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Minas abre veredas

Cláudio Gontijo
Economista e assessor da Secretaria de Estado da Fazenda

I
nserida no olho do furacão por
força da bancarrota financeira,
do enfrentamento com o go-
verno federal e da crítica feroz
da grande imprensa, compro-

metida com o status quo, Minas abre
veredas para o Brasil, pagando o
preço da ousadia de ter questiona-
do o modelo neoliberal e desafiado
o capital financeiro, patrono último
do projeto de Fernando Henrique
Cardoso. Embora os analistas de
sempre estejam convencidos do ca-
ráter quixotesco do repto de Minas,
a crise global demonstra, para quem
tenha olhos para ver, o sentido his-
tórico da nova Inconfidência Minei-
ra. A inevitabilidade do projeto na-
cionalista que se constrói em Minas
tornar-se-á claro na medida em que
se aprofundar a crise estrutural da
economia brasileira, com a inevitá-
vel ampliação da recessão, do de-
semprego e do déficit público, as-
sim como o retorno do processo in-
flacionário, alterando drasticamente

o quadro político, com o crescimen-
to das forças de oposição.

Razões do Fracasso do

Plano Real

O colapso da moeda forte do
Brasil , na esteira do ataque
especulativo que, tendo início no dia
12 de janeiro deste ano, levaria à
adoção do câmbio livre dois dias
depois, representa o antípoda das
promessas do presidente Fernando
Henrique Cardoso. Tendo
implementado com entusiasmo as
recomendações do Consenso de Wa-
shington, o presidente apresentou-
se como vítima de uma crise exter-
na, como se a vulnerabilidade da
posição brasileira não fosse o fruto
necessário das políticas neoliberais.
Aliás, foi esse detalhe que ficou au-
sente tanto no discurso do dia 23 de
setembro quanto na fala à Nação do
dia 27 de outubro de 1998, quando
o presidente da República pediu

O economista Cláudio Gontijo explica os motivos que levaram o governo mineiro a pedir a
moratória da dívida ao governo federal e mostra o comportamento da economia  frente à
crise externa  que  afetou o Plano Real,  cujo colapso c omeçou  há  bastante tempo
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compreensão para os sacrifícios que
a Nação teria de realizar para fazer
face à �crise externa�.

Esqueceu-se também o presiden-
te da República, em seus pronuncia-
mentos, de mencionar que, ao assu-
mir o poder no dia 1º de janeiro de
1995, todos os indicadores permi-
tiam diagnosticar, sem sombra de dú-
vida, uma situação de equilíbrio
macroeconômico para o País. Para
começar, a alta inflação havia cedi-
do de forma radical, conforme ates-
tam os comportamentos tanto do
índice geral de preços da Fundação
Getúlio Vargas, que apresentou va-
riação positiva de apenas 0,6% em
dezembro de 1994, quanto do índi-
ce de preços por atacado, que va-
riou somente 0,2% no mesmo mês.
De mais a mais, o déficit fiscal havia
sido praticamente eliminado, pois o
setor público brasileiro apresentou,
em 1994, um superávit primário de
5,09% do PIB e um superávit
operacional de 1,32% do PIB, num
contexto em que a arrecadação tri-
butária crescia a um ritmo anual su-
perior a 30%, em termos reais.

Outro indicativo de equilíbrio
macroeconômico estava na dívida
líquida do setor público, que, soman-
do R$ 152,4 bilhões (29,4% do PIB)
em dezembro de 1994, havia dimi-
nuído 14,7% durante aquele ano.
Comparado com o montante atual,
a dívida mobiliária das três esferas
de governo era modesta, chegando
a apenas R$ 72,3 bilhões (13,9% do
PIB). No âmbito externo, a balança
comercial brasileira havia se manti-
do expressivamente superavitária até
outubro, de forma que o País fecha-
ra o ano com um saldo positivo no
comércio exterior de US$ 10,5 bi-
lhões. Quanto à balança de transa-
ções correntes, a situação era de
perfeito equilíbrio, pois o déficit de
US$ 1,7 bilhão não poderia ser con-
siderado preocupante num país cujo
comércio externo atingira US$ 76,6
bilhões por ano. Tampouco a dívida
externa, de US$ 148,3 bilhões, repre-

sentava qualquer preocupação, dado
o fácil acesso do Brasil ao mercado
financeiro internacional desde 1992,
num contexto de excesso de capital
nos mercados internacionais. Final-
mente, não pareciam existir maiores

implementação das recomendações
do Consenso de Washington, que
havia cristalizado uma nova ortodo-
xia econômica, permitiria consolidar
a estabilização monetária alcançada
com o Plano Real e projetar o Brasil
numa trajetória de ininterrupto cres-
cimento auto-sustentado.

