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Uma análise crítica
O economista Mauro Borges elogia as estratégias do PMDI, critica o
excesso de prioridades e dispara: sem o comprometimento das elites dirigen-
tes do Estado, o plano não sai do papei. E, para atrair os setores privados,
o governo terá de demonstrar capacidade política e de articulação interna

ais do que um marco da retomada do
lanejamento no Estado, o Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado (PMDI), enviado à Assembléia
Legislativa pelo Poder Executivo, representa a primeira expe-
riência democrática do Estado na elaboração de um plano de
desenvolvimento. O documento final do PMDI foi discutido e
aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social, formado por representantes de diversos segmentos da
sociedade e, agora, está sendo debatido pelo Poder Legislativo.

O economista Mauro Borges, chefe do Departamento de
Economia da Faculdade de Economia (Face) da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), em entrevista à jornalista
Patrícia Duarte, da Gerência-Geral de Comunicação Social,
ressaltou ainda que este plano exigirá uma mudança da
mentalidade de como fazer política neste país. "O político -
disse ele - precisa ter amadurecimento para entender que um
planejamento é um projeto de longo prazo, está acima dos
governantes". Nesse sentido, Mauro Borges defende que o
PMDI, mais do que plurianual, é um plano suprapartidário e
que vai além de uma gestão governamental, exigindo o com-
prometimento do próximo governo com seus objetivos, inde-

pendente de qual partido sair vencedor nas eleições.
Borges elogia a qualidade técnica do Plano, mas questiona alguns pontos do documento e cobra, principalmente, o

engajamento do próprio Executivo na sua implementação, através da definição clara dos recursos que irão financiá-los, de
uma maior articulação entre as secretarias estratégicas do Plano e do governo estadual com os municípios. Ele fala ainda
sobre a importância do Legislativo intervir no detalhamento do Plano e também de se comprometer coma sua execução para
torná-lo realidade e não apenas um plano de intenções.
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Revista do Legislativo - O gover-
no do Estado enviou à Assembléia Le-
gislativa, depois de um longo período
sem se pensar em planejamento de lon-
go prazo. o Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado. Qual avaliação o
senhor faz deste Plano?

MAURO BORGES - Em primeiro lu-
gar, a iniciativa política de colocar um
plano para a sociedade mineira e de
submetê-lo ao Legislativo é extrema-
mente positiva. O planejamento econô-
mico, que foi um instrumento muito
importante para a industrialização de
Minas, particularmente na década de
70, entrou no descaso oficial durante
todo o período dos anos 80. Então, essa
novacrença na necessidade do planeja-
mento, de retomada do papel do Estado
para o desenvolvimento econômico, é
extremamente importante, particular-
mente num ambiente internacional,
quando o neoliberalismo tem grande
influência, principalmente nas políti-
cas de governo.

RL —E sob o aspecto econômico? O
que essa iniciativa significa?

MAURO BORGES - É também posi-
tiva, porque o Plano consegue captar
uma oportunidade extremamente im-
portante para a economia mineira. Mi-
nas está surgindo como a segunda eco-
nomia do País, depois de São Paulo.
Hoje, a participação da economia mi-
neira no PIB brasileiro aproxima-se
muito da do Rio de Janeiro e, pelas
características da sua indústria, a ten-
dência é a de Minas ultrapassar o Rio,
colocando-se como a segunda potência
econômica da Federação. E o Plano
capta muito bem essa possibilidade.

RI - Existem críticas ao Plano de
que ele não parte de um amplo diagnós-
tico da economia mineira. O senhor
concorda com essa leitura?

