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OS DESAFIOS DO
NOVO GOVERNO
Existe um clima favorá vei à retomada do crescimento econômico,
mas a sua realização dependerá do enfrentamento de alguns
problemas básicos, que hoje são obstáculos para que o Estado
consolide a sua posição no ranking -da economia nactonat
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novo governo, para evitar que o Estado perca vantagem
comparativa para outras regiões do País. O risco de
estrangulamento em alguns segmentos de infra-estrutura,
como os (te telecomunicações e transporte é um deles. A
dcl ïnição de unia política f7ciente para as áreas de Ciência
e Tecnologia e Educação é outra condição básica.

A diversidade regional, que caracteriza o Estado de
Minas Gerais, também terá de ser analisada e enfrentada.
(lira rés de políticas compensatórias. Na área da adminis-
tração pública, o novo governo terá de repensar SUaS
instituições, principalmente as da área de pesquisa
tecnológica, que foram sucateadas na década de 80, e
discutir um quarto recorte político administrativo, entre o
Estado e o município, a exemplo do condado americano,
para evitar o quadro de Um município pobre e outro rico,
um do lado do outro. As disparidades salariais do funcio-
nalis,no público são outro desafio que está colocado.

Essas avaliações são) do economista Clélio Camnpolina,
professor do Centro de J)esenvoivimento e Plane jamfleflio
Regional (Cedeplar). da Universidade Federal de Minas
Gerais. Ein entrevista aos jornalistas Patrícia Duarte, da
Gerência-Geral (IC Comunicação Social, e Jurani Garcia,
téCiii(o da Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa da
Assembléia Legislativa, Clélio Camnpolina fá/ou sobre as
perspectivas de retomada (/0 cre.sc,,ne//k-) brasileiro e de
Minas Gerais, analisando os aspectos políticos e econômi-
cos desse novo ciclo do desenvolvimento brasileiro.
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Revista do Legislativo - Qual é o
cenário de Minas Gerais, neste
momento de mudanças políticas,
com a posse de um novo governo,
tanto no âmbito federal quanto
eSI(ldUal?
Clélio Campolina - Minas Gerais
recuperou a sua participação relativa
no conjunto da economia brasileira.
após um longo período de crise, quan-
do esteve identificada com um quadro
de estagnação e decadência. Hoje, no
entanto, não há mais nenhuma dúvida,
Minas Gerais já é o segundo PIB
brasileiro, embora as estatísticas este-
jam um pouco atrasadas. A partir
deste momento, de retomada, que foi
fundamentalmente na década de 70,
houve uma nova situação de crise na
economia brasileira, provocando um
certo compasso de espera. Durante a
década de 80. que alguns chamam de
década perdida, Minas, e o Brasil como
um todo, criou as condições para este
momento atual. Toda essa
reestruturação, não só do ponto de
vista político, onde houve profundas
transformações, mas também do pon-
to de vista econômico, ocorreu na dé-
cada de8().

RI - A posse do novo presidente,
Fernando Henrique Cardoso, tem for-
talecido a expectativa otimista de uma
retomada da economn ia brasileira.

uma lli[)ófrse consistente no
(r'flhF(.V1() polÍtico-e(onÔmico?
Clélio Campolina - De fato, existe
urna avaliação bastante positiva de
retomada do crescimento brasileiro, e
o País, dentro do contexto internacio-
nal, está absolutamente preparado para
crescer. Havia uma expectativa de
que, com a abertura econômica, a

indústria brasileira iria para a falência,
para o sucateamento, e isso não aconte-
ceu. A indústria brasileira está demons-
trando que está preparada, do ponto de
vista produtivo, para crescer. A mesma
coisa está acontecendo com a agricultu-
ra e com o setor de serviços em geral. O
único problema que existe no Brasil está
relacionado com o setor público e a
inflação. À medida que essas coisas es-
tão sendo contornadas, o Brasil está
preparadíssimo para crescer e todo o
contexto internacional é favorável a essa
retomada. Eu entendo que a eleição de
Fernando Henrique Cardoso consolida
um certo pacto entre, digamos, as clispu-
tas políticas e, conseqüentemente, isso
dá uma grande segurança em nível inter-
nacional. Fernando Henrique Cardoso 
urna pessoa extremamente conhecida,
respeitadíssima. Tudo isso gera urna ex-
pectativa muito favorável, facilita a vin-
da de capital externo, e o País passa a ter
condições de retornar o seu crescimento.

