
DESEMPENHO ECONÔMICO

Após vários anos de estagnação, a reboque da conjuntura nacio-
nal, a economia mineira apresenta claros sinais de recuperação,
impulsionada por um perfil diversificado e por financiamen-
to de instituições internacionais a projetos de grande porte
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década de 70 viu a economia mineira cres-
cerem níveis tão surpreendentes que em seis
anos o PIB estadual dobrou, alcançando
percentuais de até 17% ao ano.

Este desempenho foi atingido graças à
intervenção do setor público
na economia. em aliança com
capitais privados de origem
externa ou deslocados de
outros estados.

A partir dos anos 8() a
economia retrai-se. o produ-
to mineiro passa a apresen-
tar divers ificação, e a gestão
nos negócios empresariais
muda de perfil. Além disso,
há um recuo no papel do
Estado como interventor nos
negócios, por força da crise fiscal, e este
espaço é naturalmente ocupado pela inicia-
tiva privada.

Análise da Fundação João Pinheiro so-
bre as 50 maiores empresas emfaturamento
no Estado revela o grau de diversificação de
sua economia: estão representados 12 seto-
res econômicos, resultado do esforço para

desatrelar gradati vamente o produto mineiro
de sua base primária.

A diversificação do setor de bens de
capital e dc consumo duráveis e as modifica-
ções na estrutura da produção de bens inter-

mediários, verificadas nos úl-
timos anos com o aumento do
grau de processamento dos
mesmos, modificaram o modo
de inscrição de Minas na eco-
nomia nacional e internacio-
nal, mas não reverteram (luas
características que peculia-
rizam a indústria de transfor-
mação no Estado: a grande
concentração na produção de
bens intermediários (em espe-
cial metalurgia e não-metáli-

cos) e a grande concentração da produção
industrial em poucas empresas.

Em termos espaciais, observa-se a con-
centração geográfica das empresas na Re-
gião Metalúrgica  Campos das Vertentes. O
Triângulo e o Alto Paranaíba surgem em
seguida. em termos de parque industrial.

As modificações ocorridas na economia
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mineira contribuíram para inseri-Ia num processo de
internacionalização, em que a competitividade empresarial
torna-se fundamental.

A década de 80 já é conhecida como década perdida
economicamente - a economia brasileira comportou-se
nesse período de forma instável e estagnada, e estas carac-
terísticas ficam absolutamente claras quando se contra-
põem os índices de crescimento do PIB e os de inflação com
os da década de 70.

Minas Gerais, com o terceiro PIB do País (segundo
dados oficiais de 1990, embora estimativas mais recentes
apontem MG na segunda posição, superando o Rio de
Janeiro), sofreu igualmente esses desequilíbrios. Nos últi-
mos anos, porém, vem apresentando claros sinais de recu-
peração.

Indicadores favoráveis - Em 93, a economia mineira
cresceu 5%, e a do Brasil, 4,96%. A indústria é a maior
responsável pelo PIB mineiro (26,3%), seguida do comér-
cio (17,4%), agropecuária (14,8%), setor financeiro
(11,6%),	serviços
(9,9%), transporte
(7,8%), eletricidade,
gás e água (4,8%),cons-
trução (4,2%) e extra-
ção mineral (3,5%).

Na agropecuária,
Minas cresceu 2,3% na
pecuária e 5% na la-
voura, enquanto no Bra-
sil houve queda de
1,94% no conjunto do
setor.

A indústria cresceu
5,6% em Minas e
9,03% no Brasil, em 93.
Este resultado inferior deve-se à especialização da econo-
mia mineira em bens intermediários e de capital, que têm
respostas mais lentas.

No primeiro trimestre de 94, entretanto, verificou-se
um crescimento da indústria de 10,5% em Minas, contra
7,65% no Brasil. A extração mineral apresenta crescimento
de 12%, contra 8%. Na indústria de transformação, Minas
cresce 10,3%, e o Brasil, 7,6%, sendo que neste ramo
destaca-se o segmento de transporte, com 56% de cresci-
mento em Minas, contra 26% no Brasil (este resultado
deve-se à indústria automobilística). A indústria de alimen-
tos cresceu 17,8%, e no Brasil, houve queda de 3,6%.
Materiais elétricos e comunicação crescem a taxas menores
que as brasileiras, e alguns setores vêm apresentando

desempenho negativo: têxtil, vestuário, calçados e produ-
tos de matéria plástica.

No comércio exterior, Minas participa corri 13% do
total nacional. Em 93, recuperou o segundo lugar entre os
estados exportadores, graças à retomada das compras
internacionais de minério de ferro e produtos siderúrgicos
e à elevação dos preços externos do café. As exportações
mineiras cresceram acima da média nacional: enquanto
esta foi de 1,87%, a de Minas alcançou 2,92%.

Nos quatro anos do governo que se encerra, foram
aprovados 171 projetos industriais, que significaram a
geração de 23 mil empregos diretos e 230 mil indiretos.
Destacam-se os investimentos no setor da moderna
agroindústria, com a produção de bens agrícolas, como a
linha dos supergelados para exportação. As expectativas
do governo para 94 são animadoras: o Estado é o segundo
colocado entre os que recebem recursos do Banco Mundial
e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Foram
captados em 93 financiamentos para projetos importantes,
como a duplicação da Fernão Dias, a canalização e trata-

mento de esgotos dos
ribeirões Arrudas e
Onça, na região de
Belo Horizonte, o
Programa de Sanea-
mento Ambiental, o
Programa de Orga-
nização e Moderni-
zação dos Municípi-
os (Somma) e os pro-
gramas para a área
de Educação, com re-
flexos positivos na
geração de empregos
e na alavanca-gem de
outros setores da ati-

vidade produtiva. O portfólio total desses investimentos no
Estado chega a U$ 2,2 bilhões.