MAURO BORGES - Não, o diagnós-
tico do Plano é até muito bem feito. O
principal diagnóstico é o da tendência à
desconcentração industrial de São Pau-
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lo, que favorece as regiões geografica-
mente contíguas àquele Estado, como
Minas Gerais, particularmente o Sul de
Minas e a região Metalúrgica, em torno
de Belo Horizonte. Então, o Plano cap-
tou muito bem essa importante mudan-
ça econômica do processo de industri-
alização do Brasil. Ele faz o diagnósti-
co correto dessa desconcentração e da
possibilidade de a economia mineira
aproveitar as oportunidades que surgi-
rão desse fenômeno. Obviamente, ele
privilegia a região de Belo Horizonte,
seu entorno e o Sul de Minas; do ponto
de vista da consolidação da industriali-
zação mineira, essas são as regiões
privilegiadas, sem dúvida. O Plano tam-
bém capta muito bem o novo padrão
tecnológico da indústria brasileira, e
dos cinco pontos que aborda, quatro
estão diretamente ligados a essa leitura:
reforma e modernização do Estado;
implantação do eixo estratégico de trans-
porte; capacitação tecnológica do Esta-
do; e melhoria da qualificação da força
de trabalho. O plano de educação, por
exemplo, onde a qualidade passa a ser
um aspecto tão importante quanto a
quantidade, muda um pouco o estilo de
educação mas sificada que vem se dan-
do no Brasil desde a instituição do
Mobral, o programa de alfabetização
de adultos, no início dos anos 70. En-
tão, esses aspectos são fundamentais, e
a forma de instrumentalizar isso, sem
dúvida, é a reforma e modernização do
Estado. Na verdade, os quatro pontos
principais do Plano estão diretamente
ligados à capacitação do Estado para
explorar a possibilidade de Minas se
tornar a segunda economia do Brasil.

RL - Como o senhor relaciona a
reforma e modernização do Estado com
os outros três pontos incluídos entre os
programas estruturantes?

MAURO BORGES —A reforma e mo-
dernização do Estado é fundamental,
pois a economia moderna é altamente
sofisticada, tanto do ponto de vista da
qualificação da mão-de-obra, quanto
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do desenvolvimento tecnológico. O
Estado, se não for um Estado moderno,
não será capaz de explorar todas as
possibilidades que estão abertas para
ele. Uma educação de qualidade, por
exemplo, exige agilidade na implanta-
ção de um plano de educação qualitati-
vamente diferente do que tem sido feito
até agora. Do ponto de vista da arreca-
dação fiscal, a modernização do Estado
é fundamental. Existem contrapartidas
do Estado, inclusive para alavancar
recursos externos, que não se viabilizam
sem uma arrecadação fiscal eficiente.
E, do ponto de vista da ciência e
tecnologia, a ação do Estado depende
de um aparato institucional que passa
pela modernização da Secretaria de
Ciência e Tecnologia, pela atualização
dos instrumentos da Secretaria da In-
dústria e Comércio e pela própria Fun-
dação de Amparo à Pesquisa de Minas
Gerais (Fapemig). Essas três institui-
ções estaduais são fundamentais para o
sucesso de um plano como o proposto,
que estabelece missões tecnológicas,
implantação de parques e incubadoras
tecnológicas, entre outras iniciativas.
Nesse sentido o Plano é relativamente
bem articulado, priorizando o que é
absolutamente necessário para a con-
solidação de uma economia mineira
forte, moderna, com capacidade com-
petitiva em nível internacional.

RL— Existem aspectos do Plano que
o senhor considera vulneráveis ou pas-
síveis de crítica? Quais são esses pon-
tos?

MAURO BORGES - Todo planeja-
mento econômico pressupõe seleção de
políticas, pressupõe você eleger algu-
mas prioridades. Não existe um plano
em que todos os aspectos são conside-
rados fundamentais. Essa, então, é a
primeira crítica que faço. Ele tem prio-
ridades demais. A questão da saúde,
por exemplo, não deveria estar ali con-
templada, pois nem é um programa
estruturante.

O	
.	RL - O senhor poderia explicar

melhor essa questão?
MAURO BORGES - O PMDI é um

plano estruturante. Por que é
estruturante? Porque propõe políticas
para mudar o padrão de desenvolvi-

Plano e	mento da economia mineira,seguido
até agora. Entre os aspectos que modi-

	

reiat iva -	ficam esse padrão, a reforma e moder-
nização do Estado, por exemplo, é fun-

n'iente bern	damental. Os instrumentos utilizados
na primeira fase da industrialização
mineira, nos anos 70, estão ultrapassa-articiiIadO,	dos. É preciso reformulá-los. A estru-
tura de transporte também traz um novo

	

mas tem	padrão. A indústria brasileira exige
hoje um sistema muito mais flexível,

prioridades mais ágil. A malha rodoviária precisa
mesmo ser extremamente melhorada,

. em particular a ligação com São Paulo.denia 1S P	O fluxo de bens e serviços entre Minas
e esse Estado está sendo intensificado,corri o a	e, na medidaem que esse sistema viário
for melhorado, o custo de transporte se

questão da reduz e a possibilidade de aumentar a
relação entre os dois também aumenta.

