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Péssimos indicadores sociais e bons indicadores econômicos fa-
zem do Estado uma terra de contrastes. Especialistas apostam no
reaquecimento da economia para que Minas volte a crescer e o
próximo governo possa enfrentar os desafios que terá pela frente

RIQUEZA E MISÉRIA
Jorge Possa
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O quadro é draiiiáti-
co. Mais de 20%
dos mineiros ain-

da vivem em condições de
extrema miséria, scrn teto.
sem comida, sem saúde, sem
educação, sem emprego e sem
esperança. O número dos que
moram em casas desprovi-
das de quaisquer condições
de infra-estrutura básica,
como rede de água e de esgo-
to, cresce a cada dia. Nas
regiões Norte e Jequi-
tinhonha/Mucui-i mais de
60% dos domicílios carecem

de água encanada, e no Nor-
te apenas 13% são atendi-
dos por rede de esgoto. Na
capital, os acampamentos
dos "sem-casa" dão uni novo
retoque ao antigo retrato dos
barracos sob os viadutos. O
processo de favel ização não
se restringe aos municípios
da Região Metropolitana,
atingindo as cidades de nié-
dio porte do interior. 1-lá três
décadas. 40% da população
vivia nas cidades: hoje, o
grau de urbanização passa
de 75%.

Na área de saúde, a prin-
cipal doença em Minas con-
tinua a se chamar fome. As
mortes nas filas dos hospi-
tais, àespera de atendimento
médico, alimentam as man-
chetes dos jornais, e milha-
res de mineiros ainda mor-
rem de subnutrição e sofrem
de doenças como a
hanseníase e a doença de
Chagas. A consolidação do
SUS (Sistema único deSaú-
de) esbarra, dentre Outros,
nos velho.s problemas de fal-
ta de verbas. No ano passa-

do, apenas 3,3% dos recur-
sos ordinários do Tesouro
do Estado foram efetivamen-
te destinados ao setor.

A taxa de analfabetis-
mo situa-se na faixa de 18%,
mas beira a casa dos-50% no
Vale do Jequitinhonha. O
setor de ciência e tecnologia
apresenta um quadro de
definhamento, e a Fapemig,
que a Constituição Mineira
tenta proteger com a garan-
tia de recursos para a forma-
ção e financiamento de pro-
jetos, sofre com a instabili-
dade na liberação das ver-
bas.

Apesar de toda preocu-
pação com a ecologia e da
legislação existente, a maio-
ria dos rios mineiros estão
degradados e as matas nati-
vas ficam cada dia mais es-
cassas. O desmatamento
avança sobre áreas conside-
radas de preservação perma-
nente, ante a impotência da
Fiscalização.

Muitos dos benefícios
que poderiam advir da loca-
lização geográficaestratégi-
ca do Estado esvaem-se nos
problemas apresentados pelo
sistema de transportes, um
gargalo para o desenvolvi-
mento. A rede rodoviária é
insuficiente e encontra-se em
estado de conservação pre-
cário: e a rede ferroviária,
embora responda por mais
da metade do transporte de
cargas por esta via em todo o
País, apresenta notórias de-
ficiências. O transporte flu-
vial permanece esquecido,
apesar de suas apregoadas
vantagens.

Desafios - O futuro go-
vernador de Minas terá ain-
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O economista
Paulo Haddad:
"Não tenho dúvida de
que Minas está prepa-
rada para disputar
espaço no novo ciclo
de expansão"
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OEstado tem grandes
bolsões de miséria, onde mais
de 60% das casas carecem de

água encanada e esgoto, o
índice de analfabetismo passa
dos 50% e os poucos serviços

públicos funcionam mal. Nas
cidades há fome, filas nos

hospitais e acentuado processo
de favelização. Mas os

economistas acreditam que
estão criadas as condições

para a mudança

da pela frente o desafio de dar
resposta às reivindicações do
funcionalismoe, ao mesmo tem-
po. equilibrar os gastos, ade-
quando a folha de pagamento
de 430 mil servidores aos limi-
tes impostos pela receita, que,
de 90 a 93, registrou uma queda
de 13%. E as projeções não são
nada animadoras. Em 93, para
cada 100 servidores na ativa o
Estado tinha 25 aposentados.
A previsão é de que, daqui a
nove anos, em 2003. haja um
aposentado para cada funcio-
nário que trabalha.