Outros investimentos importantes estão previstos para
este ano: a construção do gasoduto Bacia de Campos/Juiz
de Fora/Belo Horizonte; a liberação de recursos do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste, para irriga-
ção, infra-estrutura e lavouras do Projeto Jaíba; além de
investimentos da iniciativa privada, como da Fiat Automó-
veis, MBR, Usiminas, Acesita., Cenibra e Belgo-Mineira.

O desempenho do PIB mineiro em 93 é o melhor dos
últimos sete anos e representa um acréscimo de 3,5% no
PIB per capita, em relação a 92, mantendo Minas como o
terceiro maior gerador de riquezas do País, com um
produto de U$ 42,79 bilhões, ou seja, 9,6% do total
nacional.
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Devemos lembrar, entretanto, que a taxa positiva do
PIB não significa que estamos em fase de crescimento e sim
de recuperação, pois a capacidade ociosa da economia
ainda está em torno de 14%.

3) Em Cultura, houve aumento de 0,02% em 93 para
0,08% em 94;

4) Em Lazer, destinou-se 0,32% em 94, sendo que
89% foram direcionados ao Projeto Curumim.

Vale lembrar que o Vale do Jequitinhonha reproduz,
Desequilíbrios -Apesardo PIB percapitadeU$ CRESCIMENTO DO PIB - 1993 - Minas Gerais e Brasil (em %)

2,6 mil anuais, Minas ainda tem 22% de sua população	 - -MINAS GERAIS	 BRASIL
na faixa da extrema pobreza, ou 11% do total nacional	ANO	 TAXA ANUAL

de indigentes, segundo dados da ONU (no seu concei-	1980	 2.81	 9.20

to, indigente é o cidadão que gasta todo o seu ganho em	:
alimentação, nada restando para moradia, transporte e	1983	 (0.54)	 (2.92)

vestuário).	 1984	 0.37	 5.43

1985	 11.10	 7.83

Apesar de terceira economia nacional, Minas	1986	 783	 755

ocupa a décima posição entre os estados brasileiros no	1987	 (0.81)	 3.54

tocante ao desenvolvimento social, pois tem profundos	
1988	 0.07	 (0.05)

1989	 158	 322

déficits nas áreas de saúde, educação, renda média 1990	(2.$)	 (4.6)
(apenas 3,9 salários mínimos) e na relação entre rendi-	1991	 3.30	 1.08

mentos de ricos/pobres, que atinge a razão de 20 vezes.
Estes resultados são explicados com mais ênfase pelas 

-	 ...	Fonte: DECNA IBGE e CEI/FJP
péssimas condições de vida encontradas nas regiões
Norte e Nordeste do Estado. A impotência do governo	infelizmente, as "chagas" sociais do Brasil e abriga 1
estadual, enquanto gestor da política social, reflete-se na	milhão de pessoas, das quais apenas a terça parte reside em
alocação dos recursos públicos do orçamento para a área	domicílio com água encanada. A região participa com

social:	 0,5% da arrecadação do ICMS do Estado; o atendimento
1)15% do orçamento de 93 para Educação. Em 94,0	escolarde l°grau atinge 52%da população com idadeentre

governo estimava gastar 12% com o setor, o que representa	7 e 14 anos; existe um leito hospitalar para cada 477
um corte significativo, isto sem contar que do valor previsto	pacientes, um médico para cada 4.554 pessoas, convivendo
mais de 90% são destinados à manutenção do sistema	com doenças como esquistossomose, leishmaniose e doen-

educacional (pessoal e custeio), restando escassos recursos	ça de chagas, que estão ligadas à falta de saneamento

para novos investimentos;	 básico, de hábitos de higiene e às condições rudimentares

2) Com o Sistema Único de Saúde, em 94 estavam	de vida. Apenas 34,4% da População Economicamente

previstos gastos com recursos do Tesouro de 3,6% do	Ativa recebe mais de um salário mínimo, o que demonstra

orçamento, contra 3,3% em 93;	 a extrema pobreza da região.
CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA MINEIRA/ÍNDICE ACUMULADO 1992 - 1981

(Base: Igual período do ano anterior = 100)
GÉNEROS

ANO

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

- 1991

IND.
GERAL
BRASIL

100.03
94,82

107,10
108.49
100.03
94.82
96.76

102.92
91.90
99.54
95,30

106,14

IND.
GERAL
MINAS

104.06
94.91

111.13
107.93
104.06
111.13
102.37
100.65
96.95

101,75
94,98

120,53

94.60
108,44
105.07
110.59
94.60

108.44
115.14
106,08
90.30
94.99
96,92

136,30

103.08
95.13

117.53
108,03
103.08
95.13

104,49
99.12
94,91

103,32
93.63

122.83

127.82
74.43
87.53

115.14
127.82
74.43
88.90
98.46

107.34
118,67
116.42
187,29

96.28
100.22
106,13
104,38
96.28
98,14

105,75
96.19
97.84
93,20

103.55

91,93
98.18

107.42
108.33
91,93
96.25

104.38
98,17

101.90
98,47

117,66

Fonte: IBGE - Departamento de Indústria
* - Consultora da Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa ECOMI - CPG
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