urbanizadas, os hiatos de padrões de
vida básicos, como saneamento e escolas tendem a persistir. Apesar dos melhores esforços
dos governos, por exemplo, as favelas continuam a caracterizar o cenário urbano dos países muito depois de eles alcançarem níveis de
renda elevados. É comum um terço da população de uma cidade em desenvolvimento viver
em favelas.
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No nível nacional, a divergência de
padrões de vida ocorre rapidamente, mas
a convergência é mais lenta. Nos primeiros
níveis de renda, as disparidades de padrões de
vida entre províncias ou entre áreas podem ser
pequenas. Mas elas aumentam rapidamente à
medida que os países crescem. No Camboja,
que tem renda baixa, por exemplo, o hiato de
consumo familiar entre as áreas adiantadas e
atrasadas é de quase 90%. Na Argentina, que
tem renda média, o hiato é de 50%, mas no
Canadá de hoje é de apenas 20%. Nos países em rápido crescimento do Leste Asiático
e Leste Europeu, por exemplo, esses hiatos
aumentaram rapidamente.
Alguns países como o Chile são exceções. Entre os anos de 1960 e 2000, este país
experimentou uma convergência geográﬁca
enquanto seu PIB per capita mais do que
dobrou para cerca de US$ 10.500. Na Colômbia, a proporção entre o PIB da adiantada
Bogotá e do atrasado Choco caiu de 10 para 3
entre 1950 e 1990. Menos excepcional é a convergência dos níveis de pobreza, saúde básica,
nutrição e educação entre as áreas dentro dos
países. Em todo o mundo, os países em crescimento rápido conseguiram traduzir rapidamente o progresso econômico em igualdade
espacial nesses padrões de vida mais básicos.
No âmbito internacional, a divergência de
rendimentos persiste durante algum tempo e
a convergência é mais lenta. O PIB global per
capita aumentou quase dez vezes desde 1820.
A expectativa de vida dobrou. As taxas de
alfabetização aumentaram de menos de 20%
para mais de 80%. Mas esses ganhos não têm
sido compartilhados de maneira eqüitativa. A
Europa e seus desmembramentos — Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Estados Unidos
— e mais recentemente o Japão e seus vizinhos, desfrutaram de enormes aumentos de
renda e padrões de vida.
Com relação às rendas, a convergência
aconteceu somente nas regiões do mundo
que crescem mais rapidamente. O padrão tem
sido irregular dentro desses países — alguns
países lideram, o que acarreta divergência
dentro da sua “vizinhança” e depois o crescimento parece transbordar para os países
vizinhos. Em outras regiões como a Ásia Ocidental, não há divergência — consolo pouco
satisfatório, pois essas regiões estão atrás da
Europa, dos desmembramentos da Europa
e do Japão. A importância das vizinhanças
pode ser demonstrada de forma mais gráﬁca
por meio da comparação das nações do cone
sul da América Latina — Argentina, Brasil,
Chile Uruguai — com a Itália, Portugal e
Espanha, no sul da Europa. Entre os anos de
1950 e 2006, a convergência dentro do Sul da

Figura 2. Em todas as três escalas geográficas, os modelos de convergência de padrões de vida são
semelhantes
a. No âmbito local, primeiro divergência e depois convergência dos hiatos entre a área rural e urbana
Proporção entre consumos per capita das áreas urbana e rural
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PIB per capita em dólares dos Estados Unidos em 2000, milhares de dólares dos Estados Unidos
b. No âmbito nacional, a divergência e depois a convergência de rendas entre
as áreas mais adiantadas e as mais atrasadas.
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Europa ocorreu a 1% ao ano, mas na América
do Sul, a apenas 0,3%.
Ao contrário das rendas, a desigualdade
global do acesso aos padrões de vida básicos — expectativa de vida e educação — vem
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caindo desde 1930. Essas melhorias vêm
ganhando velocidade desde 1960 e foram
compartilhadas por todas as regiões.

O mundo é diferente hoje, mas o
passado oferece lições úteis
Os padrões gerais de concentração e convergência para os países em desenvolvimento
de hoje deverão permanecer os mesmos
que caracterizaram os primeiros países a se
desenvolverem. Mas existem algumas diferenças por causa de motivos tecnológicos
e políticos.
Cidades maiores. Graças à melhoria da
medicina e dos transportes, o mundo está hoje
mais populoso e as cidades são muito maiores. Entre 1985 e 2005, a população urbana
dos países em desenvolvimento cresceu mais
de 8,3 milhões por ano, quase três vezes o
crescimento de 3 milhões ao ano dos atuais
países de renda alta entre 1880 e 1900, quando
suas rendas eram comparáveis. No entanto, se
a China e a Índia forem excluídas, o aumento
anual é de menos de US$ 4,5 milhões, cerca
de 50% mais do que há um século. A grande
diferença é que as maiores cidades do mundo
são atualmente muito maiores do que as grandes cidades do passado. Londres tinha menos
de 7 milhões de habitantes em 1900; a maior
cidade entre os países de renda baixa de hoje
(Mumbai) é três vezes maior. O mesmo ocorre
com a Cidade do México, a maior cidade entre
os países de renda média. O tamanho médio
das 100 maiores cidades do mundo cresceu
para quase 10 vezes o tamanho que tinham
em 1990 (consultar ﬁgura 3, painel a) e quase
dois terços dessas cidades estão no mundo em
desenvolvimento.
Mercados mais amplos. Por causa dos
avanços nas comunicações e na tecnologia de
transportes, a noção de mercados é mais global. O comércio global representa hoje mais
de 25% da produção global, quase 5 vezes
mais do que em 1990 (consultar ﬁgura 3, painel b). A abertura para o comércio e ﬂuxos de
capital que tornam os mercados mais globais
também aumentam as disparidades de renda
subnacionais e faz com que elas persistam
por mais tempo nos países em desenvolvimento. Nem todas as partes de um país são
apropriadas para o acesso aos mercados mundiais e os lugares do litoral e economicamente
densos saem-se melhor. O PIB per capita da
China em 2007 era igual ao da Grã-Bretanha
em 1911. Xangai, a área mais importante da
China, tem hoje um PIB per capita igual ao
da Grã-Bretanha em 1988, enquanto o PIB
da atrasada Guizhou está mais próximo ao
da Grã-Bretanha em 1930. Tudo isto se deve
ao tamanho da China, à abertura da China

litorânea para o mercado mundial e à localização de Xangai.
Mais fronteiras. Embora os mercados
estejam ﬁcando mais internacionais por causa
de melhores transportes e comunicações,
o mundo tornou-se politicamente mais fragmentado. Em 1900 havia cerca de 100 fronteiras internacionais (consultar ﬁgura 3, painel
c). Hoje, existem mais de 600, pois as nações
da Ásia e África alcançaram a independência dos colonizadores europeus e a União
Soviética e outros países comunistas dividiram-se em nações menores. A fragmentação
do mundo em um número maior de nações
signiﬁca mercados internos menores. Mas,
ao mesmo tempo, a possibilidade de acesso
aos mercados estrangeiros está crescendo. De
qualquer forma, fronteiras mais tênues entre
países trazem agora compensações para os
produtores e trabalhadores.
Essas diferenças de tecnologia signiﬁcam
que o passado não oferece qualquer ensinamento? As cidades dos países em desenvolvimento são grandes demais e esses países
estariam em situação melhor se o ritmo da
urbanização fosse mais lento? Os países em
desenvolvimento de hoje devem preocupar-se
mais com as disparidades regionais de produção e renda do que os países desenvolvidos
se preocupavam quando se encontravam em
uma etapa comparável de desenvolvimento?
É mais fácil hoje para todos os países em
desenvolvimento ter acesso aos mercados
globais e compensar as desvantagens associadas às maiores fragmentações? Este Relatório
demonstra por que a resposta para todas essas
perguntas é não.

Os mercados moldam o cenário
econômico
As crescentes densidades de assentamentos
humanos, as migrações de trabalhadores e
empresários para encurtar as distâncias até
os mercados e reduzir as divisões causadas
por diferenças em moedas e convenções entre
países são essenciais para o sucesso do desenvolvimento econômico. As transformações
espaciais nas três dimensões — densidade,
distância e divisão — foram mais acentuadas
no Japão, América do Norte e Europa Ocidental. Os deslocamentos rápidos e freqüentes de
pessoas e produtos ajudaram a América do
Norte, a Europa Ocidental e o Nordeste da
Ásia a responderem por cerca de três quartos
da produção global contando com menos de
um sexto da população mundial.
As mesmas forças de mercado de aglomeração, migração e especialização estão
mudando o cenário econômico dos países
em desenvolvimento mais bem-sucedidos de
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Figura 3. Os países que se desenvolveram depois
enfrentam um mundo diferente
a. As cidades são mais populosas
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forma semelhante em abrangência e rapidez.
Cidades que crescem, pessoas que se deslocam
e comércio vigoroso têm sido os catalisadores do progresso do mundo desenvolvido ao
longo dos dois últimos séculos. Agora, essas
forças estão movimentando os locais mais
dinâmicos do mundo em desenvolvimento.

A esfera das “economias de
aglomeração”
Um percurso pela Auto-estrada Nacional 321
leste de Chengdu, na província de Sichuan,