Outro desafio é o
equacionamento do problema
dadívida mobiliária, que repre-
senta 60% da dívida pública
estadual. Dados oficiais dão
conta de que o próximo gover-
no vai herdar uma dívida em
títulos públicos da ordem de
US$4 bilhões, o equivalente a
10% do PIB do Estado. "A
dívida pública acumulada im-
põe um pesado ônus à gestão
financeira do Estado", senten-
cia o titular da Secretaria de
Estado do Planejamento e Co-
ordenação Geral (Seplan). Pau-
lo Paiva.

Ao mesmo tempo, a dis-
cussão sobre o papel cio Estado
continua sem uma resposta ade-
quada. Estado brasileiro
tornou-se ineficiente e incom-
petente. Os serviços públicos
não satisfazem a população",
reconhece Paulo Paiva. Para
ele, o necessário não é ter um
Estado menor, mas um Estado
melhor.

Otimismo - Mas. apesar
dos indicadores sociais desfa-
voráveis, nem tudo é problema
em Minas. Num cenário em que
a estabilidade monetária apare-
ce como o mais novo compo-
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nente, o futuro do Estado é visto
com otimismo, talvez o mesmo
otimismo de que fala Stephen
Charles Kanitz em seu livro •
Brasil que dá certo".

Durante o período do "mila-
gre brasileiro", na década de 70,
Minas Gerais foi um dos estados
que mais se beneficiaram dos
fatores favoráveis à expansão da
economia, experimentando um
crescimento sem precedentes em
sua história e consolidando-se
como segunda força industrial
do País. Agora. com a estabiliza-
ção da economia e o fim do pro-
cesso inflacionário, reacende-
ram-se as expectativas de uma
rápida retomada do crescimento.
Diante disso. uma grande per-
gunta está colocada: quais as
perspectivas do Estado frente a
um novo surto de desenvolvi-
mento, que leve o País a virar o
século em condições mais ftmvo-
ráveis?

A opinião geral de econo-
mistas e empresários é de que,
com a volta da estabilidade eco-
nômica e algumas reformas
institucionais, estarão criadas as
bases para que a economia inicie
um novo ciclo de expansão, ba-
seado no uso intensivo de ciência
e tecnologia, no surgimento de
novos produtos. novos proces-
sos e novas técnicas de gestão, a
serconduzido pela iniciativa pri-
vada e não mais pelo Estado-
empresário. Espera-se, também,
uma participação mais intensa
do capital estrangeiro, a partirde
reformas que dêem continuidade
à abertura da economia e facili-
tem a entrada de capitais de risco
no País.

Razões - "Neste contexto.
não tenho dúvidas de que Minas
está preparada para disputares-
paço no novo ciclo de expan-



O secretário de Planejamento,
Paulo Paiva:
Desafio é o equacionamento

do problema da dívida
mobiliária, que representa
60% da dívida
pública estadual"
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Há precondições favoráveis,
capazes de fazer com que o

Estado fique com fatia
representativa no processo de

crescimento da economia, como a
localização geográfica,
instrumentos fiscais e

mecanismos institucionais,
investimentos em torno de obras

como a Fernão Dias, a provável
vinda de uma nova montadora de

veículos e a agilidade do
setor privado

são", analisa o economista e ex-
ministro Paulo Haddad. Ele enu-
mera algumas das razões desse
otimismo: as precondições do
ponto de vista da localização
geográfica: a existência de ins-
truinentos fiscais e mecanismos
institucionais capazes de fazer
com que o Estado fique com
fatia representativa no processo
de crescimento da economia; OS

reflexos positivos de investimen-
tos como a duplicação da Fernão
Dias, a esperada vinda de uma
nova montadora da General
Motors e a expansão da Fia
Automóveis; e a agilidade que o
setor privado mineiro tem de-
monstrado para se posicionar
diante de um quadro de mudan-
ças na economia.

Marilena Chaves, chefe da
Assessoria Econômica da
Seplan, é da opinião de que a
maioria dos fatores deter-
minantes de novos investimen-
tos industriais são de domínio
federal, como a política de juros.
a questão cambial e a política de
tarifas aduaneiras. Naquilo que
depende de Minas, ela aposta
nos resultados previstos para os
fundos estaduais criados pelo
atual Governo, corno o Fundo de
Incentivo à Industrialização
(Find):o Fundo de Desenvolvi-
mento Mínero-Metalúrgico e o
Fundese, voltado para empresas
de pequeno porte. "Com eles,
todo o crescimento industrial do
Estado fica comprometido com
o próprio financiamento futuro
dodesenvolvimeflt() industrial",
afinna.