RI - Existia o receio de que, com a
formação dos grandes blocos econômi-
cos, CO!fl() o da Comunidade Econômi-
ca Européia, e com a abertura do Leste
Europeu, os recursos disponíveis no
inundo para investimento tenderiam a
se dirigir para essas regiões, enz detri-
nento de país'es do Terceiro Mundo,
como o Brasil. Este risco permanece?
Clélio Campolina — Houve mesmo toda
uma reconfiguração produtiva interna-
cional. com a criação dos grandes blocos
e a abertura do Leste Europeu. que deve-
rá passar a atrair mais capital. Mas
temos de considerar que o Leste Europeu
está ainda numa fase de desorganização
política, social e produtiva muito gran-
de. Essa região não oferece oportunida-
de imediata de investimento, ao contrá-
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rio do Brasil, que já está em condições
de absorver esses recursos. Outro as-
pecto que temos de observar é ode que
os grandes grupos econômicos estão
procurando áreas onde haja potencial
de expansão, e o Brasil tem uma popu-
lação de 150 milhões de habitantes,
com nível de renda médio não somos
uma índia. Temos uma extensão geo-
gráfica significativa, recursos produti-
vos e mercado. Então, tudo isso trans-
forma o Brasil numa alternativa de
expansão para o capitalismo mundial.
não há dúvida nenhuma sobre isso. As
grandes empresas não vão abandonar
um mercado com a potencialidade do
brasileiro, que está ainda para sercons-
tituído. Não podemos nos comparar
aos países cio Leste Europeu, temos
outro potencial decresci niento.

RL - E quais (IS perspectivas J)U?'(I
Minas Gerais dentro deste novo ciclo
de crescimento:
Clélio Campolina - Primeiro, é im-
portante ressaltar que, historicamente,
a atividade econômica, ao longo de
quase um século, foi se concentrando
basicamente em São Paulo. A partir da
década de 70. aproximadamente, mi--
ciou-seum processo de desconcentração
dessa região, fenômeno que chamamos
teoricamente de reversão da polariza-
ção. Inicialmente a produção agrícola
começou a migrar no sentido da frontei-
ra do Sul e do Centro Oeste e, mais
recentemente, como fenômeno decisi-
vo, assistimos à reversão da polariza-
ção industrial. A área metropolitana de
São Paulo chegou a participar. em 1970,
com 44% da produção industrial do
Brasil  hoje está com essa participação
reduzida para 26% aproximadamente.
Em 20 anos. é uma queda bastante
significativa, e foi provocada pordiver-

sos fatores, como o aumento do custo
de produção na área metropolitana de
São Paulo, incluindo o preço de terre-
nos, salário, controle de poluição, pres-
são sindical. Então, a partir desse mo-
vimento de desconcentração, essa in-
dústria começou a migrar no espaço
nacional cm vários sentidos. Inicial-
mente houve uma desconcentração para
várias regiões do País, com a instalação
do pólo industrial de Manaus. um certo
crescimento industrial do Nordeste, do
Sul e por aí afora. Mais recentemente,
essa desconcentração está se configu-
rando dentro de uma macrorregião que
vai, no meu entendimento, de Minas
Gerais ao Rio Grande do Sul, com o Rio
de Janeiro ficando de fora.