até Shenzhen, em Guangdong é uma viagem
pelo desenvolvimento econômico. Os trabalhadores migrantes que viajam por essas
estradas geralmente deixam suas famílias
para trás. Mas eles também ajudam suas
famílias a escaparem da pobreza e a impulsionar a China para a categoria dos países
de renda média. Quando viajam em direção
ao leste, deixam um mundo agrário onde
recebem poucos benefícios por trabalharem
próximos a outros. Em vez disso, entram em
um mundo de “economias de aglomeração”,
no qual estar perto de outras pessoas produz
enormes benefícios.
Shenzhen atrai trabalhadores jovens —
90% dos seus 8 milhões de habitantes estão
em idade ativa. É especializada em produtos
eletrônicos. Mas os fabrica em quantidades
enormes. Em 2006, suas exportações ultrapassaram as da Índia, tornando o seu porto
marítimo o quarto mais movimentado do
mundo. Impulsionada pelas forças de aglomeração, migração e especialização e ajudada
por sua proximidade de Hong Kong, China,
Shenzhen foi a cidade da China que cresceu
mais rapidamente desde 1979, quando foi
designada uma zona econômica especial.
Essa história está sendo repetida na Índia.
Em 1990, Sriperumbudur era conhecida
principalmente como o lugar onde o Primeiro-Ministro Rajiv Gandhi havia sido assassinado. Em 2006, sua viúva, Sônia Ghandi
viu a fábrica de telefones da Nokia lançar seu
vigésimo milionésimo aparelho.6 A fábrica
havia iniciado sua produção apenas um ano
antes. Sem ter a privilegiada condição administrativa de Shenzhen nem sua infra-estrutura, Sriperumbudur pode estar a caminho
de tornar-se um núcleo nacional, talvez até
regional, de produtos eletrônicos. A chave é
sua proximidade da cidade de Chennai, tal
como a proximidade de Shenzhen de Hong
Kong, China, foi de grande ajuda para seu
crescimento.
Em 1965, quando a independência foi
imposta em Cingapura, ela não estava próxima
a qualquer local próspero ou tranqüilo. Em vez
disso, ﬁcava entre a Malásia e a Indonésia, dois
países pobres que haviam sido devastados pela
guerra entre colonizadores. Três quartos da
população de Cingapura viviam em cortiços e
favelas. Em 1980, a cidade já estava industrializada, especializando-se em eletrônica, muito
semelhante ao que Shenzhen está fazendo
agora. Em 1986 era o porto de contêineres mais
movimentado do mundo e o núcleo ﬁnanceiro
do Sudeste da Ásia. Durante sua trajetória,
Cingapura urbanizou suas favelas e integrou
sua população pobre através de melhores mercados de terras, criação de infra-estrutura de
transportes eﬁciente e politicas de habitação
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social. A prosperidade transbordou para a
vizinha Malásia. A prosperidade da Malásia,
comandada pela manufatura, por sua vez, ajudou mais de 2 milhões de indonésios que aﬂuíram em grande número para preencher vagas
de empregos na construção civil e serviços.
Os empresários de Cingapura voam pela Ásia,
contribuindo para o crescimento econômico
em lugares mais distantes do que Shenzhen e
Sriperumbudur. O “pequeno ponto vermelho”
no mapa — como teria ironizado o presidente
de um país vizinho7 — transformou-se, integrou-se aos seus arredores e superou a GrãBretanha, seu antigo colonizador.
Cingapura, Shenzhen e Sriperumbudur
demonstram como economias de escala em
produção, movimento de mão-de-obra e
capital, além de custos de transportes em
queda se interagem para produzir rápido
crescimento econômico em cidades e países,
grandes e pequenos. Esses elementos constituem o motor de qualquer economia. O seu
papel fundamental na prosperidade e redução
da pobreza é o objeto dos três primeiros capítulos do texto sobre economia mais inﬂuente
jamais escrito, A Riqueza das Nações, de
Adam Smith.
As economias de escala enfatizadas por
Smith podem ser classiﬁcadas em três tipos
— aquelas beneﬁciando exclusivamente as
empresas, as compartilhadas por empresas do mesmo setor da indústria e mesma
localização, e aquelas mais geralmente
disponíveis para produtores em uma grande
área urbana.

s

Mapa 2.

s

Em 1999, com menos de 17.000 habitantes, Sriperumbudur era suﬁcientemente
grande para que a Hyundai montasse uma
grande fábrica. Sete anos depois, em 2006,

Assentamentos de tamanhos diferentes facilitam as diferentes economias de escala
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Fonte: Equipe do WDR 2009.

a cidade havia ajudado a Hyundai a produzir seu milionésimo automóvel. Serviços de
educação básica e de saúde, a proximidade
de um porto e infra-estrutura básica foram
tudo o que a cidade precisou para facilitar
as economias de escala no nível de fábrica.
A evidência é que as economias de escala
internas são elevadas em indústrias pesadas
como construção naval e baixas em indústrias leves como vestuário. A cidade dispõe
de trabalhadores suﬁcientes para permitir
estabelecer a correspondência entre trabalhadores e empregos nas grandes fábricas.
Assim, cidades como Sriperumbudur são
suﬁcientemente grandes para possibilitar
economias internas.
A Região Econômica Especial de Shenzhen — com uma área de apenas 300 quilômetros quadrados, mas uma população
de quase 3 milhões — abriga uma dinâmica indústria de eletrônicos. Com uma
disponibilidade imediata de jovens trabalhadores qualiﬁcados e semi-qualiﬁcados,
a área está investindo em melhor educação e locais para pesquisa a ﬁm de garantir
que a cidade ofereça tudo o que a indústria
necessita. Seu porto recebe produtos intermediários e de lá saem produtos acabados.
Compartilha instalações dispendiosas, tais
como portos para contêineres de primeira
qualidade e centros de convenções e estabelece a correspondência de trabalhadores com o crescente número de empregos
à medida que as empresas ampliam rapidamente suas operações. A proximidade
de Hong Kong, China, oferece acesso ao
ﬁnanciamento, embora Shenzhen abrigue
um setor ﬁnanceiro em rápida expansão.
E a concorrência entre os inúmeros fornecedores de produtos origina custos menores. A área é um exemplo de excelência no
fornecimento de, segundo o jargão de economia, economias de localização.
Cingapura já passou por essas etapas e é
hoje um dos maiores centros de comércio do mundo. Oferecendo um ambiente
econômico estável, excelentes ligações de
transportes, habitabilidade e ﬁnanciamento eﬁciente, Cingapura presta serviços para toda a região Ásia-Pacíﬁco.
Esses serviços são utilizados por uma
ampla gama de indústrias, de transportes até manufatura, educação e ﬁnanciamento, seguros e imóveis. Eles prosperam
na densidade econômica. Com menos de
5 milhões de pessoas habitando em menos
de 700 quilômetros quadrados de espaço,
Cingapura é o país com maior densidade populacional do mundo. Em 2006,
suas exportações de US$ 300 bilhões
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aproximaram-se daquelas da Federação
Russa, que ocupa uma área de mais de
16 milhões de quilômetros quadrados.
A diversidade de Cingapura facilita a
troca, a correspondência e o aprendizado,
oferecendo o que os economistas chamam
de economias de urbanização.
Na maioria dos países, essas cidades grandes e pequenas coexistem. O estado do Rio
de Janeiro, no Brasil, tem aproximadamente
14,5 milhões de habitantes. Volta Redonda,
não muito longe da cidade do Rio, originalmente fornecia bens e serviços para atender apenas às necessidades da CSN, a maior
fábrica de aço da América Latina. Duque de
Caxias, a cerca de 15 quilômetros do Rio,
atende às necessidades de uma indústria que
fabrica produtos petroquímicos. E a diversiﬁcada metrópole do Rio de Janeiro, com cerca
de 6 milhões de habitantes, presta serviços
ﬁnanceiros para as povoações que a circundam. Junto com outras metrópoles como São
Paulo, liga o Brasil ao resto da América Latina
e ao mundo. O modelo é tão conhecido que é
quase uma lei em economia urbana.
As funções e os destinos das povoações
estão interligados. Os locais industrializados
são diferentes dos seus antecessores agrários,
não apenas porque são mais concentrados,
mas também porque são mais especializados.
As cidades maiores podem ser apropriadas
para novas empresas e as menores podem
ser mais adequadas àquelas mais consolidadas. Na agricultura, a semeadura e a colheita
ocorrem no mesmo local. Isso não se aplica à
indústria e aos serviços a empresas. A queda
dos custos de transportes e comunicações
permite que as empresas separem em termos
espaciais a “semeadura da colheita”. Os produtos podem ser projetados e ﬁnanciados em
grandes cidades — e produzidos em cidades
pequenas.
Quando as empresas se ajustam às mudanças das condições de mercado, os lugares têm
que desempenhar funções diferentes ou correm o risco de perder importância econômica.
O mais imóvel de todos os insumos para a
produção — a terra — deve tornar-se móvel
entre usos. O acesso aos oceanos e rios deveria
ser a razão pela qual um local é colonizado,
mas a ﬂexibilidade de seus mercados de terras
determinará em grande parte o quanto esse
lugar irá crescer. Os governos podem não ser
bons em escolher lugares que prosperarão.
Mas o modo pelo qual eles instituem normas,
criam infra-estrutura e intervêm para tornar
o uso da terra eﬁciente é um fator decisivo
de ritmo da prosperidade para os lugares e
sua vizinhança.

Dependendo do tipo de economias de
aglomeração que oferecem, os lugares podem
ser grandes ou pequenos. A função do lugar
é muito mais importante do que o seu tamanho. Mas a localização distante da densidade
econômica geralmente reduz a produtividade.
No Brasil, quando se duplica a distância entre
um lugar e um centro de grande densidade, a
produtividade é reduzida em 15% e os lucros,
em 6%. Uma infra-estrutura melhor reduz
a distância econômica. Mas em um país em
desenvolvimento, a forma mais natural de os
trabalhadores e empresários diminuírem essa
distância é mudando-se para mais perto dos
centros de produção e emprego.

Migração para lucrar com a proximidade
As economias de aglomeração atraem as pessoas e o ﬁnanciamento. Hoje, o capital tende
a deslocar-se rapidamente por longas distâncias para explorar oportunidades de lucro. As
pessoas também se deslocam, mas movem-se
mais depressa para aglomerações próximas do
que para aglomerações distantes. Assim que
as fábricas e as pessoas chegam a um lugar,
outros vêm em seguida.

s

s

s

No âmbito local, o deslocamento em direção à densidade é ágil nas economias que
crescem rapidamente, evidenciado por uma
migração veloz da área rural para a urbana
que acompanha a transição da agricultura
para a indústria. Durante o período de crescimento da República da Coréia entre 1970
e 1995, a proporção urbana da população
quadruplicou para 82%, sendo a migração responsável por mais da metade desse
aumento.
No âmbito nacional, os trabalhadores deslocam-se para reduzir a distância
até os mercados em partes do país que
estão prosperando. Aproximadamente
3 milhões de pessoas deslocaram-se na
segunda metade da década de 1990 dos
estados indianos de Bihar e Uttar Pradesh
para a adiantada Maharashtra e a próspera
Punjab (ver mapa 5). No Vietnã, um país
muito menor, mais de 4 milhões de pessoas migraram internamente durante o
mesmo período.
No âmbito internacional, a migração regional é uma grande parcela da mobilidade da
mão-de-obra. A migração entre vizinhos é
considerável. A Costa do Marﬁm, Índia e a
República Islâmica do Irã estão entre os dez
principais destinos de seus vizinhos. Alemanha, Itália e Reino Unido ainda se classiﬁcam entre os 10 primeiros em envio de
dinheiro. Mas a migração inter-regional é
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Esse número não deverá aumentar,
embora os ganhos da maior migração dos
países em desenvolvimento para os desenvolvidos sejam consideráveis. A migração
internacional foi elevada no passado: ao todo,
20% dos europeus emigraram para novas

lenta. Menos de 200 milhões dos 6,7 bilhões
de pessoas vivem fora da região em que nasceram. Apenas 2 milhões de pessoas deslocam-se de países mais pobres para os países
desenvolvidos todos os anos, a metade deles
para os Estados Unidos.