O economista e vice-presi-
dente da Associação Comercial
de Minas, Cleider Gomes
Figueirôa, ressalta como fatores
favoráveis ao Estado as caracte-
rísticas do movimento sindical
mineiro, com relativa harmonia

na relação capital/trabalho; a
localização geográfica; a dis-
ponibilidade de energia elétri-
ca; a adoção de programas de
Qualidade Total por muitas in-
dústrias; e aexístência de corre-
dores de transportes que facili-
tam o escoamento da produção
em direção aos principais mer-
cados consumidores. "Este é o
momento da retomada", come-
mora.

Margarida Fantoni, supe-
rintendente de Economia da Fe-
deração das Indústrias (Fiemg),
frisa a importância de uma po-
lítica tributária mais progres-
sista, de feições menos
li .\calistas, e considera que Mi-
nis deve caminhar para a
integração do setor industrial,

cessando cm seu próprio ter-
;jrio as matérias-primas dele
e\traídaS. "Com isso, somos o
Ftado com melhores perspec-
tivas de desenvolvimento nos
próximos anos", salienta.

Aparato - A existência de
um aparato institucional avan-
çado, apoiado no tripé Indi-CDI-
BDMG, sempre foi apontada
como um fator decisivo para
que Minas partisse na frente na
época do "milagre". "Esse apa-
rato, criado na segunda metade
da década de 60, foi essencial
para a virada da economia mi-
neira nos anos 70. Mas, depois,
as instituições entraram numa
rotina e não captaram bem as
mudanças do ambiente exter-
no", diz Paulo Haddad, ao de-
fender a necessidade de uma
reengenharia do aparato
institucional. "Todas as insti-
tuições têm um ciclo de vida e
passam por crises. Hoje. elas
precisam ser readequadas",
avalia.
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A assessora econômica da
Seplan
Marilena Chaves:
"Apesar de um quadro não
comparável a 70, o aparato
institucional está
capacitado a cumprir
o seu papel"

Ocrescimento de Minas vai
demandar uma duplicação de

esforços para atrair,
seletivamente, novos projetos,

consolidando nossas vantagens
competitivas internacionais.

Neste quadro, é preciso
fortalecer órgãos de fomento
como o BDMG. A tendência é

Minas consolidar suas vocações
nas áreas de siderurgia,

mineração, indústria
automobilística e agroindústria

O ex-ministro ressalta, so-
bretudo. a importância de se for-
talecer o BDMG: "O Banco de
Desenvolvimento precisa voltar
a ser um órgão com fonte pró-
pria de recursos. repassados pelo
Tesouro do Estado. Ele não pode
terque buscar dinheiro caro para
emprestar mais caro ainda".

Para reforçar seu ponto de
vista, l-laddad lembra que hoje a
concorrência é muito maior que
nos anos 70. "Em meus traba-
lhos de consultoria tenho visita-
do muitos estados e pude consta-
tar que Paraná. Santa Catarina.
Bahia e Goiás desenvolveram
mecanismos de promoção indus-
trial muito fortes. em alguns ca-
sos mais fortes que os nossos. O
crescimento de Minas vai de-
mandar uma duplicação de es-
forços para atrair, seletivamen-
te, novos projetos, consolidando
nossas vantagens competitivas
internacionais", analisa.

Marilena Chaves, da
Seplan, tem posição diferente
com relação ao BDMG. "A al-
ternativa do atual Governo não
foi colocar dinheiro no B DMG.
mas dotá-lo de condições para
funcionar. de fato, como órgão
de fomento", argumenta. insis-
tindo na importância dos fundos
estaduais que serão geridos pelo
Banco. — Apesar deo quadro atu-
al não ser comparável ao da
década de 70, quando a situação
do setor público era muito dife-
rente, o aparato institucional está
capacitado a cumprir seu papel
e, nos últimos anos, houve um
avanço no sentido de recuperá-
lo". esclarece. Ela lembra, ain-
da, que o simples fato de possuir
um banco de desenvolvimento já
é um diferencial em relação a
outros estados. "Aqueles pou-
cos que também têm órgãos como
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o BDMG limitam-se a repassar
recursos do BNDES. Nós faze-
mos mais que isso".

Vocações - Segundo Pau-

lo Haddad. a tendência é Minas
consolidar suas vocações nas
áreas de siderurgia. mineração,
indústria automobilística e
agroindústria. O mais impor-
tante, acredita. é investir na mo-
dernização tecnológica desses
setores em que o Estado já de-
monstrou possuir vantagens
cbmpetitiva.s.