Sem dúvida alguma, a adoção do
neoliberalismo implicou o abando-
no da teoria da dependência, elabo-
rada, na década de 60, conjuntamen-
te por Fernando Henrique Cardoso
e Enzo Faleto, quando ambos parti-
cipavam do grupo de intelectuais que
comungavam a doutrina nacional-
desenvolvimentista da Comissão
Econômica para a América Latina
(Cepal) da ONU. Segundo a teoria
da Cepal, o subdesenvolvimento la-
tino-americano era resultado da per-
versa inserção da região nas corren-
tes de comércio exterior. Exportado-
res de produtos de mercados restri-
tos, os países da América Latina não
conseguiam gerar as divisas sufi-
cientes para atender às crescentes im-
portações de matérias-primas e ma-
quinaria necessárias para o seu es-
forço industrializante. O resultado era
o círculo vicioso de endividamento
externo e crises do balanço de pa-
gamentos, gerando a subordinação
política dos países da região às na-
ções desenvolvidas, que detinham o
capital necessário para permitir que
a América Latina ultrapassasse as fa-
ses críticas de seu processo de de-
senvolvimento.

Esse enfoque contestador foi
substituído pela abordagem
neoliberal, que se tornaria
hegemônica com a queda do muro
de Berlim e a desagregação da URSS
e que afirmava que a nova ordem
econômica mundial emergente esta-
ria condicionada pelo processo de
globalização e integração das eco-
nomias nacionais, gerando diferen-
tes blocos econômicos integrados
num ordenamento essencialmente
competitivo, no qual se destacam a
mobilidade do capital e a crescente

obstáculos à manutenção do ritmo
de expansão econômica, retomado
a partir de 1993, quando a econo-
mia brasileira cresceu 4,9%, e acele-
rado em 1994, quando o PIB aumen-
tou 5,7%, prometendo taxas ainda
mais elevadas para o ano seguinte
(em dezembro de 1994, por efeito
do Plano Real, a taxa anual de cres-
cimento do PIB chegou a 9,3%), num
contexto de baixa taxa de desem-
prego (3,4% da população economi-
camente ativa em dezembro de
1994).

Tendo, pois, herdado uma eco-
nomia em equilíbrio e em franco
processo de expansão, acreditava o
presidente eleito que a
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liberdade comercial. Nesse mundo
em rápido processo de globalização/
integração, não haveria qualquer
possibilidade de sucesso por parte
dos países latino-americanos ou ou-
tra alternativa diferente da adoção
das medidas recomendadas pelo
chamado Consenso de Washington,
que permitiria a retomada do pro-
cesso de desenvolvimento, interrom-
pido na década de 80, num contex-
to de desequilíbrio macroeconômico.

De acordo com essa nova orto-
doxia, o próprio colapso do socia-
lismo de Estado seria uma conse-
qüência inevitável do dinamismo do
processo de globalização capitalis-
ta, cuja força fundamentar-se-ia na
crescente ampliação da divisão in-
ternacional do trabalho, resultante do
funcionamento do chamado princí-
pio das vantagens comparativas, se-
gundo o qual a especialização pro-
dutiva resultante da liberdade eco-
nômica produz a alocação ótima de
recursos, com a maximização do
bem-estar das coletividades nacionais
e da eficiência no uso dos fatores de
produção.

E, de fato, tirando proveito da
reabertura dos mercados financeiros
internacionais, a partir de fins da
década de 80, os países latino-ame-
ricanos, um a um, aderiram à nova
onda. Fora o Chile, que havia
implementado, o liberalismo a par-
tir de 1973, sob o férreo comando
do general Pinochet, os países lati-
no-americanos, um a um, foram
implementando todas as recomen-
dações da nova cartilha. Assim, por
exemplo, o México, depois de
implementar duro pacote de ajuste
ao estilo tradicional, encetou profun-
da reforma do seu sistema tarifário
entre 1985 e 1987, desmontando o
aparato de controle das importações
e aderindo ao GATT, reprivatizando
o sistema bancário e liberalizando o
mercado de capitais nos anos seguin-
tes. A partir de 1989, implementou
amplo programa de privatizações,
que redundou na transferência de