Mapa 3. Migrando para reduzir a distância até a densidade: apesar das dificuldades, os trabalhadores chineses
migram aos milhões
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Fonte: Huang e Luo 2008, utilizando dados do censo populacional da China.
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terras nas Américas, Austrália e África do
Sul. Atualmente esses movimentos são mais
lentos. Somente 500.000 chineses emigraram
para outros países em 2005. Mas a migração
interna aumentou no mundo em desenvolvimento. Mais de 150 milhões de pessoas
deslocaram-se internamente na China apesar
das restrições (consultar mapa 3). Nos anos
de elevado crescimento do Brasil, durante as
décadas de 1960 e 1970, quase 40 milhões de
pessoas trocaram o campo pela cidade; ainda
hoje, trabalhadores jovens migram em grandes números (consultar mapa 4). A migração
interna vigorosa não é novidade. Entre 1820 e
2000, as rendas per capita dos Estados Unidos
aumentaram 25 vezes e os americanos ganharam a reputação de estarem entre as pessoas
mais felizes. No Japão, a migração interna
atingiu seu ponto máximo na década de
1960, enquanto o país crescia para tornar-se a
segunda maior economia do mundo.
Apesar das agressivas políticas de desenvolvimento da área, 1,7 milhão de pessoas —
mais mulheres do que homens — trocaram
a Alemanha Oriental pela Ocidental, o que
ajudou a uniformizar os rendimentos. Desde
a transição para economias de mercado, as
empresas e as pessoas estão escolhendo lugares mais apropriados para a produção. Mais
de um milhão de pessoas — cerca de 12% da
população — saíram da Sibéria e do Norte e
Extremo Oriente da Rússia e foram para regiões no oeste da Rússia.
A África Ocidental mantém a mobilidade
da mão-de-obra regional por intermédio
de cooperação institucional. Mas a África
independente é geralmente menos integrada. Os africanos — especialmente os mais
Mapa 5.

Mapa 4. Migrando para reduzir a distância da densidade: os trabalhadores jovens do Brasil
deslocam-se aos milhares para se aproximarem da densidade econômica
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Fonte: Equipe do WDR 2009, baseada em dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Migrando para reduzir a distância da densidade: a migração na Índia tem sido menos frenética
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qualiﬁcados — estão deixando o continente,
buscando e obtendo remunerações melhores
no Norte. Outras partes do mundo demonstram como lidar com essa fuga de cérebros.
Trabalhadores qualiﬁcados serão atraídos para
lugares onde outras pessoas qualiﬁcadas se
aglomeram. Isso é benéﬁco para os dois lugares. Mas quando as pessoas são forçadas a sair
pela falta de segurança ou de serviços básicos,
a migração é benéﬁca para o migrante, mas
nem sempre para a nação. Atrair a migração
é melhor do que fazê-la sair, mas ambos os
movimentos são difíceis de interromper ou
de retardar. Os formuladores de políticas
estão compreendendo que o desaﬁo não é
como impedir as pessoas de se deslocarem,
mas sim como impedi-las de se deslocar pelos
motivos errados.
A China demonstra os benefícios. Com
exceção de um breve período durante a Revolução Cultural, a China tem tratado bem sua
diáspora, conferindo-lhe direitos e respeito.9
Internamente, suas políticas avançaram e
retrocederam, mas agora estão mudando da
tentativa de dissuadir as pessoas de se mudarem para o fornecimento de serviços básicos
às pessoas onde quer que elas vivam. As políticas estão pagando dividendos. Enquanto
migrantes chineses estão se deslocando para
o litoral aos milhões, muitos dos 57 milhões
de chineses que estão fora do país estão trazendo ﬁnanciamento e perícia de volta para
alguns desses mesmos lugares. Os migrantes
internos e internacionais estão se reunindo de
uma forma que não é acidental. A vontade dos
chineses de se mudarem — de trocar o país
por outras partes do mundo a ﬁm de fugir da
guerra e do abandono na primeira parte do
Século XX e depois de levar ﬁnanciamento
e perícia técnica para o litoral da China nos
últimos 25 anos — promete dar ao sudoeste
da China uma “mudança de sorte”, rivalizando com o nordeste dos EUA (consultar
Geography in Motion: Overcoming Distance
in North America — Geograﬁa em movimento: superando distâncias na América
do Norte).
Os países não prosperam sem pessoas
móveis. Na realidade, a capacidade das pessoas
de se deslocarem parece ser um bom medidor
de seu potencial econômico e a disposição
para migrar parece ser uma medida do seu
desejo de melhoria. Os governos devem facilitar a mobilidade da mão-de-obra. Durante
décadas desde a independência, a Índia tratou seus 40 milhões de emigrantes como
“indianos não necessários”. Incentivados por
uma mudança de atitude desde a década de
1990, os indianos expatriados estão aproximando localidades distantes como Bangalore

e Hyderabad dos mercados mundiais, exatamente o que os chineses de além-mar ﬁzeram com Xangai e Guangzhou mais de uma
década antes. A queda nos custos dos transportes e comunicações ajudou muito.

Especialização e comércio quando os
custos dos transportes caem
Os custos de transporte e comunicações realmente caíram muito rapidamente no último
século, especialmente nos últimos 50 anos.
Desde a década de 1970 os custos do frete
ferroviário caíram pela metade. Os custos do
transporte rodoviário, apesar dos custos mais
elevados de energia e salários, reduziram-se
em 40%. Quanto ao frete aéreo em todo o
mundo, o preço caiu para aproximadamente
6% do seu nível em 1955. O preço dos serviços
de afretamento marítimo é a metade daquele
em 1960. Uma ligação telefônica de três minutos de Nova Iorque para Londres custava quase
US$ 300 em 1931. Hoje, a mesma ligação pode
ser feita por apenas alguns centavos.
Com a queda dos custos de transporte
interno, a produção econômica deveria ter-se
distribuído de maneira mais uniforme dentro dos países. Com custos mais baixos de
transportes e comunicações em nível internacional, os países deveriam ter comercializado mais com parceiros distantes. O que
aconteceu foi o oposto. A queda dos custos de
transporte coincidiu com a maior concentração econômica dentro dos países. E embora os
países agora negociem mais com todos — as
exportações como parcela da produção mundial quadruplicaram para 25% nas três últimas décadas — o comércio com os vizinhos
tornou-se ainda mais importante.
Por que isso aconteceu? A resposta está
na crescente importância das economias de
escala na produção e no transporte (consultar Capítulo 6). Como os custos de transporte caíram, eles permitiram uma maior
especialização e alteraram radicalmente a
localização das empresas e a natureza do
comércio. Com custos de transportes elevados, as empresas tinham que estar próximas
aos consumidores. Mas quando os custos de
transporte caem, elas podem beneﬁciar-se das
economias de escala internas, locais e urbanas e transportar o produto até os consumidores. Na esfera internacional aconteceu o
mesmo. Com custos de transporte elevados, a
Inglaterra importava apenas o que não podia
cultivar ou produzir a preço razoável: especiarias da Índia e carne da Argentina em troca
de produtos têxteis e porcelana britânicos.
Quando os custos de transporte caíram, ela
importou mais especiarias e mais carne. Mas
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comercializou também com a França e Alemanha — uísque escocês por vinho francês,
cerveja inglesa por cerveja alemã. O comércio
para atender às necessidades básicas foi acompanhado e rapidamente superado pelo comércio para satisfazer a diversos desejos.
Os menores custos de transporte e comunicações tornaram o mundo menor. Mas tornaram também a atividade econômica mais
concentrada do ponto de vista geográﬁco.

s

s

s

No nível local, com a queda dos custos das
viagens entre casa e trabalho e maior potencial para explorar as economias de escala,
as cidades grandes e pequenas podem ﬁcar
maiores e mais densas.
No nível nacional, como as áreas mais
adiantadas e mais atrasadas dentro dos
países são interligadas por meios de
transporte melhores, a produção é mais
concentrada nas áreas mais densas economicamente a ﬁm de aproveitarem as economias de aglomeração.
No nível internacional, os países que reduziram mais os custos de transporte foram
os maiores beneﬁciários de um comércio
mais amplo. A maior especialização tornou esses países ainda mais competitivos,
concentrando o comércio e a riqueza em
algumas partes do mundo.

As economias de escala também são evidentes no setor de transportes. Mais comércio signiﬁca menores custos de transporte, o
que, por sua vez, signiﬁca mais comércio. Isso
é particularmente verdadeiro para o comércio intra-indústria, que tem sido a parcela do
comércio internacional de crescimento mais
rápido nos últimos 50 anos. Desde 1960, a
participação do comércio intra-indústria no
total mundial dobrou de 27% para 54%. O
comércio intra-indústria dentro da região
é pequeno na maioria das regiões e elevado
em algumas. É próximo a zero na África Central, Ásia Central, África Oriental e Norte da
África, Sul da Ásia e Sul da África. Apresenta
os índices mais elevados na Austrália, Leste
Asiático, Nova Zelândia, América do Norte e
Europa Ocidental (consultar ﬁgura 4).
A cooperação regional avançou muito mais
depressa e foi muito mais adiante nessas partes do mundo, o que explica por que os atritos
das fronteiras acerca do comércio diminuíram. Ajudada por uma integração mais profunda, a parcela intra-regional do comércio na
UE elevou-se acima dos 60% (consultar Geography in Motion: Overcoming Division in
Western Europe — Geograﬁa em movimento:
superando a divisão na Europa Ocidental).
No Leste Asiático, a região que cresce mais

Figura 4. O comércio intra-indústria é elevado na América do Norte, Europa Ocidental,
Oceania e Leste Asiático.
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Fonte: Brulhart 2008, para este Relatório.
Nota: O índice Grubel-Lloyd é a fração do comércio total levada em consideração pelo comércio intra-indústria.

rapidamente, a parcela do comércio regional
é agora mais de 55% (consultar Geography in
Motion: Distance and Division in East Asia —
Geograﬁa em movimento: distância e divisão
no Leste Asiático).
O desenvolvimento em um mundo de
maior especialização e concentração é ainda
mais desaﬁador. Os países em desenvolvimento têm custos de transporte mais elevados e mercados pequenos, elementos que não
ajudam a especialização. Mas vários países —
principalmente do Leste Asiático — demonstraram que esses mercados são acessíveis para
os países de baixa renda. A resposta está no
componente do comércio intra-indústria
que cresce mais rapidamente: comércio de
“bens intermediários” de produção (consultar caixa 3).
Na agricultura, indústria e serviços,
o potencial para fragmentar a produção é
quase ilimitado. A Tailândia pode não ser
capaz de fabricar um aparelho de televisão
melhor que o Japão, mas pode fabricar peças
de televisores com a mesma qualidade e mais
baratas. Apoiados pela China e Japão, os países do Leste Asiático desenvolveram redes de
produção que comercializam mercadorias
intermediárias nos dois sentidos. Ao se especializarem em uma pequena parte da cadeia
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C A IX A 3.