Para Margarida Fantoni.
num primeiro momento deverá
acontecer um aquecimento da
indústria de bens não-duráveis,
como conseqüência do aumento
dademanda. Num segundo mo-
mento, o crescimento atingirá
as indústrias de bens de consu-
mo intermediário. como side-
rurgia e metalurgia, com refle-
xos imediatos para a economia
mineira.

Marilena Chaves também
prevê que a retomada do desen-
volvimento não significará uma
alteração no perfil da economia
mineira. "Nossa vocação maior
é de produtor de bens intermedi-
ários. Mudar a estrutura indus-
trial é algo que só acontece a
longo prazo", afirma. Ela sali-
enta, entretanto, que o Estadojá
vem experimentando unia di-
versificação industrial, princi-
palmente nos ramos da
agroindústria, plásticos,
autopeças e confecções. E fina-
liza: "A retomada vai aconte-
cer, sem dúvida, mas nem o
Brasil nem Minas deverão repe-
tir as taxas de crescimento da
década de 70. Naquela época
partimos de uma média muito
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baixa, quase do zero, o que não
acontece hoje".

Já na opinião do econo-
mista Clélio Carnpolina. pro-
fessorda IJFMG, o modelo de
grande empresa siderúrgica e
metalúrgica em Minas pode
estar esgotado, pois estes tradi-
cionais setores começam a con-
viver com a falta de perspecti -
vas mundiais e amargam uma
forte tendência de queda da im-
portância no contexto estadu-
al. Para o professor do Centro
de Desenvolvimento e Planeja-
mento Regional (Cedeplar), da
UFMG,o futuro de Minas pas-
sa por uma ampla reconversão
de seu parque industrial, corria
adoção deu m novo tratamento
técnico para esses segmentos.
que jamais voltarão a crescer
às taxas registradas no pas-
sado.

Indicadores - Alguns in-
dicadores econômicos, detalha-
dos e analisados nos artigos
publicados nesta edição da-Re-
vista do Legislativo", ajudam a
traçar um quadro mais preciso
das possibilidades do Estado
numa conjuntura de rea-
quecirnento da economia. De
acordo com estudos realizados
pelo Centro de Estatística e In-
formações da Fundação João
Pinheiro, o Produto Interno
Bruto de Minas Gerais (US$
42,79 bilhões em 93) apresen-
tou, no ano passado, um acrés-
cimo de 5.0% em relação a 92,
taxa ligeiramente superior à
verificada na economia nacio-
nal, que foi de 4,86%. Esta
taxa de crescimento do PIB
mineiro em 93 foi, também, a
mais alta registrada desde 86.

A assessora
da Fiemg
Margarida Fantoni:
'Há necessidade de
uma política tributária
mais progressista, de
feições menos fiscalistas

OPIB mineiro cresceu 5% em
93, mais do que a média nacional
de 4,86% e a mais alta desde 86.

Minas é o segundo Estado que
mais tem recebido recursos do

Banco Mundial e do
Banco Interamericano de

Desenvolvimento. Mas as
disparidades regionais criadas

pela concentração de atividades
econômicas em algumas

regiões afetam a vida de enorme
parcela da população

Outro dado relevante é  fato de
Minas sero segundo Estado que
mais tem recebido recursos do
Banco Mundial (Bird) e do Ban-
co Interamericano de Desenvol-
vimento(BID).

O primado do econômico
sobre o social tem sido uma
realidade incontestável nos últi-
mos anos. As disparidades re-
gionais criadas pela concentra-
ção das atividades econômicas
em algumas regiões afetam di-
retamente as condições de vida
de enorme parcela da popula-
ção. As diferenças entre as áre-
asde maior e menor desenvolvi-
mento, quer em termos de opor-
tunidade de emprego e renda,
quer em termos de acesso a ser-
viços básicos, são notórias.

Mudar esta situação exige,
necessariamente, um esforço
conjunto de autoridades e da
população, ampliando-se as
oportunidades de participação
na definição de prioridades e da
alocação de recursos. Ressalte-
se, aqui, o significado maior
que a Assembléia vem buscan-
do dar às Audiências Públicas,
onde as lideranças são chama-
das a opinar sobre as priorida-
des das comunidades.

"Minas são várias", disse
Guimarães Rosa. Diante desse
quadro de contrastes. com pés-
simos indicadores sociais e bons
indicadores econômicos, o fu-
turo governador terá pela frente
o desafio de fazer com que os
benefícios de urna esperada
retomada do desenvolvimen-
to revertam-se em urna dis-
tribuição de renda e de ri-
quezas mais justa, melhoran-
do as condições de vida de
milhões de mineiros.
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