mais de 800 empresas para o setor
privado e rendeu mais de US$ 17
bilhões, enquanto se estabelecia um
sistema de concessão de rodovias
para a exploração empresarial, com
a cobrança de pedágios. Também a

própria mídia brasileira a tomar es-
ses países como exemplos das
potencialidades da nova ortodoxia.
Não foi sem razão, aliás, que a aber-
tura deslanchada por Collor seria
aplaudida por quase todos, inclusi-
ve pela intelectualidade de esquer-
da, que também se deixou contagiar
pela ideologia da nova ordem. O
sucesso espetacular do Plano Real,
lançado no dia 1º de julho de 1994,
pareceu confirmar, a princípio, o
acerto das teses neoliberais, silen-
ciando a maioria dos contestadores,
que, naquela época, mostraram-se
incapazes de prever quer o sucesso
do Plano em debelar a inflação, quer
o caráter desequilibrado do modelo
econômico em implantação no Bra-
sil e nos outros países subdesenvol-
vidos.

Aliás, foi com surpresa que de-
fensores e críticos do modelo
neoliberal assistiram ao colapso do
México, em dezembro de 1994, o
qual permaneceu inexplicado para
a maioria dos intelectuais, inclusive
os de esquerda. Nem mesmo o pre-
sidente Fernando Henrique Cardo-
so deixou-se impressionar pelo fra-
casso espetacular do liberalismo
mexicano, tido à conta de fatores
acidentais. Aliás, empolgado pela
onda de progresso global, o presi-
dente Fernando Henrique Cardoso
não deixaria de assinalar, em seu
discurso no Colégio do México, em
1995, a necessidade de se refletir
sobre a globalização, que, segundo
suas palavras, �sinaliza uma era de
prosperidade sem igual na história
do homem, um novo Renascimento�.
A necessidade imperiosa de aderir à
nova ordem foi ressaltada pelo pre-
sidente também em 1995, quando
declarou que �Nós não podemos vi-
ver numa época do Renascimento
como se estivéssemos na Idade Mé-
dia. Nós estamos num momento de
grandeza (...) Na verdade, é um novo
Renascimento. Nós temos de nos lan-
çar à aventura dos mares desconhe-
cidos, como foi feito no século XVI�.

Argentina retornou ao liberalismo,
tendo o processo de redução das
tarifas alfandegárias começado em
1989, enquanto o processo de
privatização, que redundou na ven-
da de 33 empresas e em 114 conces-
sões no período 1990/92, rendido
US$ 12,1 bilhões.

O aparente sucesso do México
em retomar o processo de crescimen-
to econômico, num contexto de es-
tabilidade monetária, que foi
alcançada graças à utilização da ân-
cora cambial, a partir de dezembro
de 1987, e da Argentina, com a
implementação do Plano Cavallo, em
março de 1991, levou a maioria dos
economistas, dos empresários e da
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No mesmo momento em que fa-
zia declarações tão definitivas, o
modelo brasileiro já dava sinais de
esgotamento prematuro, pois, em 6
de março de 1995, o País assistira ao
primeiro ataque especulativo em lar-
ga escala contra o real, na esteira da
adoção do sistema de bandas cam-
biais. Contando com expressivas re-
servas cambiais e com um largo es-
toque de confiança dos investidores
externos e internos, o Banco Cen-
tral conseguiu deter em apenas uma
semana o ataque, embora tenham
levado mais de quatro meses até que
os fluxos cambiais se normalizassem.
Na realidade, para enfrentar a nova
realidade criada pela crise mexica-
na, contudo, a política econômica foi
radicalmente alterada, tendo o go-
verno elevado as tarifas de importa-
ção de bens duráveis de consumo,
que saltaram temporariamente de
35% para 70%, imposto quotas para
as importações de automóveis e pi-
sado no freio da economia, com
substancial elevação das taxas de
juros e corte dos dispêndios públi-
cos. Teve início, assim, a fase de stop

and go da política econômica, ca-
racterizada por aumentos da taxa de
juros e por uma política fiscal
restritiva toda vez que a economia
brasileira mergulhava em turbulên-
cia provocada pela crescente fragili-
dade externa, a traduzir-se por cres-
centes necessidades de financiamen-
to internacional. Assim ocorreu no
dia 30 de setembro de 1997, na es-
teira da crise asiática, em setembro
do ano passado, quando o real so-
freu seu terceiro ataque especulativo,
como conseqüência da moratória da
Rússia e, finalmente, no período re-
cente, com o colapso do Plano Real.