Saúde, que E tem ainda o Mercosul, que exige a
melhoria do sistema ferroviário, com-
binada com o sistema portuário, parti-nem  deveria cularmente o Porto de Vitória. A Ferro-

	

-	via Vitória-Minas, então, é fundamen-estar aii	tal, e o papel da Companhia Vale do
Rio Doce é muito importante para re-
solver esse grande gargalo que existe
entre Belo Horizonte e Vitória.

RI..—O escoamento de mercadorias
para o Mercosul não vai se dar, então,
via São Paulo?

MAURO BORGES - Não. Nós temos
dois sistemas de transportes fundamen-
tais para os próximos anos. Um está
voltado para o mercado interno e é o
que vai viabilizar a relação com São
Paulo, reduzindo o custo da transação
de mercadorias e serviços entre os dois
estados. O segundo permitirá o acesso
ao Mercosul, e, neste caso, os sistemas
ferroviário e portuário são fundamen-
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tais. Os dois estão priorizados no Pla-
no, através da conclusão das obras de
duplicação da Fernão Dias e da conso-
lidação da Vitória—Minas.

RL - Mas, voltando à questão da
saúde... Porque ela não deveria cons-
tar do Plano?

MAURO BORGES - A saúde não é
um programa estruturante, os investi-
mentos nesta área não modificam o
padrão de desenvolvimento da econo-
mia mineira. Ela é fundamental para
Minas, a saúde é pré-requisito, mas
não é um elemento estruturante. E uma
obrigação do Estado. Essa é uma críti-
ca que tenho ao Plano.

RL - O fato de ela estar integrando
o Plano compromete o seu resultado?
Provoca desvio de recursos, por exem-
plo? Qual o problema?

MAURO BORGES - Não, os recur-
sos para a saúde são fundamentais,
mesmo não sendo uma área
estruturarite. A saúde é o que chama-
mos de prioridade zero, vem antes de
qualquer outra coisa, mas ela não pode
constituir uma estratégia, um esforço
de desenvolvimento. Então essa é uma
crítica. A segunda, eu acho que falta
vontade política do Estado. Até agora
não consegui visualizar como esse Pla-
no vai sair do papel. Não consegui
observar o envolvimento efetivo das
elites dirigentes do Estado mineiro com
a sua implementação. Falta ainda um
esforço conjunto da Secretaria de Pla-
nejamento com a Secretaria da Fazen-
da. Qual será a participação da Fazen-
da nesse Plano? E da Secretaria de
Ciência e Tecnologia? O Plano faz
uma leitura correta do momento atual
da economia mundial e dá ao desenvol-
vimento tecnológico um papel central,
mas como realizar essa prioridade sem
uma Secretariade Ciência  Tecnologia
capacitada para implementar as mis-
sões tecnológicas propostas? Neste
governo, essa é uma secretaria muito

frágil ainda. Então, considero que o
governo Azeredo, até agora, está poli-
ticamente não-organizado ou pouco
comprometido com a implantação de
um Plano dessa envergadura, e a Secre-
taria de Planejamento não vai conse-
guir fazer isso sozinha. Houve uma
mudança no estilo de planejamento da
primeira fase da industrialização mi-
neira para agora.