R L - Qual seria o trajeto da influência
de São Paulo sobre esta ,nacrorregiao?
Clélio Campolina - Esse processo
está etuindo grandes eixos. Um pri-
meiro vai no sentido Sul - Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul -
e será muito potencializado com o
Mercosul. Um segundo eixo corre no
sentido Oeste de São Paulo. seguindo a
Rodovia Castelo Branco, no sentido de
Bauru e Sorocaba, apontando para o
Mato Grosso do Sul. Um terceiro eixo
vai no sentido Noroeste do Estado.
atingindo Campinas. São José dos Cam-
pos. até o Triângulo Mineiro. E há um
quarto eixo, que sobe flO sentido da
Região Central de Minas. Então, acre-
dito que o Estado. nesse movimento de
integração com São Paulo, terá um
grande potencial de expansão industri-
al, não, ó através do crescimento do Sul
de Minas, que é uma região com uma
rede de cidades do porte médio que já
atrai indústrias e está muito próxima de
São Paulo, como também da região
Central do Estado.
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Ri - Qual veria o veio a ser explorado
por essa região?
Clélio Campolino - Ela abriga um
parque metalúrgico deporte que pode-
ria permitir urna grande integração com
o que chamamos de indústria metal
mecânica. É o caso da Fiat, que tem a
montadora instalada aqui, e as indús-
trias de partes, componentes e
autopeças que estão vindo para cá.
Elas atendem à montadora e conso-
mem matérias primas locais. Nos últi-
mos dez anos, o parque de autopeças
de Minas Gerais teve um dos maiores
crescimentos do País, e, se houver a
instalação de uma nova montadora no
Estado - há expectativas nesse senti-
do -, isso vai acelerar a integração do
que estamos chamando de complexo
metal-mecânico. Apenas para qualifi-
car. nós não temos, por exemplo, um
pólo petroquímico; então, por aí não
vamos crescer. Nós não temos
agroindústrias de peso significativo,
como as do Rio Grande do Sul, Paraná
e Santa Catarina e as que estão agora
acompanhando a fronteira agrícola.
Então, o segmento metal-mecânico é
muito importante para Minas e deverá
se consolidar nesse eixo, seguindo a
Fernão Dias e ainda com a possibilida-
de de se integrar no sentido do Vale do
Aço. O único obstáculo para esta ca-
minhada é o sistema viário que, em
direção ao Vale do Aço, é muito ruim.

Ri - Dentro desse novo ciclo de cres-
cimento, qual será o papel do Estado?
Em décadas passadas ele teve uma
participação significativa. E agora,
continuará tendo essa atuação?
Clélio Campolina - Nós entendemos
que o Estado esta mudando o seu papel
em nível mundial cem nível de Brasil.
Estou falando tanto do Estado federal

quanto do Estado federativo. No âmbi-
todo governo federal, nós conhecemos
a história do crescimento econômico
brasileiro e a grande participação das
empresas estatais. Hoje estamos assis-
tindo a um processo de privatização
que deverá ser acelerado. Não há previ -
são de lançamento de nenhum grande
projeto estatal na área industrial. En-
tão, acho que isso é uma questão dos
tempos. Por outro lado, entendo que o
Estado federal vai ser cada vez mais
requisitado no sentido de atender a
demandas sociais e de infra-estrutura.
E essas tendências se repetem junto ao
Estado federativo. Mas, para consolidá-
las. uma questão emergente será a da
redefinição de atribuições entre o Esta-
do federal, Estado federativo e os mu-
nicípios, no sentido de urna certa
descentralização. AConstituiçãode 88
começou a fazer isso, mas ela
desconcentrou recursos e não discutiu
atribuições. Agora não temos como
fugir desse debate. Nesse processo, o
Estado de Minas Gerais vai também
mudar suas atribuições. Ele não vai
poder repetir o que fez na década de 70,
quando participava até acionariamente
de projetos industriais, a exemplo da
Fiat, ou de construção própria. Terá
também, cada vez mais, de retomar
suas funções de natureza social,
reassumindo a questão da saúde, edu-
cação, saneamento, e redividindo isso
com os municípios. Agora, por outro
lado, o Estado será ainda e cada vez
mais requisitado no sentido de oferecer
algum tipo de infra-estrutura
tecnológica. Ou seja, as mudanças
tecnológicas em curso mudam os re-
quisitos da nova indústria em termos de
pesquisa, assistência técnica e
capacitação profissional. Analisando
as experiências mundiais - e brasilei-
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ras também -, elas mostram que está
emergi udo, no bojo do crescimento. da
reestruturação industrial, um conjunto
de atividades novas, tecnologicamente
modernas, que se agrupam nos chama-
dos pólos tecnológicos ou parques
tecnológicos. No Brasil. temos oexern-
PIO de Campinas. São Carlos, São
José dos Campos. Florianópolis: em
Minas Gerais, temos unia experiência
menor, que é a de Santa Rita do
Sapucaí. E o que acontece em Minas é
que o nosso sistema educacional, prin-
cipalmente o federal, não foi articula-
do com a demanda tecnológica do se-
tor produtivo. Esse é um foco de pres-
são que o Estado terá de enfrentar, e ele
poderá ter um papel fundamental nes-
sa intermediação, principalmente como
ponte entre ór g ãos de pesquisa
tecnológica —como o Cetec. Epamig -,
o sistema universitário co setor produ-
tivo.