Como a combinação de altas ta-
xas de juros com lento crescimento
econômico é fatal para as finanças
públicas, não é por acaso que o se-
tor público brasileiro, particularmen-
te os Estados e Municípios, esteja em
situação financeira pré-falimentar e
por isso não deve causar espanto a

rápida deterioração do balanço finan-
ceiro do setor público, que apresen-
tou um déficit operacional de 7,94%
em outubro do ano passado. E, em
estreita conexão com o ressurgimen-
to do déficit do governo, em suas

letos�), e os gastos excessivos dos
Estados e Municípios como os res-
ponsáveis por esse quadro difícil.
Esquece-se, contudo, de que o mai-
or e quase exclusivo responsável
pelo descalabro financeiro governa-
mental tem sido a própria política
econômica, cujas inconsistências são
gritantes, escapando da percepção
dos economistas oficiais apenas em
razão de suas distorcidas lentes ideo-
lógicas.

Para começar, os dados relativos
à arrecadação tributária em nível das
três esferas de governo registram um
crescimento anual superior a 30% até
março de 1995, quando, em razão
das equívocas medidas utilizadas
para enfrentar os efeitos da crise
mexicana, a economia brasileira teve
o seu crescimento interrompido,
inaugurando-se a fase de stop ando

go, da qual o Brasil não conseguiu-
se safar até hoje. Dada a alta elastici-
dade-renda da receita fiscal, os im-
pactos negativos da desaceleração
econômica foram enormes e expli-
cam, em grande parte, a queda do
superávit primário para somente
0,35% do PIB em 1995. Mas também
a forte elevação da taxa de juros, ao
causar um aumento da carga finan-
ceira real de 1,36% do PIB, contri-
buiu decisivamente para o expressi-
vo déficit operacional observado
neste ano. Na verdade, a partir de
então, a conjugação infeliz entre len-
to crescimento econômico e juros
elevados é a maior responsável pela
progressiva deterioração do balan-
ço financeiro do setor público na-
cional.

É claro que outros fatores não
podem ser ignorados. Assim, por
exemplo, a própria política de atra-
ção do capital externo, com a acu-
mulação excessiva de reservas cam-
biais, tornadas necessárias para ga-
rantir a solidez da estabilidade mo-
netária diante da crescente fragilida-
de externa do País, tornou-se fator
igualmente importante no crescimen-
to da dívida pública, na medida em

diversas esferas, assistiu-se, nos últi-
mos anos, ao rápido crescimento da
dívida líquida do setor público, que
saltou para quase R$ 378,3 bilhões,
ou seja, 40,9% do PIB.

Está claro que a equipe econô-
mica governamental tenta justificar
tanto o déficit estatal quanto o au-
mento da dívida do setor público
como conseqüências inevitáveis da
supressão do processo inflacionário,
que teria tornado visível o déficit
efetivo, mascarado pela inflação.
Além disso, costuma culpar os pro-
blemas estruturais na área
previdenciária, o reconhecimento de
passivos existentes, mas ignorados
pelo governo (os chamados �esque-
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que o Banco Central era levado a
esterilizar, via emissão de títulos, o
conseqüente crescimento da base
monetária. O aumento induzido da
dívida interna, pois, trazia consigo o
crescimento de seu custo, pesando
de forma crescente sobre as finan-
ças públicas.

Até o déficit da Previdência So-
cial e os gastos do setor público com
a aposentadoria têm sido, em gran-
de parte, de responsabilidade direta
ou indireta da política econômica.
Para começar, em razão da
desaceleração da economia e, por-
tanto, do aumento do desemprego,
assim como da flexibilização das re-
lações de trabalho, diretamente in-
centivada pelo governo, que crê,
erroneamente, que emprego se cria
desregulamentando o mercado de
trabalho (se assim fosse a Espanha,
que tem o mercado de trabalho mais
flexível da Europa, não teria a maior
taxa de desemprego), o número de
trabalhadores com carteira assinada
em relação à população economica-
mente ativa caiu de 49,37% em 1994
para 46,57% no ano passado, poden-
do recuar para 45% até o final deste
ano, como conseqüência da
recessão. Além disso, o temor de
mudança nas regras da aposentado-
ria tem levado ao aumento espeta-
cular dos pedidos de aposentadoria
não apenas no setor privado, onde
o número de solicitações saltou de
222,4 mil em 1994 para 417,4 mil no
ano passado, mas particularmente no
setor público, onde a concessão de
aposentadorias para os servidores
federais cresceu 63,2% entre 1995 e
1997, quando comparada com os três
anos anteriores. Assim, entre 1995 e
1997, a União concedeu aposenta-
dorias a 86.458 servidores civis, sen-
do que 34.253 em 1995. Em com-
pensação, entre 1992 e 1994, as apo-
sentadorias somaram 52.900.