RI - Qual foi essa mudança?
MAURO BORGES - Tínhamos um

Estado autoritário, onde o planejamen-
to econômico era feito em nível da
própria técnico-burocracia do Estado.
Então, o fato de o Estado ter instrumen-
tos de desenvolvimento efinanciamen-
to, como o mdi e o BDMG, e uma
Secretaria de Planejamento forte era
suficiente para implantar, com suces-
so, um plano de industrialização. Ou
seja, era um planejamento autoritário.
Hoje temos um estado democrático, e o
planejamento tem de ser democrático.
Para isso, tem de ser descentralizado,
tem de comprometer os municípios -se
os municípios não estiverem compro-
metidos, o Plano pode não ter sucesso.
Tem ainda de comprometer os deputa-
dos e as diversas secretarias. Uma ape-
nas não é suficente para implementar
um plano, dentro da concepção de um
planejamento democrático. Então, essa
é uma mudança fundamental do papel
do Estado. Nesse sentido, o planeja-
mento pressupõe, em primeiro lugar,
parcerias com o setor pri vado. O Plano
não será imposto a ele. E, depois, coo-
peração no nível político—institucional
da Assembléia Legislativa com a admi-
nistração do governo do Estado e deste
com as secretarias estaduais e as prefei-
turas. Se não houver essa articulação,
esse entendimento do novo desenho
político institucional, não será possível
o Plano ter sucesso. É muito mais difícil
fazer um plano num ambiente demo-
crático do que num autoritário. Essa é
uma experiência de qualidade.
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RI - E como essa mudança está
refletida no Plano?

MAURO BORGES -Sem o convenci-
mento, por parte da Secretaria do Pla-
nejamento, do conjunto das demais se-
cretarias estratégicas do Plano, como
da Educação. de Ciência e Tecnologia
e da Fazenda, ele não sairá do papel.
Para isso, o Plano tem de deixar de ser
da Secretaria para ser um plano efeti-
vamente de governo. Isso significa se-
cretarias fortes e uma articulação es-
treita entre as pastas do Planejamento e
da Fazenda. Até agora não vi nenhuma
dessas coisas acontecerem. Finalmen-
te, tenho ainda uma crítica em relação
aos recursos financeiros. A estimativa
é a de que o Plano vai demandar R$ 5
bilhões, o que exigirá um grande esfor-
ço institucional para a alavancagem
desses recursos. Uma parte delesjá está
mais ou menos garantida, como os que
financiam programas da área da edu-
cação e a implantação da Fernão Dias,
mas os outros projetos especiais da
área de transporte. por exemplo, não
têm garantia de recursos externos para
sua realização. Mesmo para fazer a
reforma do Estado será necessário re-
curso orçamentário. A modernização
do Estado vai se dar basicamente atra-
vés da arrecadação fiscal, e até agora a
proposta de reformulação desta área é
muito tímida e, conseqüentemente, po-
derá comprometer esse capítulo do
PMDI. Então, essas são interrogações
ainda não equacionadas pelo governo
Azeredo. O Plano é extremamente bem
concebido, faz uma boa avaliação da
economia brasileira, da economia mi-
neira, do padrão tecnológico mundial,
mas, ao mesmo tempo, é muito tímido
ao definir os instrumentos para sua
implantação.

RI - O senhor disse que falta tam-
bém envolvimento das demais secreta-
rias de governo. Essa mudança do pa-
pel do Estado ainda não foi percebida

internamente pelo governo?
MAURO BORGES - Ela ainda não se

refletiu em nível da reorganização da
estrutura do Estado, numa
reestruturação mínima, do ponto de
vista político-administrativo, das se-
cretarias estratégicas em relação ao
PMDI. Falta uma articulação entre elas.
em particular da Secretaria de Ciência
e Tecnologia, até agora pouco apare-
lhada para o desenvolvimento do Pla-
no, apesar de poder contar com instru-
mentos importantes como a Fapemig, o
mdi e o BDMG. Então, nós já temos as
instituições para execução, com suces-
so, do Plano, mas as instituições têm de
ser prestigiadas.

Ri. - Em alguns momentos do Pla-
no, principalmente no capítulo de Ciên-
cia e Tecnologia, a parceria com a
iniciativa privada é muito valorizada.
Mas a economia brasileira continua
bastante vulnerável. Essa condição não
poderá comprometera participação das
empresas? As parcerias são viáveis neste
momento?