RL - O Estado estaria preparado
para responder a essa pressão?
Clélio Compolina —Aí é que está. O
meu diagnóstico é ode que esse siste-
ma foi sucateado na década de 80.
Essas instituições foram criadas, cum-
priram um certo papel e, na década de
80, foram relativamente abandonadas.
Acho que a revitalização dessas insti-
tuições é uma questão fundamental. O
Estado terá de repensar como
reestruturar seu sistema de fomento à
atividade econômica e de assistência
técnica e pesquisa tecnológica. Isso é
urna Iacunaem Minas, e o novo gover-
no terá de assumir isso de uma maneira
muito enfática.

R L - Além de responder às pressões
das demnandas Sociais?
Clélio Campolina —É. Coerentemen-

te com a situação nacional, com a de-
mocratização, as pressões sociais vão
aumentar muito, e o Estado terá de dar
respostas aessas demandas, redividindo
suas atribuições com os municípios. Eu
entendo, por exemplo. que a questão da
educação básica deve ser uma questão
municipal. Nos países mais desenvol-
vidos, saúde. educação básica. habita-
ção, são tratadas em nível municipal.
Como vamos ter urna norma única para
tratar de habitação? Um projeto para se
implantar numa Av.Vieira Souto, por
exemplo, não pode seguir as mesmas
regras de outro destinado a um vilarejo
da região amazônica. Assim, acho que
teremos de perseguir um quarto recorte
político administrativo, entre o Estado
e o município, a exemplo de um conda-
do americano ou europeu. Não faz ne-
nhum sentido, por exemplo, a área me-
tropolitana continuar sendo adminis-
trada respeitando-se a independência
municipal. Contagem e Betim têm uma
receita tributária per capita que é três
vezes a de Belo Horizonte, e isso é
irracional. Outro exemplo está no Vale
do Aço. Temos Ipatinga de um lado.
Timóteo de outro e Coronel Fabriciano
no meio, município que só tem a popu-
lação, com os outros dois detendo a
receita. Então, isso não faz nenhum
sentido. É preciso fazer uma união Fis-
cal. Por que a população que está em
Coronel Fabriciano não pode se benefi-
ciar  do recurso público da região?

RL - E quais são as perspectivas para
as demais regiões do Estado?
Clélio Campotina - Minas Gerais tem
um grande problema. que é a sua diver-
sidade regional. O Estado tem algumas
áreas de grande potencial de expansão,
fundamentalmente toda aquela faixa
que vai de Minas a São Paulo. pelo
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corredor da Fernão Dias, e todo o lado
no sentido do Oeste, do Triângulo Mi-
neiro, que é uma fronteira de expansão
agrícola, onde estão se instalando ainda
alguns pólos industriais importantes.
Mas o Estado tem ainda uma outra
faixa, que começa no Alto Rio Grande,
passando pela Zona da Mata, Rio
Doce, Mucuri e Jequitinhonha, que é
uma região que não demonstra grandes
perspectivas de desenvolvimento eco-
nômico. É uma região estagnada e que,
inclusive, tem uma grande desvanta-
gem. que é a decadência do seu vizinho.
o Rio de Janeiro. Estou fazendo o
mapeamento das áreas industriais di-
nâmicas do Brasil, estamos analisando
todas as cidades que têm mais de 10 mil
pessoas empregadas na indústria. São
76 áreas no Brasil, e rio caso de Minas
Gerais o chamado corredor do Rio de
Janeiro e os seus limites estão estagna-
dos, porque o Rio é uma economia
decadente, e isso afeta seus vizinhos. Se
fosse uma economia dinâmica, a Zona
da Mata estaria recebendo seus efeitos
propulsores, como o Sul de Minas e o
Triângulo recebem de São Paulo. Esse
é um outro problema de diversidade
regional e que exige políticas compen-
satórias. porque, primeiro não há como
fazer justiça social pela ineficiência.
Você tem de produzir bem onde é pos-
sível produzir, mas tem de fazer algu-
ma política de distribuição para com-
pensar as mazelas sociais das regiões
pobres.