Também no que diz respeito ao
crescimento econômico, os resulta-
dos obtidos durante os últimos qua-
tro anos têm sido medíocres, refle-

tindo negativamente sobre o com-
portamento do desemprego, que tem
aumentado vigorosamente. Aceitan-
do a estimativa do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada, que pre-
vê que o PIB crescerá 0,7% neste ano

o governo previu 4% de aumento do
PIB, que efetivamente ficou em so-
mente 2,91% no ano passado, a pre-
visão governamental foi de 4,5%,
enquanto o observado, consideran-
do-se a metodologia antiga de cál-
culo do PIB, ficou em 3,03%. Final-
mente, neste ano, em lugar dos 5%
anunciados, a economia brasileira
deve crescer somente 0,7%. O erro
de estimativa do crescimento do PIB
nestes quatro anos foi de 8,48%, o
que significa, em termos absolutos,
um erro de mais de R$ 76,3 bilhões!

Não é de se estranhar, pois, que
as taxas de desemprego não cessa-
ram de subir, tendo o desemprego
aberto, calculado pelo IBGE pulado
de 3,40% em dezembro de 1994 para
uma média de 5,42% em 1996, 5,66%
em 1997 e chegado a 7,8% em se-
tembro de 1998, que representou a
taxa mais alta daquele mês, desde
que se iniciou o cômputo desse ín-
dice, em 1982. Como não poderia
deixar de ser, a equipe governamen-
tal tem tentado culpar a globalização
e o avanço técnico como os grandes
responsáveis pela expansão do de-
semprego no Brasil, mas também
aqui o diagnóstico governamental
não resiste a uma análise séria. Para
começar, a decisão de se deixar le-
var pelo processo de globalização,
sem criar os mecanismos de defesa
do emprego, do nível de renda e do
equilíbrio do balanço de pagamen-
tos, foi do presidente Fernando
Henrique Cardoso, que, em 1995,
comparou a globalização a um novo
Renascimento. De mais a mais, não
se deve esquecer da estreita correla-
ção que se tem observado entre a
desaceleração da economia e o cres-
cimento da taxa de desemprego, sen-
do inteiramente inapropriado expli-
car o forte aumento do desemprego
que se seguiu aos �pacotes� de mar-
ço de 1995 e de novembro de 1997
como o resultado de uma epidemia
de progresso técnico.

Mas a causa última do desastre
do Plano Real não foi a deterioração

difícil, conclui-se que, nos quatro
anos de governo atual, o PIB terá
crescido 11,04%, praticamente o
mesmo aumento verificado durante
os dois anos do governo passado,
quando o PIB aumentou 11,03%. Isso
significa uma taxa média de cresci-
mento de somente 2,66%, muito
aquém, inclusive, do prometido.
Aliás, também a esse respeito, é de
se assinalar que o verificado na rea-
lidade tem sido muito pior do que o
previsto pelo presidente Fernando
Henrique Cardoso e sua equipe. As-
sim, por exemplo, em lugar da esti-
mativa governamental de 5%, o cres-
cimento econômico observado em
1995 foi de somente 4,28%; em 1996,
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das contas públicas, até porque o
crescente desequilíbrio financeiro
estatal foi uma conseqüência da com-
binação de política recessiva com
juros altos, ambos resultantes das
políticas de abertura comercial e de
atração do capital externo. Isso por-
que, enquanto o câmbio
sobrevalorizado e a abertura comer-
cial causavam déficits crescentes na
balança comercial, a política de atrair
capital internacional resultava no
aumento do passivo externo e, por-
tanto, no crescimento da conta de
juros, de amortizações da dívida ex-
terna e de remessas de lucros pelas
multinacionais. Assim, em lugar do
superávit de US$ 10,5 bilhões obti-
do em 1994, o comércio exterior bra-
sileiro apresentou um déficit de
US$ 3,4 bilhões em 1995, US$ 5,5
bilhões em 1996, US$ 8,4 bilhões em
1997 e US$ 6,4 bilhões no ano pas-
sado. Refletindo a deterioração do
balanço do comércio externo e o au-
mento das remessas de lucros pelas
multinacionais e dos pagamentos de
juros da dívida externa, ocorreu dra-
mático crescimento do déficit em
transações correntes, que chegou a
quase US$ 20 bilhões já em 1995 e
US$ 34,5 bilhões no ano passado. O
aumento espetacular do déficit cor-
rente e o crescimento das amortiza-
ções da dívida externa provocaram
expressivo aumento das necessida-
des de financiamento externo, que,
tendo sido de somente US$ 10,6 bi-
lhões em 1993, pularam para
US$ 62,2 bilhões em 1998 e devem
chegar a US$ 58 bilhões neste ano.