MAURO BORGES —São, desde que o
governo mineiro demonstre que ele tem
capacidade efetiva de implantar as po-
líticas prioritárias do Plano. Se o Esta-
do não mostrar que tem recursos finan-
ceiros e capacidade política para im-
plantar esse Plano, aí teremos proble-
mas, principalmente na área de desen-
volvimento tecnológico. Essa é uma
área de investimento de alto nsco, e,
dentro do quadro atual da economia
brasileira, esse risco só poderá ser re-
duzido se for partilhado com o Estado.
Se o governo mineiro não definir clara-
mente em quais atividades tecnológicas
ele vai participar, em parceria com o
setor privado, dificilmente o
empresariado assumirá sozinho esse
risco. As altas taxas de juros, porexem-
pio, precisam ser avaliadas. O Estado
tem de ter um mecanismo especial para
viabilizar o financiamento do investi-
mento em inovação. Quais são as pro-
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postas do Estado para o financiamento
desse tipo de investimento? Qual o pa-
pel do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais no financiamento desses
projetos? Qual a prioridade dos inves-
timentos em inovação em relação a
outros investimentos? Esses são alguns
pontos que precisam ser explicitados.

RI - Definidas essas linhas, o setor
privado teria interesse em participar?

MAURO BORGES - Claro que sim,
embora ainda existam alguns proble-
mas. A economia brasileira continua,
de fato, extremamente instável e vulne-
rável. A crise cambial ainda não foi
resolvida, e a crise financeira do Estado
também não está equacionada. Existe,
assim, uma série de elementos que são
fontes de instabilidade da economia
brasileira e que rebatem sobre a econo-
mia mineira. Mas, à medida que esta
primeira etapa do Plano Real for supe-
rada, a da estabilidade econômica, o
segundo momento será de grandes in-
vestimentos, principalmente na área
tecnológica, e, para isso, o Estado tem
de estar institucionalmente preparado e
sinalizando positivamente para o setor
privado. Precisa ter instrumentos de
financiamento de longo prazo, não ape-
nas as linhas tradicionais, principal-
mente voltados para os investimentos
em inovação. Nesse sentido é que o
Plano teria realmente força de planeja-
mento. Então, a estabilidade econômi-
ca é um pré-requisito, e o PMDI, nesse
aspecto, é otimista, porque pressupõe
que nós consigamos passar dessa pri-
meira etapa do programa de estabiliza-
ção da economia.

RL - O Plano privilegia, para o
desenvolvimento industrial, a região do
Sul de Minas e a Metalúrgica, que já
são áreas bem desenvolvidas do Esta-
do. Mas como enfrentar os grandes
desníveis regionais? O Plano tem a
preocupação de reverter esse quadro?

MAURO BORGES - Tem. Tem uma

fl
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certa preocupação refletida, em parti-
cularno item que fala do aproveitamen-
to dos recursos hídricos para irrigação
das bacias dos rios São Francisco,
Jequitinhonha e Pardo. Essas bacias
estão localizadas em regiões pobres do
Estado, onde a possibilidade de desen-
volvimento está muita ligada àagricul-
tura, que é uma importante alavanca
para o desenvolvimento econômico de
qualquer região. Se observarmos o pró-
prio Sul de Minas e o Triângulo Minei-
ro, que são as regiões mais desenvolvi-
das do Estado, elas devem isso, em
parte, ao grande desenvolvimento, em
certos momentos, da sua agricultura.
As regiões empobrecidas do Estado
não conseguiram isso, porque, entre
outras dificuldades, como a própria
qualidade do solo, elas têm problemas
de regularidade de chuva. O programa
de irrigação, então, é uma forma de
enfrentar essa dificuldade e é altamente
positivo. Se você consegue implantar
alguns projetos de agricultura irrigada,
como já vem sendo feito na região do
Jaíba, por exemplo, isso é uma impor-
tante alavancagem para o desenvolvi-
mento dessas regiões. O ponto de par-
tida, para elas, é mesmo o desenvolvi-
mento da agricultura, não o desenvolvi-
mento industrial.

RI—Mas a agricultura é uma voca-
ção natural dessas regiões? Elas não
têm problemas de água, de solo e outras
dificuldades?