Comércio intra-indústria e produtos intermediários

Mais da metade do comércio mundial é hoje
comércio intra-indústria, com setores da
indústria classificados em 177 (três dígitos)
categorias, cerca de um quarto a mais que
em 1962. Portanto, as estruturas econômicas dos países estão se tornando mais parecidas. Esse comércio consiste em bens finais

e intermediários, tendo ambos crescido consideravelmente nos últimos 50 anos. Esse
crescimento do comércio intra-indústria não
ocorre apenas para manufatura. O comércio
intra-indústria no setor de Máquinas e Equipamentos de Transporte é o maior de todos,
mas o maior aumento está em alimentos e

Figura da caixa. O comércio intra-indústria aumentou para produtos primários, intermediários e finais
Índice Grubel Lloyd, 3 dígitos
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animais vivos. Os consumidores gostam de
variedade de produtos agrícolas e isso significa lucro no comércio entre dois países que
plantam alimentos e criam animais semelhantes (consultar figura da caixa).
Mas o maior crescimento ocorre nos
produtos intermediários — os meios de produção criados. O comércio intra-indústria
marginal — uma medida confiável da
mudança — é o maior de todos em produtos intermediários. Isso não ocorre apenas
em manufatura. A agricultura também
precisa de produtos. E a queda dos custos
das comunicações resultou em maior fragmentação dos serviços em “componentes”,
fornecidos aos consumidores finais de diferentes partes do mundo.
O comércio de produtos intermediários
é mais sensível aos custos de transporte do
que o comércio de produtos finais. Consideremos o exemplo a seguir: se os produtos
intermediários representarem dois terços
do valor adicionado a uma mercadoria, um
aumento de 5% nos custos do transporte
pode significar o equivalente a um imposto
de 50%. Não é surpresa que o comércio de
mercadorias intermediárias tenha aumentado mais rapidamente em partes do
mundo que reduziram ao máximo os custos
do comércio e dos transportes.

2006

Fonte: Equipe do WDR 2009.

Fonte: Brulhart 2008, para este Relatório.

de produção, eles se transformaram nesse
componente mais lucrativo e de crescimento
mais rápido do comércio em manufatura.
Os países de outras regiões também
podem se beneﬁciar com o crescente comércio de produtos intermediários. A chave
para a maioria deles é fazer um esforço combinado para reduzir os custos de transporte.
Isso signiﬁca maior concentração dentro dos
países em desenvolvimento, mas — ao permitir que eles se especializem nas primeiras
etapas do desenvolvimento e explorem economias de escala — os ajudará a convergir
para as rendas e padrões de vida do mundo
desenvolvido. Nas duas últimas décadas,
essas interações entre economias de escala,
mobilidade de capital e mão-de-obra, além
de custos de transporte foram alvo de grande
número de pesquisas (consultar caixa 4).
Esses resultados novos devem mudar as
expectativas sobre os mercados. Devem informar também o que os governos podem fazer
para promover as transformações geográﬁcas
necessárias ao desenvolvimento.

Instaurando o desenvolvimento
A prosperidade não chegará a todos os lugares
de uma só vez, mas nenhum lugar deverá permanecer mergulhado na pobreza. Com boas
políticas, a concentração da atividade econômica e a convergência de padrões de vida
podem acontecer juntas. O desaﬁo para os
governos é permitir — até mesmo incentivar
— o crescimento econômico “desequilibrado”
e ainda assim garantir o desenvolvimento
inclusivo. Eles podem fazer isso por meio da
integração econômica — aproximando os
lugares atrasados e os adiantados em termos
econômicos.
A melhor forma de efetuar essa integração
é por meio da liberação das forças de mercado
de aglomeração, migração e especialização,
não as combatendo ou se opondo a elas. O
modo como os mercados e os governos trabalham juntos determina a velocidade e a
sustentabilidade das transformações geográﬁcas. Basta observar o que está acontecendo
em Bogotá, Turquia e África Ocidental:
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C AIX A 4

Novos resultados de uma geração de análise

Os pesquisadores têm examinado de
maneira diferente a organização industrial,
o crescimento econômico, comércio internacional e geografia econômica, tendo
incorporado os efeitos das economias de
escala em produção. Os resultados podem
ser surpreendentes para os especialistas em
análise econômica convencional. Eis algumas das novas percepções:
As fábricas têm que ser grandes para
explorar as economias de escala, mas os
lugares não precisam ser grandes para
gerá-las. Os crescentes retornos à escala
surgem por causa dos custos ﬁxos da
produção (internos de uma empresa) e da
proximidade dos trabalhadores, clientes e
pessoas com novas idéias (externos a uma
empresa e até mesmo a uma indústria).
O tamanho dos assentamentos importa
menos do que sua função.
O motivo: com custos de transporte razoáveis, as cidades pequenas podem ser suficientes para facilitar as economias de escala
internas. As cidades de tamanho médio são
geralmente suficientes para as economias
de “localização” que têm origem em mercados de produtos compactos, mas não
para economias de “urbanização” — espe-

s
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cialmente aquelas que envolvem efeitos
secundários do conhecimento — geradas
principalmente pelas grandes cidades
(consultar Capítulo 4).
A implicação: os formuladores de políticas devem concentrar-se nas funções das
cidades.
O capital humano desloca-se para onde
ele é abundante, não escasso. A análise
econômica convencional sugere que as
pessoas devem deslocar-se para onde seus
conhecimentos são escassos. Mas parece
que acontece o oposto: os migrantes instruídos procuram lugares onde muitas outras
pessoas têm aptidões semelhantes. Dentre
as 100 maiores áreas metropolitanas dos
Estados Unidos, as 25 cidades que em 1990
possuíam o maior percentual de pessoas
com curso universitário completo, no ano
de 2000 haviam atraído duas vezes mais
graduados que as outras 75.
O motivo: trabalhadores instruídos
beneficiam-se com a proximidade de outros
(consultar Capítulo 5).
A implicação: as políticas não devem
combater a força de mercado que une as
pessoas qualificadas.

Bogotá tem quase 7 milhões de cidadãos,
mas a migração das áreas rurais da Colômbia continua. Um terço do seu crescimento
populacional deve-se aos migrantes rurais,
que se estabelecem principalmente nos
bairros pobres, abarrotados de pessoas, à
medida que a cidade se torna mais densa.
Desde 2000, um novo sistema de transporte
público, o TransMilénio, melhorou o congestionamento, transportando atualmente
um milhão de passageiros por mês. Especialmente nos bairros pobres, ele reduziu
a distância para o mercado de emprego e
oportunidades econômicas. Mas muitas
pessoas ainda vivem em favelas e o crime e
a violência estão aumentando. Desde 2003,
uma iniciativa municipal aborda essas divisões sociais, ajudando quase um milhão de
pessoas a se integrarem à cidade e mudarem suas comunidades.
A Turquia também está tentando mudar
seus bairros pobres, mas de forma diferente. O país de 70 milhões de habitantes
vem buscando a integração com a UE. Por
causa do aumento das economias de aglomeração e redução dos custos de transporte, as áreas próximas a Istambul e Izmir
talvez sejam as mais apropriadas para a
integração com a Europa. As áreas mais
distantes do Leste e Sudeste da Anatólia

s

A queda dos custos de transporte produz
aumento maior no comércio com os países
vizinhos, não com os distantes. Com uma
queda nos custos de transporte, os países
devem comercializar mais com países que
estão mais distantes. Mas o comércio tornou-se mais localizado do que globalizado.
Os países comercializam mais com países
parecidos porque, cada vez mais, a base do
comércio é a exploração de economias de
escala, não as diferenças de dons naturais.
O motivo: a queda dos custos de transporte torna a especialização possível
(consultar Capítulo 6).
A implicação: a redução dos custos de
transporte altera a composição do comércio
internacional e torna-o ainda mais sensível a
esses custos. As políticas para reduzir os custos do comércio e transporte devem ser uma
parte importante das estratégias de crescimento para os países que se desenvolveram
recentemente.
O reconhecimento das economias de escala
e sua interação com a mobilidade das pessoas
e produtos implica mudar opiniões há muito
sustentadas acerca do que é necessário para o
crescimento econômico.
Fonte: Equipe do WDR 2009.

e o Mar Negro têm 40% das terras, mas
menos de 20% do produto nacional, com
PIB per capita de cerca da metade daquele
das áreas do ocidente. As disparidades persistem apesar dos esforços do governo para
estender a massa econômica para o leste.
Ao mesmo tempo, os investimentos públicos em serviços sociais ajudam as áreas
atrasadas, enquanto os incentivos ﬁscais
para as empresas se localizarem naquelas
áreas parece ineﬁcaz.10
A Comunidade Econômica dos Estados
da África Ocidental (ECOWAS) tem um
protocolo que permite a livre movimentação dos seus 250 milhões de pessoas entre
os estados membros. Isso tem ajudado a
comunidade a manter a mobilidade da
mão-de-obra regional nos mesmos níveis
de antes da independência, mesmo que ela
caia no Leste e Sul da África. Mas o comércio é outra história. Nas partes do mundo
mais dinâmicas, a troca de bens e serviços
semelhantes — comércio intra-indústria
— vem crescendo rapidamente. Mas na
África Ocidental, as fronteiras internacionais são acentuadas pela burocracia e por
pontos de inspeção ilícitos, que dividem
a região e frustram os esforços dos membros da ECOWAS para se especializarem e
comercializarem.
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À medida que a lente da geograﬁa econômica é ampliada, movimentos diferentes, tensões e limitações são revelados.