Não foi sem motivo, portanto,
que o Brasil, pego numa situação de
completo desequilíbrio
macroeconômico, tornou-se a �bola
da vez� da especulação internacio-
nal. Tivesse o governo mantido a
economia brasileira em sua trajetó-
ria de crescimento equilibrado e não
teria que recorrer ao FMI, impondo
ao País um pacote que, embora cer-
tamente trará a recessão e o aumen-
to do desemprego, dificilmente tra-

rá o reequilíbrio das contas do setor
público e o equilíbrio externo. Isso
sem falar na retomada do crescimen-
to econômico, definitivamente adia-
do.

va sobre a execução orçamentária e
causando acelerado crescimento da
dívida pública. Em segundo lugar,
devem-se à insuficiência do cresci-
mento econômico, pois, a partir de
março de 1995, a economia deixou
de crescer rapidamente, em razão da
reiteração de políticas recessivas toda
vez que, como resultado da acelera-
ção do crescimento econômico, de-
teriorava-se o equilíbrio das contas
externas. O resultado foi o elevado
comprometimento da receita com as
despesas com o funcionalismo, pro-
blema perenizado pelo reajuste anual
do salário mínimo e pela inércia pró-
pria dos planos de cargos e salários.
Em outras palavras, em muitos ca-
sos, os ganhos de arrecadação ob-
tidos com a estabilização não fo-
ram suficientes para cobrir essa
nova realidade de gastos não cor-
roídos pelo processo inflacionário,
o que conduziu muitos Municí-
pios à geração de déficits primári-
os em suas contas.

Por outro lado, apesar de tudo,
tendo eleito o equilíbrio fiscal como
meta em longo prazo, o governo fe-
deral passou a envolver compulso-
riamente Estados e Municípios nos
esforços da estabilização, retirando-
lhes receitas por meio do Fundo
Social de Emergência (FSE) em 1994,
depois rebatizado por Fundo de Es-
tabilização Fiscal (FEF) em 1996. Mais
do que isso, ignorando o problema
da baixa elasticidade-preço da de-
manda por produtos primários e a
alta participação de renda da terra
no processo de formação de seus
preços, o governo federal ainda im-
pôs perdas adicionais expressivas aos
Estados e Municípios, com a Lei nº
87, de 1996 (Lei Kandir), que
desonerou do ICMS as exportações
de produtos primários, semi-elabo-
rados e a aquisição de bens de capi-
tal, sem garantir os devidos ressarci-
mentos.

O resultado desse conjunto de
fatores não poderia ser outro que não
a reversão do precário equilíbrio das

Os Estados e a Política

Macroeconômica

Embora o governo federal res-
ponsabilize governadores e prefei-
tos pelas  dificuldades financeiras dos
Estados e Municípios, a verdade é
que o desequilíbrio financeiro des-
sas esferas de governo e o aumento
do endividamento no período recen-
te, explicam-se, em primeiro lugar,
pela implementação de políticas
monetárias restritivas, com a manu-
tenção, por prolongados períodos,
de taxas de juros superiores às taxas
de crescimento da arrecadação tri-
butária, pesando de forma excessi-
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finanças dos Estados e Municípios
alcançado em 1993, com o
surgimento de déficits crescentes já
a partir de 1995, quando se inaugu-
ra a fase de stop and go da política
econômica. As esferas subnacionais
do governo � Estados e Municípios
�, depois de registrarem um superá-
vit, no conceito operacional, de
0,23% do PIB, em 1993, passam a
incorrer em elevados déficits nos
anos seguintes, respondendo por
praticamente 50% do desequilíbrio
global do setor público, em 1995 e
1996. Entre os fatores que explicam
essa deterioração crescente das finan-
ças dos governos subnacionais, des-
tacam-se preponderantemente os
encargos da dívida, considerados em
termos reais, que se situam na mé-
dia de 1,62% do PIB no triênio 1994/
96 e, a partir de 1995, destacam-se,
também, os resultados de suas con-
tas primárias, que perdem a condi-
ção de superavitárias alcançadas en-
tre 1988 e 1994 e passam a respon-
der, em proporção crescente, por
parcela dos déficits operacionais
desse segmento.