RI. - Quais seriam as vocações dessas
regiões do Estado que hoje estão es-
tagnadas? Seria possível valorizá-las
através dessas políticas?
Clélio Campolina - Seria preciso fa-
zer uma buscada identificação local de
algumas possibilidades, mas tendo cia-

ro que elas realmente não apresentam
grande potencial de expansão. Pode
haver algumas coisas tópicas, locais,
mas sem muita perspectiva. Estamos
numa economia capitalista, e a ativida-
de produtiva vai para onde ela tem
maior expectativa de lucro e cresci men-
to.

R  - O pacto entre as disputas políti-
cas, alcançado durante a eleição pre-
sidencial, é umjatorfavorável ao re-
torno dos investimentos, conforme o
senhor ressaltou. Existiria um clima
semelhante no contexto estadual?
Clélio Campolina - Eu publiquei um
trabalho. em 1986. intitulado "O para-
doxo mineiro: o fortalecimento econô-
micoe o enfraquecimento político", onde
eu mostrava que a economia de Minas
estava aumentando a sua participação
relativa, mas, politicamente, o Estado
estava se esvaziando. Continuo enten-
dendo que Minas Gerais permanece com
um grande vazio político em nível naci-
onal. O Estado não tem hoje, no meu
entendimento, nenhum nome de peso
nacional. Se pegamos o mapa do Brasil
e relacionamos as figuras de expressão
política nacional, vemos que a maioria
dos estados tem um exemplo de político
de dimensão nacional. Podemos até dis-
cordar politicamente dessas lideranças,
mas são nomes representativos da vida
nacional. O Pará, por exemplo, tem um
Jarbas Passarinho; o Maranhão, o ex-
presidente José Sarney. o Ceará tem
lideranças expressivas do PSDB,
Pernambuco elegeu o senador Roberto
Freire e por aí afora. São Paulo tem um
conjunto de políticos, de todos os parti-
dos, com liderança nacional. Minas
Gerais, a não ser que consideremos
Hélio Garcia como uma figura de di-
mensão nacional e o presidente Itamar
Franco, que chegou a esse posto por
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circunstâncias especiais, não ternos urna
liderança expressiva. Qual senador tem
essa dimensão? O próprio episódio da
eleição de Eduardo Azeredo é um exem-
plo. Ele não construiu uma carreira
pública, urna história política quejusti-
ficasse a sua eleição, como eu entendo
seria necessário. Ele é uma pessoa de-
cente, honesta, não resta dúvida, mas as
circunstâncias políticas que o elegeram
são estranhas. E quem é o opositor de
Eduardo Azeredo? E Hélio Costa, que
também não tem uma carreira política.
E não é possível, em lugar nenhum do
mundo, um indivíduo chegar a uma
posição de expressão na vida pública
sem que antes tenha construído a sua
carreira. Essa é a expressão clara do
vazio político que vivemos.