s

s

s

No nível local, em lugares como Bogotá, a
terra — o fator imóvel — deve acomodar
um número cada vez maior de pessoas. Se
os mercados de terras funcionarem bem,
a terra será móvel entre um uso e outro e
será alocada para o seu uso mais produtivo.
Alguns lugares crescerão mais, à medida
que as pessoas se aproximarem da densidade econômica.
As pessoas e produtos deslocam-se muito
mais rápido em Bogotá e nas suas circunvizinhanças do que na Turquia. Mas, mesmo
na Turquia, as áreas ocidentais serão mais
prósperas e mais densas, mesmo que a um
ritmo mais lento. As disparidades espaciais de rendas e taxas de pobreza entre
o ocidente e o oriente provavelmente se
elevarão e depois cairão quando as pessoas se deslocarem para beneﬁciar-se da
densidade econômica. Se os mercados de
mão-de-obra na Turquia forem ﬂexíveis,
as pessoas reduzirão sua distância econômica dessas aglomerações.
No nível internacional, esses movimentos deverão acontecer em menor número
e até mesmo mais lentamente. Se os mercados regional e global fossem integrados,
os países da África Ocidental se especializariam em algumas tarefas e se tornariam
competitivos nos mercados mundiais.
Quando as divisões diminuem, os países
vizinhos comercializam bens e serviços
semelhantes, mais motivados pelos benefícios da especialização e da escala do que
pelas diferenças de características naturais. O comércio pode compensar apenas
parcialmente a imobilidade da terra e da
mão-de-obra, mas ajudará a convergência quando os países em desenvolvimento
puderem explorar o componente de cresci-

Tabela 2. Aglomeração, migração e especialização são as forças mais importantes —
e a terra, mão-de-obra e produtos intermediários, os mercados de fatores mais sensíveis
Escalas geográﬁcas

Força
econômica

Fator-chave da
produção

Local

Nacional

Internacional

Aglomeração
Acelerada pela
migração, mobilidade do
capital e comércio

Migração
Inﬂuenciada pela
aglomeração e
especialização

Especialização
Ajudada pela
aglomeração e pela
mobilidade de fatores

Terra
Imóvel

Mão-de-obra
Móvel dentro dos países

Produtos intermediários
Móvel dentro dos países e
entre países

Fonte: Equipe do WDR 2009.
Nota: Ao longo do Relatório, “áreas” são comunidades econômicas ou unidades administrativas dentro
dos países, tais como estados ou províncias e “regiões” são grupos de países baseados na proximidade
geográﬁca.

mento mais rápido: comércio de produtos
intermediários.
Os motivos particulares de cada um são
os principais pilares do cenário econômico,
mas o cenário pode ser remodelado pela
ação coletiva, com mais vigor pelos governos. Para promover as transformações geográﬁcas essenciais para o desenvolvimento,
os governos devem pensar espacialmente. À
medida que o ângulo se ampliar de modo a
incluir um espaço geográﬁco cada vez maior,
visto pela ótica da economia, o uso da terra,
a mobilidade da mão-de-obra e o comércio
de produtos intermediários entram em foco
(consultar tabela 2). Os governos deveriam
dispensar atenção especial à terra, à mãode-obra e aos mercados de produtos porque,
quando esses elementos não funcionam bem,
as forças de aglomeração, migração e especialização se enfraquecem e a economia ﬁca
estagnada. Quando funcionam bem, a terra,
a mão-de-obra e os mercados de produtos
geram a eﬁciência da economia que acompanha a concentração geográﬁca e a igualdade
que está associada à convergência dos padrões
de vida.

Regra prática para a integração
econômica
A preocupação dos formuladores de políticas
é que a produção se concentrará em alguns
lugares e as pessoas em outros. As cidades
terão densidade econômica, enquanto o
campo abrigará a maior parte das pessoas de
baixa renda. As áreas mais adiantadas terão
a massa econômica, enquanto as pessoas de
baixa renda se concentrarão nas áreas mais
atrasadas. Alguns países terão grande parte
da riqueza do mundo e outros, a maior parte
da pobreza do mundo. Mesmo que fosse temporária, essa situação parece injusta. Mas as
disparidades podem ser duradouras, desestabilizando partes de um país, nações inteiras e
até mesmo algumas regiões do mundo.
Os governos têm muitos motivos para se
preocupar com as disparidades de bem-estar
dentro e entre os países. Eles têm também
muitos instrumentos de políticas para promover a integração econômica a ﬁm de reduzir essas disparidades.

s

Instituições — forma abreviada usada no
Relatório para políticas que são neutras do
ponto de vista espacial na sua concepção
e devem ser universais em sua abrangência. Alguns dos principais exemplos são as
regulamentações que afetam a terra, mãode-obra e comércio internacional e os serviços sociais como educação, saúde e água e
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saneamento ﬁnanciados por intermédio de
impostos e mecanismos de transferência.
Infra-estrutura — forma abreviada para
políticas e investimentos que sejam elementos de ligação do ponto de vista espacial. Entre os exemplos estão rodovias,
ferrovias, aeroportos, portos e sistemas
de comunicação que facilitam o movimento de mercadorias, serviços, pessoas
e idéias nos âmbitos local, nacional e
internacional.
Intervenções — forma abreviada para
programas voltados para o espaço que
geralmente dominam a discussão sobre
políticas. Os exemplos incluem programas de erradicação de favelas, incentivos ﬁscais para empresas do ramo de
manufatura oferecidos pelos governos
estaduais e acesso preferencial ao comércio para os países pobres nos mercados de
países desenvolvidos.

Hoje, os debates sobre políticas muitas
vezes começam e terminam com discussões
sobre incentivos voltados para elementos
espaciais. O debate sobre como promover
uma urbanização saudável é polarizado
entre aqueles que enfatizam as aldeias, onde
ainda vive a maioria das pessoas de baixa
renda do mundo, e aqueles que acreditam
que a maneira de escapar da pobreza está
nas cidades, onde grande parte da riqueza
do mundo é gerada. À medida que a pobreza
urbana aumenta, o foco se desloca das aldeias
para as favelas. Motivado pelas disparidades
geográﬁcas de padrões de vida dentro dos
países, o debate sobre desenvolvimento territorial é, da mesma forma, ﬁxado no crescimento econômico das áreas atrasadas. No
Tabela 3.

âmbito internacional, o acesso preferencial
aos mercados para os países menos desenvolvidos pode acabar por dominar as discussões
sobre políticas.
Este Relatório propõe um reequilíbrio desses debates para incluir todos os elementos de
uma abordagem bem-sucedida sobre a integração espacial — instituições, infra-estrutura e incentivos. Utilizando as constatações
da Parte I e a análise das forças de mercado da
Parte II, a Parte III reformula esses debates,
sugerindo uma mudança de direcionamento
espacial para integração espacial.
O mundo é complicado e os problemas de
integração econômica são um desaﬁo às soluções simples. Mas os princípios não precisam
ser complexos. Os fundamentos das políticas
de integração devem ser instituições neutras
do ponto de vista espacial. Quando o desaﬁo
à integração abranger mais de uma dimensão
geográﬁca, as instituições devem ser aumentadas por investimentos públicos em infra-estrutura de ligação do ponto de vista espacial.
As intervenções voltadas para o espaço não
são sempre necessárias. Mas quando o problema for baixa densidade econômica, longas
distâncias e elevadas divisões, a resposta deve
ser proporcionalmente abrangente, envolvendo políticas que sejam neutras, de ligação
e direcionadas do ponto de vista espacial.
Para cada dimensão espacial é necessário
um instrumento de integração (ver tabela 3).
A regra prática “um I para cada D”, isto é, um
instrumento para cada dimensão:

s

Para um problema de uma só dimensão,
o suporte principal da resposta da política
deve ser as instituições (neutras do ponto
de vista espacial).

Um “I” para cada “D”? Uma regra prática para calibrar a resposta da política
Prioridades da política para integração econômica

Complexidade do desaﬁo

Tipo de lugar — escalas geográﬁcas locais (L), nacionais (N) e
internacionais (I)

Instituições

Infra-estrutura

Intervenções

(Neutras do
ponto de vista
espacial)

(de ligação do
ponto de vista
espacial)

(Voltadas para o
espaço)

Problema de uma dimensão

L. Áreas de urbanização incipiente
N. Nações com poucas áreas atrasadas
I. Regiões próximas aos mercados mundiais

s

Desaﬁo de duas dimensões

L. Áreas de urbanização intermediária
N. Nações com áreas atrasadas densas
I. Regiões distantes dos mercados mundiais

s

s

Problema de três dimensões

L. Áreas de urbanização avançada que têm divisões dentro
das cidades
N. Nações com áreas atrasadas densas e divisões internas
I. Regiões distantes dos mercados com pequenas economias

s

s

Fonte: Equipe do WDR 2009.
Nota: Ao longo do Relatório, “áreas” são comunidades econômicas ou unidades administrativas dentro dos países, tais como estados ou províncias e “regiões” são
agrupamentos de países baseados na proximidade geográﬁca.

s
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Para um desaﬁo de duas dimensões, são
necessárias instituições e infra-estrutura
(de ligação no espaço).
Para problemas de três dimensões, os
três instrumentos são necessários — instituições, infra-estrutura e intervenções
(voltadas para o espaço).

A principal dimensão na escala geográﬁca local é a densidade; na escala nacional é
a distância e, internacionalmente, a divisão.
Em cada uma dessas escalas geográﬁcas, as
políticas criadas sem consideração explícita
ao espaço (ou seja, espacialmente neutras)
devem ser consideradas o instrumento principal. Em alguns lugares, ela pode realmente
ser a maior parte das políticas de integração.
A tarefa de integração é relativamente simples
em áreas de urbanização incipiente (como
nos estados atrasados de muitos países de
baixa renda), em países com mão-de-obra e
capital móveis (como o Chile) ou em regiões
que estão próximas aos mercados mundiais
(como o Norte da África). Nesses lugares,
o desaﬁo à integração pode ser considerado
como de uma única dimensão. Politicas com
cunho espacial especíﬁco geralmente não são
necessárias a este nível. O objetivo é ajudar
os mercados a funcionarem bem e criar as
condições básicas para os trabalhadores e
empresários terem acesso à densidade. Instituições universais ou neutras do ponto de
vista espacial — disponíveis para todos independentemente do local — constituem os
fundamentos e o suporte principal de uma
política de integração eﬁcaz.
Quando a tarefa se torna mais complicada, essas instituições devem ser auxiliadas pela infra-estrutura. Ao nível local, a
rápida urbanização pode congestionar a área
aumentando a distância econômica e desestimulando as economias de aglomeração.