É claro que a estabilização mo-
netária reduziu drasticamente a efi-
cácia de um formidável instrumento
de equilíbrio orçamentário � atraso
nos pagamentos a fornecedores, sa-
lário do funcionalismo público, etc.
Este fato, aliado à continuidade e ao
aprofundamento do processo de
municipalização dos encargos do
governo federal para as esferas infe-
riores de governo, notadamente nas
áreas de educação e saúde, e a inici-
ativas adotadas por algumas prefei-
turas de conceder reajustes salariais
ao funcionalismo público no final de
1994, justificados pela expansão das
receitas, explicam parte do  cresci-
mento das despesas não financeiras
superior ao registrado na sua arre-
cadação nos anos seguintes, condu-
zindo os governos subnacionais a
ingressarem na trajetória de geração
de déficits primários em suas con-
tas. Se, aliado a isso, soma-se a ma-

nutenção dos juros altos desde a
implementação do Plano Real, o re-
sultado não poderia ser outro que
não o rápido endividamento dos
Estados e Municípios.

Tendo, com sua polít ica,

dimensões absurdas, o Acordo da
Dívida só poderia fracassar, como
demonstra o quadro de
inadimplência de muitos Estados,
incapazes de, simultaneamente, hon-
rar seus compromissos financeiros e
desempenhar suas atividades e tare-
fas básicas, para não dizer pagar seu
funcionalismo. Assim, dos 24 Esta-
dos que renegociaram a dívida com
a União, 17 tiveram retida a primeira
parcela do Fundo de Participação
dos Estados (FPE) por não terem
pago o combinado.

A Crise Mineira

Embora a grande imprensa,
comprometida com o fracassado
projeto de Fernando Henrique Car-
doso, insista em apresentar a mo-
ratória mineira como um ato de
irresponsabilidade, o mero exame
da caótica situação das finanças es-
taduais revela a inevitabilidade da
mesma, dada a inconsistência en-
tre a receita estadual e os compro-
missos assumidos nas administra-
ções anteriores.

Com uma d ív ida fundada
(contratual e renegociada com a
União) de R$ 18,6 bilhões e uma
dívida flutuante superior a R$ 3,2
bilhões, Minas ingressou, em 1999,
com um déficit orçamentário, fora
operações de crédito, superior a
R$ 137 milhões por mês, num con-
texto de rigidez das despesas. Os
principais fatores determinantes
desse desequilíbrio foram, em pri-
meiro lugar, a política de juros al-
tos  do governo federa l ,  que
potencializou o crescimento da dí-
vida mobiliária mineira, que, em
valores constantes de fevereiro
deste ano, pulou de R$ 4,3 bilhões
em janeiro de 1990 para quase R$
10,5 bilhões em 31 de março de
1997, que corresponde à data base
do Acordo da Dívida firmado com
a União, sem que o Estado de Mi-
nas tivesse emitido um centavo
para financiar gastos de custeio e

inviabilizado financeiramente os Es-
tados, o governo federal  adotou
medidas para aprofundar o proces-
so de �federalização� da dívida dos
Estados a partir de 1997, impondo,
em contrapartida, drásticos progra-
mas de privatização e de reforma do
aparelho público, seguindo as linhas
mestras do Consenso de Washing-
ton. O expediente, embora tenha
contribuído para a estabilização do
déficit dessa esfera de governo, não
impediu a crise das unidades
federadas. Fechado num momento
de franca queda da receita tributária
e em que,  em razão da política de
juros elevados, a dívida dos Estados
e seus serviços já haviam assumido
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investimento. Tivesse a taxa de ju-
ros permanecido em níveis razoá-
veis, e a situação das finanças es-
taduais seria completamente dife-
rente. Concretamente, se a taxa real
de juros fosse de 6% ao ano, a dí-
vida mobiliária transferida para o
governo federal no dia 31 de mar-
ço de 1997 seria, a preços de hoje,
inferior a R$ 6,6 bilhões, em lugar
dos R$ 10,5 bilhões. Como a taxa
de juros acordada com a União foi
de 7,5% somente em termos de en-
cargos financeiros, a irresponsável
política de juros elevados da União
causou um aumento de R$ 291
milhões por ano. Adicionando-se,
então, um cronograma linear de
amortizações, chega-se à conclu-
são de que os encargos adicionais
decorrentes da política de juros
altos do governo federal e absor-
vidos pelas finanças estaduais che-
gam a R$ 430 milhões neste ano.