RI. - A falia de lideranças políticas
expressivas pode prejudicar o Estado
na disputa pelos investimentos, du-
rante essa nova etapa do crescimento
brasileiro, ou essa definição estaria
mais ou menos imune à questão políti-
ca?
Clélio Campolina - Eu acho que a
decisão sobre esses investimentos faz
parte de uma lógica econômica, que
tem na política apenas um dos seus
ingredientes. Mas, com certeza, a polí -
tica econômica estadual poderia cum-
prir um papel importante nisso. Por
exemplo, quando fiz menção aos pólos
tecnológicos, é porque, além deste ser
um aspecto importante da nova fase de
industrialização, outros estados estão
fazendo um grande esforço de desen-
volvimento nessa área. E são estados
que estarão competindo com Minas
Gerais. São Paulo é um deles. O Estado
tem uma Secretaria de Ciência e
Tecnologia que funciona muito bem e
uma integração do setor produtivo com

as universidades bastante eficiente.
Nessa direção. São Carlos, por exem-
plo. tem um trabalho expressivo. Em
Santa Catarina a articulação é muito
grande também. O empresariado de lá
é muito ativo e não apenas os do Oeste
do Estado, como os da Perdigão e da
Sadia. No litoral. em Florianópolis, o
relacionamento entre universidade e
empresa é muito intenso. A Weg Mo-
tores, que é a maior indústria de moto-
res elétricos do Brasil, desenvolveu
um projeto com o Departamento de
Engenharia Mecânica da Universida-
de Federal de Santa Catarina e mon-
tou, lá dentro, urna unidade de
automação industrial. Não vemos es-
sas coisas acontecendo em Minas.
Paraná também faz um esforço grande
neste sentido. Então eu acho que, ape-
sar de ser relativamente espontâneo
esse processo de desconcentração in-
dustrial, a política estadual é muito
importante. Daí a necessidade de se
repensarem as instituições tipo Banco
de Desenvolvimento. mdi. Fundação
João Pinheiro. Talvez até reestruturí-
las, porque os tempos mudaram. Não
sei se as estruturas existentes
correspondem às necessidades do mo-
mento.

RI. - Tem-se notado, por parte da
imprensa do Rio e de São Paulo. uma
nítida redução do espaço dedicado a
Minas rio noticiário político-econô-
mico. Isso é conseqüência do esva-
ziwnento a que o senhor se referiu ou
seria uma ação intencional, um
bairrismo editorial?
Clélio Campolina —Aí temos duas
dimensões. Eu acho que temos o lado
econômico e o político. Do lado econô-
mico, a presença na imprensa depende
do PIB que as instituições carregam,
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do seu faturarnento, A Federação das
Indústrias de São Paulo é ouvida todos
os dias não é porque ela é boazinha. É
porque ela representa uma parte subs-
tantiva da produção brasileira, ela tem
urna expressão maior, e Minas tem
urna expressão menor do ponto de vis-
ta econômico. Então é normal que não
tenha o mesmo destaque. E. no caso de
Minas, ternos outra particularidade, O
Estado era muito centrado cm torno de
estatais e empresas estrangeiras, Com
seu poder decisório desvinculado do
Estado, sediado fora de Minas. Nesse
sentido, as privatizações vão fortale-
cer a representação empresarial de
Minas. Urna coisa é o presidente da
Usiminas privatizada falar pela em-
presa, outra era uni burocrata de
Bras í1 ia falarem nome dela. Isso muda
muito. Agora, o fato de Minas não ter
políticos de expressão nacional esva-
zia mesmo o noticiário político do
Estado. E isso começou com o gover-
nadorTancredo Neves. O projeto dele,
quando ocupou o Palácio da Liberda-
de, era o de promover uma grande
articulação para ser o presidente da
República, e, na sua administração, as
principais instituições do Estado fo-
ram abandonadas, iniciando o proces-
so de seu sucatcaniento. Eu me sinto à
vontade para falar isso, porque fui
crítico do governo militar o tempo todo.
Então, por incrível que pareça, o
sucateamento das instituições minei-
ra,s— Banco de Desenvolvimento, mdi,
Fundação João Pinheiro. Secretariado
Planejamento —começou com Tancredo
Neves. Depois tivemos opriineirogo-
verno Hélio Garcia, que foi um gover-
no atrapalhado, por um período curto,
onde as coisas foram muito fáceis,
porque tinha aquela áurea do Tancredo
Neves: ele tinha acabado de morrer,

Depois veio Newton Cardoso, que, me
parece, foi uma quebra entre uma aris-
tocracia tradicional de Minas e a emer-
gência de classes urbanas e sem o peso
nem da representação empresarial forte
nem das representações sindicais. Foi
uma anomalia na nossa história, uma
coisa inorgânica, por isso acho que um
cientista político é que teria de analisar
isso. E aí vem o segundo governo Hélio
Garcia, um governo silencioso, corno
defini uma vez. Nem brigar o Hélio
Garcia brigou, não ari-umou nem inimi-
gos. Isso tudo tira o Estado da pauta
dos grandes jornais e inibe os aconteci-
mentos.