MAURO BORGES —É a única chance
para essas regiões, porque o desenvol-
vimento industrial pressupõe uma den-
sidade urbana, de serviços, muito alta e
sofisticada, condição que elas não ofe-
recem. O custo de implantação de um
projeto industrial seria, portanto, ex-
tremamente elevado. Seria preciso cri-
ar um sistema de transporte que não
existe e uma rede de cidades, para que
o custo dos serviços urbanos caísse. Já
o custo do desenvolvimento da agricul-
tura é mais baixo e lança bases de
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sustentação para novas etapas do de-
senvolvimento. O foco na agricultura
tem outro aspecto positivo, no caso
dessas regiões. Um dos mercados mais
dinâmicos do mundo hoje é ode frutas
tropicais, para o qual elas têm mesmo
uma vocação natural para se especi-
alizar. Em algumas áreas do Nordeste
já existem projetos desse tipo, dão
retorno positivo.

RL - O Plano prevê a implantação
desses projetos de irrigação e alguns
outros em prazos razoavelmente lon-
gos. Isso compromete a credibilidade
do Plano, na medida em que não pode-
rão apresentar resultados imediatos?

MAURO BORGES - A dimensão de
tempo é muito importante, pois tem a
ver com a factibilidade do Plano, que
não representa apenas o período de um
governo, pois pressupõe uma continui-
dade. Não que seria o mesmo governo
ou o mesmo partido, mas teria de existir
um comprometimento em relação àcon-
tinuidade do Plano, independentemente
de qual partido vier a ganhar as elei-
ções. Nesse sentido, este é, na minha
opinião, um plano suprapartidário. Ele
é importante, seja qual for a linha de
governo que estiver comandando o Es-
tado. É um plano não apenas plurianual,
mas que vai além de uma gestão gover-
namental.

RI - Mas que fica vulnerável, de-
pendendo do comprometimento do pró-
ximo governo.

MAURO BORGES - Ele pressupõe,
na verdade, uma mudança da mentali-
dade de como fazer política neste País.
O político precisa ter amadurecimento
para entender que um planejamento é
um projeto de longo prazo, está acima
dos governantes. O interesse do Estado
tem de estar acima dos interesses parti-
culares de um governo específico.

RL - Mas não é só uma questão de
interesses. Pode ser que surjam diver-
gências teóricas, de leituras diferentes
da realidade e, conseqüentemente, das
prioridades definidas pelo Plano.

MAURO BORGES - É, mas aí é uma
questão de maturidade política. O Pia-
no é tecnicamente muito bem concebi-
do e nesse sentido ele está acima dos
coloridos políticos do próximo gover-
no.

RL - Está acima mesmo das diver-
gências teóricas?

MAURO BORGES - Acho que sim.
Os aspectos mais amplos do Plano es-
tão acima disso. São necessidades con-
cretas do desenvolvimento de Minas.
Mesmo que você possa mudar algumas
ênfases, as formas de implementá-lo. o
importante é sinalizar alguns caminhos
para a iniciativa privada. Se você não
sinaliza, não cria comprometimento, e,
veja, não é um comprometimento de
quatro anos, é de muito anos, o investi-
mento produtivo se realiza num hori-
zonte de 20 a30 anos, não no período de
um governo. Então, essa é uma questão
importante. Se os políticos - e, nesse
sentido o envolvimento da Assembléia
é fundamental - não tiverem desprendi-
mento do ponto de vista de seus interes-
ses particulares e não pensarem no
futuro do Estado, o Plano não dará
resultado. Ele pressupõe um compro-
misso suprapartidário para sua
implementação. Acho que os partidos
devem ter inclusive oportunidade para
influenciar no detalhamento da
implementação do Plano, para que se
sintam representados nesse processo.
Ele tem de ser um Plano democrático
também nesse sentido, tem que ter o
apoio da Assembléia e, conseqüente-
mente, o comprometimento de todos os
grandes partidos.

'os

políticos
precisam
entender

que 
investi-
mento

produtivo
se realiza

num
horizonte
de 20 a 30
anos, não
durante o
governo
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