O segundo e lemento
determinante do desequilíbrio fi-
nanceiro de Minas é também de
responsabi l idade federa l  e
corresponde à perda de arrecada-
ção decorrente da política de stop

and go, inaugurada em março de
1995, que interrompeu a trajetória
de crescimento da receita tributá-
ria estadual. Tivesse a economia
mineira mantido o ritmo de cresci-
mento observado no período de
1993 a 1995, e a receita tributária
teria alcançado R$ 9,5 bilhões em
1998, em lugar dos R$ 6,1 bilhões
observados. Subtraindo-se, então,
as transferências para os Municí-
p ios ,  tem-se que a pol í t ica
macroeconômica também foi res-
ponsável por uma perda tributária
anual da ordem de R$ 2,6 bilhões
por ano ou, mais exatamente,
R$ 213 milhões por mês!

Outra causa importante da cri-
se financeira estadual foi a Lei
Kandir, que, embora não tenha tra-
zido qualquer ganho em termos de
comércio exterior, em razão da
conhecida baixa elasticidade-pre-

ço da demanda dos produtos pri-
mários e semi-elaborados, acarre-
tou uma perda de mais de R$ 1,1
bilhão aos cofres do Tesouro mi-
neiro desde a sua aprovação.

Finalmente, cabe ressaltar a ir-

líquida. O resultado não poderia
ser outro que não o crescimento
exponencial da dívida flutuante,
que, a preços de hoje, saltou de
R$ 909 milhões em dezembro de
1994 para R$ 3,2 bilhões em de-
zembro do ano passado.

É c laro que, numa at i tude
congruente com o autoritarismo do
presidente Fernando Henrique Car-
doso, o governo federal recusa-se
a assumir a sua quota de respon-
sabilidade pelo caos financeiro que
se ins ta lou no Es tado de
Tiradentes. Mais do que isso, fe-
cha os olhos ao não-cumprimen-
to, por parte da administração an-
terior, dos compromissos absurdos
assumidos com a União, que, ten-
do contribuído decididamente para
quebrar o Tesouro mineiro, impôs,
por ocasião da assinatura do Acor-
do da Dívida, draconiano proces-
so de desmantelamento do setor
público estadual.

Minas abre veredas

Está claro que, neste contexto,
o governo mineiro poderia ter es-
colhido a trilha da subserviência,
ace i tando pass ivamente a
desestruturação do que resta do se-
tor público estadual e assistindo ao
aprofundamento da crise brasilei-
ra. Minas, contudo, resolveu hon-
rar o grito libertário dos inconfi-
dentes, tendo lançado, com a de-
claração da moratória, corajoso
desafio à ditadura econômica que
se ins ta lou com o governo
Fernando Henrique Cardoso.

Certamente que o rumo esco-
lhido é cheio de espinhos e não
faltarão pressões externas e inter-
nas dos amigos da opressão. O
agravamento da crise brasileira, no
entanto, cedo demonstrará o acer-
to do gesto de Minas, que, neste
momento crucial da vida nacional,
corajosamente abre caminhos para
o Brasil.

responsável administração finan-
ceira do governo anterior, que, ten-
do assinado o Acordo da Dívida,
não implementou qualquer políti-
ca de ajuste digna de crédito. An-
tes pelo contrário, lançou-se mão
de recursos dos Fundos de Inves-
timento do BDMG, do dinheiro a
ser repassado ao Ipsemg e ao IPSM,
dos recursos que deveriam ser des-
tinados às folhas de pagamento, ao
atraso sistemático a fornecedores
e aos recursos da conta única para
financiar pesados investimentos,
principalmente em 1994, quando
as inversões não financeiras ultra-
passaram 14% da receita corrente
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