R L - Algunas das primeiras análises
do segundo tempo do governo Hélio
Garcia sugerem que ele terá o mérito
de ter reorganizado o Estado, essas
instituições que foram sucaleadas nos
governos passados. O senhor concor-
da?
Clélio Campolino - Algumas. sim. O
Banco de Desenvolvimento está, de fato,
passando por um processo de
reestruturação grande. Não de
reestruturação interna, mas de seus ins-
trumentos de ação. Está sendo criado
um conjunto de fundos de desenvolvi-
mento que terá um papel importante,
nos próximos anos, para viabilizar as
políticas estaduais, O mais significati-
vo deles é o Fundo de Industrialização,
que terá um volume de dinheiro subs-
tantivo, com grande repercussão junto
à economia do Estado. Então, algumas
instituições estão se reestruturando, a
exemplo doBDMG. NaSeplan,eu não
vi nenhuma reestruturação. Na Secre-
taria de Ciência e Tecnologia, a situa-
ção é extremamente caótica, não se fez
nada de novo lá dentro. O Cetec perma-
nece abandonado. O que eu acho que
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foi feito no governo Hélio Garcia foi
uma organização das finanças. A Se-
cretaria da Fazenda administrou as fi-
nanças estaduais. Mas faltou coragem
política para tocar na raiz do estrangu-
lamento do orçamento estadual. O gros-
so do gastos públicos é com o funciona-
lismo, e o Estado tem várias categorias
funcionais, que vivem realidades abso-
lutamente diferentes, criando um qua-
dro irracional,que teria de ser remonta-
do. A outra agravante são as estatais,
onde existe um corporativismo muito
forte, e é preciso ter um mínimo de
coerência política com essas empresas.
E óbvio que não é simples, não dá para
fazer isonomia no papel, tem muito
desafio, mas tem de haver coragem
para enfrentar o problema. Isso não é
mexido porque incomoda, dá desgaste
político.

RL - Entre os desafios do novo gover-
no, quais outros o senhor citaria? A
questão da infra-estrutura, do estran-
gulamento dos sistemas de energia, de
telecomunicações, seria um deles?
Clélio Campolina -Eu acho que, se a
economia retomar o crescimento, vai
haver problema de infra-estrutura em
vários segmentos. Na área de energia
elétrica, já existe um esforço de expan-
são da rede de atendimento, e, com isso,
o problema deverá ser um pouco atenu-
ado. Mas, na área de telecomunicações,
certamente vai haver algum estrangu-
lamento. Agora, o grande problema de
infra-estrutura que teremos de enfren-
tar está na área do transporte. Este é
que é o gargalo, principalmente com o
fenômeno que estamos assistindo no
Brasil, que é o da retomada acelerada
da indústria automobilística. O efeito
da renda sobre a demanda de automóvel
é brutal, e, se a economia crescer, não

resta dúvida de que essa demanda con-
tinuará a crescer rapidamente. Com o
aumento da frota, é fundamental me-
lhorar as condições de infra-estrutura
para ela andar.

RL - A Educação pode ser mais um
dos desafios do novo governo?
Clélio Campolina - Eu acho que será
um grande desafio. Acho que o governo
Hélio Garcia tentou fazer um projeto de
reestruturação do sistema educacional,
mas ficou amarrado. justamente, por-
que esse segmentoestá quase que total-
mente vinculado ao setor público esta-
dual, e é uma coisa pesada. O governo
não teve mobilidade para fazer as mu-
danças necessárias.