Figura 5. Em águas mapeadas: o ritmo da urbanização de hoje tem precedentes
Mudança nas parcelas urbanas desde 1800
Economias em desenvolvimento (Mediana), 1985–2005
Economias de alta renda (Média), 1880–1900
Economias em desenvolvimento (Média), 1985–2005
Estados Unidos, 1800–1900
Dinamarca, 1800–1900
Reino Unido, 1830–50
Alemanha, 1830–50
Canadá, 1880–1900

Em lugares como Bamako, em Bali, cuja
população dobrou durante a última década,
o aumento do congestionamento tem que
ser tratado com investimentos em infraestrutura de transporte para que os benefícios da densidade sejam compartilhados
de forma mais ampla. No nível nacional, a
mudança dos destinos econômico e político pode deixar para trás uma densidade de
população fora de lugar, em áreas atrasadas,
de modo que em alguns países (como o Brasil) as áreas atrasadas têm taxas de pobreza
mais altas e elevadas densidades populacionais. No âmbito internacional, as regiões
em desenvolvimento estão todas profundamente divididas, mas algumas podem também estar distantes dos mercados mundiais.
Mesmo que as instituições regionais assumam o comando e façam do Sul da Ásia uma
região mais integrada, alguns países (como o
Nepal) talvez precisem de uma ação política
coordenada para melhorar a infra-estrutura
a ﬁm de chegar aos crescentes mercados
regionais e internacionais. Para os lugares
que enfrentam desaﬁos de duas dimensões
à integração, os investimentos na infraestrutura que faz a ligação entre os lugares
atrasados e adiantados e ajuda o acesso ao
mercado devem complementar as instituições que unem as pessoas.
O desaﬁo à integração é maior quando densidade, distância e divisão adversas associam-se
para constituir um “desaﬁo de três dimensões”. Em áreas altamente urbanizadas (como
Bogotá) o medo é que a densidade econômica e
a densidade populacional possam não coincidir.
As divisões dentro das cidades podem impedir
a integração de favelas e disseminar problemas
de criminalidade e falta de higiene. Em alguns
países (como a Índia) as divisões étnicas, religiosas ou de idioma desestimulam as pessoas
de baixa renda que vivem em áreas atrasadas
e densamente povoadas a buscar sua sorte em
outro lugar. Nas regiões mais fragmentadas
e remotas (como a África Central ou Ásia Central), um agrupamento de nações pequenas e
pobres pode produzir efeitos secundários errados — doença, conﬂito ou corrupção.
As favelas das grandes cidades, áreas
pobres densamente povoadas em nações divididas e os países do “bilhão mais pobre” —
aproximando-se dos 3 bilhões discutidos no
início — são os maiores desaﬁos à integração.
As respostas das políticas não devem ser tímidas. Mas devem ser também ponderadas.

Urbanização eﬁciente e inclusiva
0

5

10

15

20

Diferença entre estados urbanos em pontos percentuais

Fonte: Equipe WDR 2009 cálculos baseados em dados de várias fontes. (ver figura 1.13).
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Nenhum país cresceu e atingiu um nível de
renda média sem industrialização e urbanização. Nenhum chegou à renda alta sem cidades
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vibrantes. A corrida para as cidades nos países em desenvolvimento parece caótica, mas
é necessária. Parece não ter precedentes, mas
já aconteceu antes (consultar ﬁgura 5). Tinha
que acontecer, porque o movimento das pessoas e ﬁrmas em direção à densidade presente
na urbanização está intimamente ligado à
transformação de uma economia de agrária
em industrial e em pós-industrial.
Os governos podem facilitar as transformações espaciais que estão por trás dessas
mudanças setoriais. Dependendo da etapa de
urbanização, o seqüenciamento e a deﬁnição
de prioridades exigem que se preste atenção a
diferentes aspectos da transformação geográﬁca. O que não muda é que uma base de instituições (neutras do ponto de vista espacial)
deve ser universal e vir em primeiro lugar, os
investimentos em infra-estrutura de ligação
devem ser programados e bem localizados
e virem em segundo lugar e as intervenções
voltadas para o espaço devem ser menos utilizadas e vir por último.
A abordagem exige a disciplina de seguir o
princípio de integração apresentado anteriormente. A recompensa de tal disciplina é uma
transformação espacial eﬁciente e inclusiva
(consultar capítulo 7).
Os princípios descritos no Relatório ajudam a priorizar as políticas para as diferentes
etapas de urbanização, fornecendo os elementos de uma estratégia de urbanização. O mapa
6 exibe três áreas da Colômbia, cada uma delas
com uma geograﬁa especíﬁca. Mas os princípios são bastante universais.
Mapa 6.

s

Urbanização incipiente. Em lugares que
são principalmente rurais, os governos
devem ser o mais neutros possível e devem
estabelecer o fundamento institucional da
possível urbanização em alguns lugares.
Boas políticas agrárias são essenciais, bem
como políticas para fornecer serviços básicos para todos. Por exemplo, a universalização dos direitos à terra na Dinamarca
na virada do Século XVIII contribuiu
enormemente para o salto da nação para
a industrialização algumas décadas mais
tarde. De fato, as políticas de fortalecimento dos direitos à propriedade rural são
consideradas de grande ajuda para a maior
produtividade agrícola na Inglaterra do
Século XVI, o que liberou os trabalhadores para migrarem para as cidades a ﬁm
de trabalhar em manufatura e serviços.
Um complemento próximo às instituições
para melhores mercados de terras é a prestação universal de serviços sociais básicos
— segurança, educação, serviços de saúde
e saneamento. Em 1960, a República da
Coréia tinha o mesmo nível de renda per
capita que Benin tem hoje. Setenta e cinco
por cento de sua população viviam em
áreas rurais, mais de um terço dos coreanos adultos não tinha instrução e menos
de 5% das crianças haviam sido imunizadas contra doenças evitáveis, como
sarampo. Em 2000, mais de 80% haviam
se urbanizado, quase todos sabiam ler e
escrever e estavam imunizados e a renda
da República da Coréia havia alcançado a

À medida que a urbanização avança, as políticas precisam evoluir
a. Urbanização incipiente
em Cauca, Colômbia

b. Urbanização intermediária
em Santander, Colômbia

c. Urbanização avançada na área
da capital da Colômbia

VALE DO CAUCA
BOLÍVAR
CUNDINA
MARCA
CAUCA

Bucaramanga

ANTIOQUIA

Bogotá

Popayán
SANTANDER

HULA
COLÔMBIA

Fonte: Equipe do WDR 2009, utilizando dados fornecidos por Schneider, Friedl e Potere 2008.
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C A IX A 5.

Concentração sem congestionamento na China
Ocidental: Chongqing e Chengdu

Uma experiência na China pode mudar
o futuro da política de urbanização no
mundo em desenvolvimento. Os formuladores de políticas devem prestar
atenção.
A China está levando para o interior
a estratégia de urbanização que foi
bem-sucedida nas principais áreas
costeiras nas décadas de 1980 e 1990. A
“abordagem de área” está sendo implementada em dois lugares — Chongqing
e Chengdu, ambas localizadas no
ocidente próximo. Elas têm a mesma
proporção de urbanização, cerca de
40%, que a média da China. O objetivo
é aumentar essa proporção para 70%
em 2020, promovendo a concentração
e a convergência rural-urbana.
Chongqing tem uma população
de aproximadamente 40 milhões
de habitantes, com uma capital, seis
cidades grandes, 25 cidades médias
e pequenas, 95 municípios e 400 distritos. Chongqing recebeu o status
de município especial, como Pequim,
Xangai e Tianjin já possuem há alguns
anos. Como estes, desfrutará de maior
autonomia financeira. Chengdu é
menor, uma vasta área metropolitana
com 11 milhões de habitantes. Junto
com a capital da província de Sichuan,
de 2.000 anos, possui oito cidades de
tamanho médio, 30 municípios, 60 distritos e 600 aldeias.
A estratégia de urbanização envolve
“três concentrações” de terras, indústria
e agricultores. A idéia é concentrar as
terras e a indústria para aproveitar os
benefícios das economias de escala,
promover a mobilidade de mercadorias
e trabalhadores e aumentar o bemestar dos migrantes recém-chegados
às cidades. Em consonância com as
prioridades das políticas traçadas para
áreas com níveis intermediários de
urbanização de cerca de 40%-50%, a
ênfase nesses dois lugares é nas instituições universais e na infra-estrutura de
ligação, não nas intervenções voltadas
para o espaço.

s

Instituições melhores. A ênfase
está na coordenação entre os níveis
de governo para administrar o uso e a
conversão da terra. No campo, o plano
concentra as terras rurais mediante a
transferência de direitos de uso para
as empresas e agricultores. Nas cidades pequenas e grandes, a criação de
zonas industriais é uma parte vital de
um contexto mais amplo. As cidades
grandes e médias estão desenvolvendo
manufatura de elevado valor agregado,
enquanto as cidades menores estão se
especializando em indústrias com mãode-obra intensiva, atraindo mão-deobra das aldeias próximas e facilitando
as economias de localização.
Mais infra-estrutura. Está planejada infra-estrutura tronco maciça.
Chongqing gastará bilhões em infraestrutura, recebendo cerca de US$ 2
bilhões por ano do governo central e do
maior investimento privado de Hong
Kong, China e Cingapura. Em Chengdu,
aproximadamente 117 bilhões de renminbi de yuan serão investidos em 71
projetos de infra-estrutura, incluindo as
redes de transporte entre as áreas rurais
e urbanas e projetos de água e saneamento nas áreas rural e urbana. Outros
16,5 bilhões de yuan serão investidos
em 34 projetos sociais para melhorar
os padrões de vida dos moradores da
atrasada região rural.
Se os mercados favorecerem os dois
lugares tanto quanto o governo o fez,
eles melhorarão as vidas de milhões
de pessoas em longínquos rincões chineses. A integração já causou impacto
local. Em Chongqing, as rendas rurais
em 2007 aumentaram mais rapidamente do que as dos residentes urbanos. Em Chengdu, acredita-se que as
concentrações de agricultores tenham
proporcionado um aumento de produtividade de 80%, já que a indústria está
absorvendo aproximadamente 100.000
agricultores por ano.
Fonte: Equipe do WDR 2009.

de Portugal de hoje. Outro bom exemplo
é a Costa Rica.
Urbanização intermediária. Nos lugares
onde a urbanização ganhou velocidade,
além dessas instituições, os governos
devem implantar a infra-estrutura de ligação para que os benefícios do aumento da
densidade econômica sejam mais ampla-
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mente compartilhados. A industrialização
implica a alteração dos padrões de uso da
terra à medida que as atividades se concentram e exige o deslocamento rápido de
bens e serviços. As normas sobre o uso da
terra podem afetar as decisões sobre localização e continuam a ser prioridade institucional. A provisão de serviços sociais
de forma neutra no espaço deve continuar
a fazer parte da integração entre as áreas
rurais e urbanas de modo que as pessoas
sejam atraídas para as cidades pelas economias de aglomeração e não forçadas a
sair pela falta de escolas, serviços de saúde
e segurança pública nas áreas rurais. Mas
mesmo que esses serviços sejam fornecidos, os custos de transporte podem subir
rapidamente por causa do crescente congestionamento, afetando as escolhas de
localização dos empresários. A infra-estrutura de ligação é necessária para manter a integração dessas áreas. Governos
estaduais e centrais que funcionem bem
juntos poderão fornecer a infra-estrutura
tronco, necessária para assegurar que a
prosperidade seja amplamente compartilhada. Tornar a jurisdição administrativa mais ampla pode ajudar a coordenar
os investimentos em infra-estrutura. Um
bom exemplo é Chongqing na China Ocidental (consultar caixa 5).
Urbanização avançada. Nas áreas altamente urbanizadas, além das instituições
e da infra-estrutura, podem ser necessárias
intervenções direcionadas para lidar com o
problema das favelas. Os serviços e o aprendizado exigem que as pessoas estejam próximas a lugares habitáveis. Essa é a etapa em
que as favelas podem comprometer a capacidade de uma cidade de fornecer as economias que resultam da proximidade. Os
programas de melhoria das favelas podem
não ser uma prioridade nas primeiras etapas da urbanização, mas nessa etapa eles se
tornam necessários. A lição extraída das
avaliações das iniciativas de melhoria das
favelas é que as intervenções direcionadas
não serão suﬁcientes por si só. Essas intervenções não funcionarão a menos que as
instituições ligadas à terra e aos serviços
básicos sejam razoavelmente eficazes e
que a infra-estrutura de transportes esteja
implantada. Um desaﬁo em três dimensões
deve ser enfrentado pela resposta de uma
política com três elementos, que exija políticas coordenadas nos níveis central, estadual e municipal de governo. O sucesso
de Cingapura demonstra as vantagens
dessa coordenação em uma cidade-estado.
Exemplos mais recentes são Xangai e Guan-
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gzhou na China. Um exemplo ainda mais
recente (e geralmente aplicável) é Bogotá,
na Colômbia.
A experiência de urbanizadores bem-sucedidos indica que a base de uma transformação de rural para urbana bem-sucedida é
um conjunto de políticas neutras do ponto
de vista espacial — “instituições” na forma
abreviada deste Relatório. Os investimentos
em infra-estrutura que unem lugares constituem a segunda camada. As intervenções
direcionadas para a geograﬁa devem ser utilizadas somente quando o desaﬁo for particularmente difícil, mas sempre em conjunto
com um esforço para melhorar as instituições
e a infra-estrutura.

Políticas de desenvolvimento de áreas
(territoriais) que integram as nações
Algumas partes de um país são mais apropriadas para a agricultura, outras para a indústria
e outras ainda para serviços. E, à medida que
a indústria e os serviços prosperam, a distribuição espacial das atividades econômicas
deve mudar.11 Nenhum país alcançou riquezas sem mudar a distribuição geográﬁca da
população e da produção.
Uma crescente concentração de pessoas e
de produção em algumas partes de um país
marcou o crescimento econômico nos dois
últimos séculos. Combater essa concentração
é combater o próprio crescimento e os formuladores de políticas devem ter paciência
ao tratar esses desequilíbrios. Mas ajudado
pelas políticas governamentais, o desenvolvimento bem-sucedido também é marcado pela
diminuição das disparidades de padrões de
vida entre os lugares favorecidos pelos mercados e aqueles que são menos afortunados.
As políticas podem acelerar a convergência
dos padrões de vida básicos de modo que as
populações dos lugares menos afortunados
não tenham que esperar por comodidades
públicas básicas até que seus países alcancem níveis de renda elevados. A experiência
dos países que se desenvolveram com êxito
também justiﬁca a impaciência em igualar os
padrões de vida básicos.
Consideremos a Malásia. O crescimento
econômico e as políticas governamentais reduziram a pobreza e aumentaram os
padrões de vida acelerando seu progresso no
sentido de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Mas nos primeiros
anos de crescimento (entre 1970 e 1976), as
taxas de pobreza divergiram ligeiramente
entre os diferentes estados, convergindo mais
tarde, quando caíram em todos os estados
(consultar ﬁgura 6). Os indicadores de saúde

Figura 6.

Convergência geográfica mais rápida de padrões de vida básicos na Malásia.
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Fonte: Unidade de Planejamento Econômico da Malásia de 2008.

(mortalidade infantil) caíram mais nos estados de crescimento mais lento, sugerindo que
os mecanismos de impostos e transferências
funcionaram bem. Essa impaciência com a
desigualdade espacial dos padrões de vida
está surtindo efeito em outros países como a
China, Egito, Indonésia, México, Tailândia e
Vietnã.
Mas nem todos os países experimentaram
convergência geográﬁca nos Indicadores de
Desenvolvimento do Milênio, tais como mortalidade infantil, saúde materna, educação
básica, água potável e saneamento. O que eles
devem fazer?
A resposta está na integração das áreas atrasadas e adiantadas usando políticas ajustadas para
o nível de diﬁculdade da integração. Embora os
motivos econômicos sejam importantes, as condições sociais e políticas estipulam a velocidade
dessas mudanças espaciais. As escolhas que as
pessoas fazem dos locais reﬂetem as forças e
as tendências das sociedades e das estruturas
políticas. Os mapas de pobreza fornecem um
retrato de onde as pessoas de baixa renda se
concentram (elevada massa de pobreza — ou
seja, as “pessoas pobres”) e quais são os lugares
mais pobres (elevada taxa de pobreza — ou seja,
“lugares pobres”). Esses mapas podem nos dizer
muito sobre as condições sociais e políticas de
um país: o deslocamento das pessoas de baixa
renda pode ser o melhor reﬂexo das restrições
à mobilidade porque eles têm o motivo mais
importante para se deslocarem e os menores
recursos para fazê-lo.
Utilizando as informações sobre onde
estão as pessoas de baixa renda e quais são
os lugares pobres, é possível calibrar a resposta das políticas de acordo com condições
do país:

3.000

3.500

4.000

4.500
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Mapa 7.

Três tipos de países, diferentes desafios para desenvolvimento de área

a. China: as taxas de pobreza são elevadas no ocidente, mas a maioria das pessoas de baixa renda vive no oriente
Proporção de pessoas
de baixa renda (%)

< 17,5
17,6–35,9
36,0–51,6
51,7–70,3
70,4–81,1

Densidade de pobreza
Cada ponto representa
50.000 pessoas
de baixa renda

b. Brasil: as taxas de pobreza são elevadas no norte e nordeste, mas a maioria das pessoas de baixa renda vive no litoral.
Proporção de
pessoas de
baixa
renda (%)

< 12
12–25
25–35
35–45
>45

Densidade de pobreza
Cada ponto representa
50.000 pessoas
de baixa renda

c. Índia: as taxas de pobreza são elevadas nos estados do centro e muitas pessoas de baixa renda vivem nesses estados
Proporção de
pessoas de
baixa
renda (%)

6,4–9,7
9,8–16,7
16,8–24,8
24,9–35,4
35,5–46,6
Sem dados
Fonte: Equipe do WDR 2009 (consultar capítulo 8 para maiores detalhes).

Densidade de pobreza
Cada ponto representa
50.000 pessoas
de baixa renda
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Países com áreas atrasadas escassamente
povoadas. Na China, as taxas mais elevadas
de pobreza estão nas províncias ocidentais,
mas as pessoas de baixa renda estão concentradas nas áreas do sudeste e central e outras
ainda mais próximo à costa principal (consultar mapa 7, painel a). A densidade econômica
e a densidade populacional se sobrepõem.
O país tem poucas divisões — as barreiras
de idioma e outras barreiras não são grandes
— e as pessoas, inclusive as de baixa renda,
podem deslocar-se para reduzir sua distância da densidade. As instituições neutras em
termos espaciais que asseguram o bom funcionamento dos mercados de terras, reforçam
os direitos de propriedade e prestam serviços
sociais básicos como instrução e cuidados
de saúde, podem ser o principal suporte de
uma estratégia de integração econômica para
reduzir a distância econômica entre as áreas
atrasadas e adiantadas. Chile, Egito, Honduras, Indonésia, Rússia, Uganda e Vietnã são
outros exemplos de países onde o desaﬁo ao
desenvolvimento da área é unidimensional
— o principal problema é a distância.
Países não divididos com áreas atrasadas densamente povoadas. No Brasil, as
taxas de pobreza mais elevadas estão no
norte e nordeste: 8 dos 10 estados mais
pobres estão no nordeste, os outros dois
estão no norte (consultar mapa 7, painel b).
Mas a massa econômica e a concentração
da pobreza são mais elevadas nas aglomerações urbanas próximas à costa, desde o
pobre nordeste até o próspero sudeste. As
densidades econômica e populacional coincidem apenas parcialmente. Os sintomas
relacionados à pobreza são aqueles de um
país onde as divisões internas, tais como
diferenças etnolingüísticas e fragmentação política são baixas, mas onde as densidades populacionais estão — por motivos
históricos e relacionados às políticas — nos
“lugares errados”. Bangladesh, Colômbia,
Gana e Turquia têm situação semelhante.
Nesses lugares a atração das economias de
aglomeração nas áreas mais importantes e
a mobilidade da mão-de-obra talvez não
sejam suﬁcientemente fortes para induzir a
concentração e a convergência. O problema
de “longas distâncias e densidade errada”
deve ser tratado por uma política de integração econômica dupla: as instituições
neutras do ponto de vista espacial devem
ser acrescidas da infra-estrutura de ligação
do ponto de vista espacial, como auto-estradas e rodovias inter-regionais e melhores
telecomunicações.

s

Países divididos com áreas atrasadas
densamente povoadas. Na Índia, mais de
400 milhões de pessoas vivem nos estados
atrasados do centro que abrigam mais de
60% da população de baixa renda do país
(consultar mapa 7, painel c). As pessoas
moram lá por um motivo: é uma planície
fértil e foi o berço da civilização indiana.
Mas esse local tem menos sorte agora, que
o mundo mudou. A mobilidade da mãode-obra é limitada por causa das divisões
lingüísticas e de classe. A mobilidade não
foi ajudada pelas políticas que procuraram
revitalizar o crescimento nessas províncias
atrasadas por meio de ﬁnanciamento subsidiado e licenciamento industrial preferencial. O debate está agora mudando para
a integração econômica — políticas mais
coerentes com a mobilidade da mão-deobra, como infra-estrutura inter-regional
e melhores serviços de saúde e educação.
Essas políticas e a migração interestadual
que elas estimulam irão, se lhes for dado
tempo, reduzir as divisões que aumentaram as distâncias entre as áreas adiantadas
e as áreas atrasadas densamente povoadas.
Enquanto isso, essas áreas podem precisar
de uma ajuda dos incentivos direcionados
para a geograﬁa que estimulam a produção.
Outro país com uma agenda tridimensional de integração de distância, áreas pobres
densamente povoadas e divisões internas
pode ser a Nigéria. Nesses lugares, a resposta das políticas tem que ser uma combinação de políticas neutras do ponto de vista
espacial, de ligação e direcionadas.