R L - Os financiamentos externos cor?-
seguidos, por exemplo, para a rei-pião
Dias, para a área da Educação, para
os projetos ambientais, terão algum
peso junto ao novo governo?
Clélio Campolina - Esses financia-
mentos externos São importantes. O
Estado e os municípios não têm recur-
sos para fazer os investimentos neces-
sários em termos de infra-estrutura.
manutenção. Eles terão mesmo de con-
tinuar recorrendo a alguma forma de
financiamento, e as instituições multi-
laterais estão aí para isso. Em geral são
projetos específicos e, portanto, mes-
mo que do ponto de vista quantitativo
não sejam recursos significativos, te-
rão um papel importante, porque é um
dinheiro que vem carimbado e é capaz
de viabilizar obras de repercussão. E o
caso da duplicação da Fernão Dias. O
Estado, talvez, até pudesse fazer essa
obra com recursos próprios, mas fica-
ria brigando com a folha de pagamento
e poderia acabar não a fazendo. Com o
financiamento externo, o Estado teve
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de participar com a sua contrapartida,
viabilizada através do lançamento de
bônus, e a obra aconteceu. Os bônus
serão agora resgatados com recursos
do Tesouro estadual. Então, o financi-
amento externo ajudou até a viabilizar
a vinculação de recursos para a obra:
caso contrário, seria difícil realizá-la.
Essa é uma alternativa interessante,
que tem de continuar a ser perseguida,
e não só pelo Estado, mas pelos própri-
os municípios. Eles precisam organizar
suas finanças e, talvez, recorrer a
alguma forma de financiamento para
realizar as obras de infra-estrutura de
que necessitam.

R L - Qual poderá ser, a partir de 95,
o iinpa lo do Mercosul sobre a econo-
/fliU Fiuneira ?
Clélio Campolina - Fiz um trabalho
para a lpea onde trato exatamente des-
sa questão. sobre o impacto do Mercosu 1
do ponto de vista regional. O Mercosul
tinha um comércio de US$ 1.5 bilhão
em 1985, agora já é de quase US$9
bilhões. A avaliação que eu tenho é de
que isso vai fazer um efeito de arrasto
no sentido do Sul, vai potencializar
aquele grande eixo do Sul de que já
falei. Como Minas Gerais está muito
perto de São Paulo, e com a possibil ida-
de desse eixo de integração, acho que
terá condições de aproveitar os efeitos
do Mercosul, principalmente se melho-
rar sua infra-estrutura. A duplicação
da Femão Dias já é um elemento impor-
tante para facilitaressa integração, mas
seriam necessárias outras intervenções.
Agora, nessa movimentação, vamos ter
muito investimento cruzado. algunscom
impacto positivo, outros negativo. E
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isso não apenas com o Mercosul, mas
corri a abertura econômica como um
todo. Hoje já encontramos nos super-
mercados queijo alerno mais barato
que aquele produzido aqui no Estado.
Mas esse é o custo da reestruturação.
Ou você moderniza e fica eficiente, ou
desaparece.

RL - O senhor afirmou que Minas
Gerais já detém o segundo PIB do
País. Mas existem discussões sobre
isso, e algumas estatísticas mostram o
Estado ainda na terceira posição. Por
que isso acontece?
Clélio Campolina - Existem várias
estimativas, mas algumas delas mos-
tram com certeza que Minas já estaria
com 12% do PIB, enquanto o Rio de
Janeiro teria caído para 10%. Esses
dados são da Fundação Getúlio Vargas,
do Rio. O que acontece é que estamos
sem censo desde 1985, e as estimativas
são precárias, mas não há nenhuma
dúvida de que todos os indicadores, não
é bairrismo, mostram Minas Gerais
crescendo e o Rio de Janeiro indo para
o buraco. O Rio é uma economia estag-
nada, não atrai nenhuma atividade in-
dustrial e, principalmente, está perden-
do turismo para a Bahia, para a orla
nordestina, para o turismo ecológico do
Pantanal, etc. O Estado não tem entor-
no agropecuário, nunca teve, e a ativi-
dade industrial não vai para lá, porque
o clima social afugenta. Os americanos
falam muito de uma coisa que eles
chamam de "clima dos negócios". Eles
só vão para um lugar onde haja clima de
negócio, e não é o caso do Rio. Então,
Minas está em segundo lugar e com
boas perspectivas de crescimento.
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