Não se deve culpar os governos por serem
impacientes com mercados. Eles devem tentar
ajudar as áreas atrasadas. Mas essas intervenções não devem trabalhar contra as reformas
institucionais e os investimentos em infra-estrutura. A experiência sugere que não se forneçam incentivos para atividades que dependam
das economias de aglomeração ou do acesso
aos mercados internacionais. Os incentivos
direcionados para a agricultura são os principais candidatos nessas áreas principalmente
rurais e agrárias. A dependência principalmente de incentivos à indústria — como a
Índia fez durante décadas — não ajudará os
estados atrasados a elevar os padrões de vida
para os níveis dos estados adiantados.

Integração regional para aumentar
o acesso aos mercados globais
Os méritos dos acordos comerciais globais em
comparação aos regionais são objeto de debate
há anos. O debate está agora basicamente

29

30

R E L AT Ó R I O S O B R E O D E S E N VO LV I M E N T O M U N D I A L 2 0 0 9

for grande e isso requer alcançar os grandes
mercados do Hemisfério Norte.
O que os países que se desenvolveram por
ultimo têm de fazer para acelerar o desenvolvimento? A condição comum é criar a divisão que existe a separá-los ou seja, fronteiras
espessas. A diferença entre eles e a distância
dos grandes mercados mundiais e o fato de
um país grande estar mais ou menos próximo dos seus vizinhos (consultar mapa 8,
painel b).

Figura 7. O nordeste, sudeste e sul da Ásia estão alcançando as nações desenvolvidas
Taxas de crescimento médio anual do PIB per capita, 1960-2006
Nordeste da Ásia
Outras rendas elevadas
Sudeste da Ásia e Pacífico
Sul da Ásia
Países da OCDE
Norte da África
Ásia Central, Cáucaso e Turquia
América Central e Caribe

s

Leste Europeu e Rússia
Ásia Ocidental
América do Sul
Sul da África
África Oriental
África Ocidental
África Central
–1

0

1

2

3

4
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6

Percentual
Fonte: Equipe do WDR 2009.

concluído. Quando os pactos regionais ou
bilaterais não desestimulam o comércio com
países de outras regiões e quando são acompanhados por medidas para facilitar os ﬂuxos de
mercadorias, pessoas e ﬁnanciamento — tais
como infra-estrutura e mecanismos compensatório — eles podem ajudar. De outro modo,
não valem o aborrecimento.
Este Relatório não reabre o debate. Em
vez disso, levanta a questão de qual a melhor
forma para os países em desenvolvimento
obterem acesso aos mercados, dentro de suas
comunidades e em todo o mundo. A geograﬁa importa muito na decisão sobre o que
é necessário, o que é desnecessário e o que
fracassará. Mas com a combinação certa de
ações, mesmo os países em partes do mundo
que ﬁcaram muito atrás, podem superar
sua desvantagem geográﬁca. A maneira de
saber se as ações estão dando frutos é ver
se o acesso ao mercado melhora de forma
signiﬁcativa.
Algumas regiões do mundo têm-se saído
melhor do que outras (consultar ﬁgura 7). Os
países nessas regiões têm hoje fronteiras econômicas mais tênues (consultar mapa 8, painel a). Eles podem se permitir ter fronteiras
tênues porque seus vizinhos também estão
prosperando. Para eles, os mercados regionais são mercados mundiais. Outros, como
os países do Leste Asiático, permitiram que
os relacionamentos de produção se fortalecessem e abrissem caminho mesmo em fronteiras espessas. Mas a especialização só pode
aumentar a eﬁciência se a escala de produção

s

Países em regiões próximas a grandes mercados mundiais. Para os países próximos
a grandes mercados, a integração regional
e global não requer diferenciação geográﬁca. As medidas neutras do ponto de vista
espacial, tais como a melhoria das políticas econômicas e o clima de investimento
atrairão capital e tecnologia dos mercados
próximos mais soﬁsticados. Seu talento
subutilizado e mão-de-obra mais barata
são atrativos poderosos. O fato de ﬁcarem
para trás ou liderarem dentro da região é
pouco relevante; a presença de um “sol” nas
proximidades faz deles pequenos planetas.
As exportações mexicanas para os Estados Unidos são aproximadamente 1,7%
da economia dos EUA. O México deveria
criar vínculos ainda mais fortes com os
Estados Unidos. Mas para outros países da
América Central, as compensações para as
ligações da infra-estrutura com o México
são pequenas — o mercado da América
do Norte minimiza todos os mercados da
América Central. E o acesso ao mercado
depende principalmente da estabilidade
econômica. As instituições neutras do
ponto de vista espacial devem ser capazes
de integrar a América Central aos mercados mundiais. O mesmo se aplica ao Leste
Europeu e Norte da África. Os países dessas regiões têm acesso acima da média aos
mercados, embora, dependendo das suas
políticas econômicas e regulamentações,
esse acesso não seja uniforme nem mesmo
dentro dessas regiões (consultar mapa 8,
painel c.)
Países em regiões distantes dos grandes
mercados mundiais que têm uma grande
economia. Para integrar as regiões mais
distantes dos grandes mercados mundiais
mas com uma economia de vulto — Leste
Asiático, América Latina, Sul da África e
Sul da Ásia — essas medidas neutras do
ponto de vista espacial são igualmente
necessárias, mas talvez não sejam suﬁcientes. Para os países atrasados dessas
regiões, como Mongólia, Nepal, Paraguai
e Zimbábue, alguns dos caminhos para
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Mapa 8.

O acesso ao mercado distingue regiões do mundo
a. As fronteiras são mais densas nas regiões em desenvolvimento

b. O tamanho e o acesso aos mercados diferem muito entre as regiões

Acesso real ao
mercado relativo aos
Estados Unidos, 2003
< 0,040
0,040–0,090
0,091–0,240
0,241–0,910
> 0,910
sem dados

c. As três dimensões sugerem uma taxonomia simples das comunidades do mundo.

Regiões com
Países de alta renda
Países próximos a
mercados mundiais
Países grandes distantes
de mercados mundiais
Países pequenos distantes
de mercados mundiais

Fonte: Painel a: Equipe WDR 2009 (para obter detalhes consultar também o Capítulo 3); painel b: Mayer 2008 (para obter
detalhes consultar também o Capítulo 9); painel c: Equipe WDR 2009 (para obter detalhes consultar também o Capítulo 9).
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os mercados mundiais podem passar por
seus vizinhos maiores. Brasil, China e
Índia são atraentes para os investidores
por causa do tamanho do seu mercado
potencial e esses “efeitos de mercados
domésticos” podem gerar o impulso para
a especialização e ajudar suas empresas
a competirem nos mercados mundiais.
Uma qualiﬁcação: para o acesso aos mercados, a medida de distância relevante é
econômica e não euclidiana. Com uma
combinação de acordos bilaterais, políticas de transportes motivadas e especialização agressiva em produtos primários,
o Chile reduziu a distância da América
do Norte e criou vínculos globais em vez
de regionais. Mas casos como esse são
exceções. Para a integração econômica
dos países menores dessas regiões, serão
necessárias reformas institucionais e ligação regional.
Países em regiões distantes dos mercados
mundiais sem economias importantes.
Os desaﬁos mais difíceis são enfrentados pelos países localizados em partes do
mundo divididas por fronteiras espessas, distantes dos mercados mundiais e
sem um país grande que possa servir de
canal regional para os mercados mundiais, como o Brasil e a Índia serviriam.
Para essas regiões a geograﬁa econômica
constitui um desaﬁo em três dimensões.
A Costa do Marﬁm e a Tanzânia não
podem ser condenadas por se preocuparem mais com seus próprios pobres e

não com seus vizinhos menos afortunados, como Burkina Faso e Burundi. Na
realidade, a julgar pelos benefícios da
cooperação regional, eles ﬁzeram esforços repetidos para promover a integração nas suas proximidades. A ECOWAS
inclui até uma cláusula que permite que
os trabalhadores atravessem fronteiras, uma etapa de integração igualada
somente (e apenas recentemente) pela
UE. Ela tentou também compartilhar a
infra-estrutura regional. Outras dessas
regiões são a África Central, Ásia Central
e Ilhas do Pacíﬁco. Os países dessas regiões enfrentam um desaﬁo tridimensional
(consultar Geography in Motion: Density, Distance, and Division in Sub-Saharan Africa — Geograﬁa em movimento:
densidade, distância e divisão na África
Subsaariana). É necessária uma associação de esforços para aprimorar a cooperação institucional e os investimentos
em infra-estrutura regional — mas isso
não é suﬁciente. Também serão necessários incentivos direcionados por meio de
acesso preferencial aos mercados dos países desenvolvidos, talvez condicionados
à colaboração regional para melhorar as
instituições e a infra-estrutura.
Todos devem apoiar os esforços desses países do “último bilhão” para integrar suas economias, dentro e entre fronteiras. Um bilhão
de vidas depende disso.

Estamos familiarizados com as transformações setoriais necessárias ao crescimento econômico —
as mudanças no trabalho e na organização à medida que as economias agrárias se tornam industrializadas e voltadas para serviços. Este Relatório discute as transformações espaciais que também devem ocorrer para os países se desenvolverem. Densidades mais elevadas, distâncias mais
curtas e menores divisões continuarão a ser essenciais para o sucesso econômico no futuro previsível. Elas precisam ser incentivadas. Com elas virá o crescimento desigual. Quando acompanhado
por políticas para a integração ajustadas para a geograﬁa econômica das nações, essas mudanças
também trarão o desenvolvimento inclusivo — mais cedo e não muito mais tarde.
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Notas finais
1. Clemens, Montenegro e Pritchett (2008), documento de
apoio para este Relatório.
2. Collier 2007.
3. Em Zâmbia uma pessoa em um povoado com mais de 5.000
pessoas é considerada urbana; na Índia, o limiar é de 20.000. Para
comparar a urbanização nos países, este Relatório está lançando
uma nova mensuração da densidade da população — o “índice de
aglomeração” (ver Capítulo 1)
4. Ver Relatório sobre o desenvolvimento Mundial 2008 — Agricultura para o Desenvolvimento.
5. Fujita 2007.
6. Mukherjee 2007.
7. Koh and Chang 2005.
8. de Blij 2005.
9. Khanna 2008.
10. Banco Mundial 2008.
11. O que é geralmente chamado de “desenvolvimento regional” ou “desenvolvimento territorial” é mencionado ao longo deste
Relatório como “desenvolvimento de área”. Essas políticas devem
contentar-se com uma desigualdade espacial ainda maior à medida
que seu escopo aumenta para abranger países.
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