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A situação do Estado de Minas Gerais é bastante negativa quanto

ao patamar de gastos com pessoal limitados à receita corrente líquida,

pois nosso percentual ainda se encontra acima do limite legal de 60%.

O gasto com pessoal em junho de 2002 atingiu 64,7% da receita

corrente líquida, nível mais elevado que o de vários estados do País.

Esse patamar é de 55.3% em São Paulo (dados do 2º bimestre de

2002J, 50,8% no Paraná (dados do 3º bimestre de 2002J, 57,6% na

Bahia (dados do 3º bimestre de 2002J e 58,7% no Rio de Janeiro

(dados do 2º bimestre de 2002].

Em relação aos gastos constitucionalmente vinculados à educação,

o Estado de Minas Gerais tem-se mostrado exemplar, investindo 30,36%

da receita de impostos e transferências nessa área. Em se tratando

dos gastos mínimos com saúde impostos pela Emenda Constitucional

nº 29 - que prevê que o Estado, em 2002, deve utilizar 8,24% do valor

de suas receitas líquidas de impostos na saúde -, verifica-se que, em

junho de 2002, esse percentual se encontrava em 5,98%, enquanto

as dotações orçamentárias para essa função atingiam 15,44% das

receitas.

Em linhas gerais, o balanço fiscal do governo apresenta em 2002

um resultado negativo em relação a 2001, com investimentos e inver-

sões financeiras sacrificados, o que, além de frustrar expectativas, con-

tribuiu para a queda da atividade econõmica no Estado. A economia

mineira apresentou, no primeiro semestre de 2002, sucessivas taxas

de desempenho negativo em seus segmentos mais significativos, o

que pode ser atribuído à conjugação das conjunturas interna e exter-

na, aliado a problemas específicos, embora alguns segmentos, como

o agronegócio, tenham experimentado crescimento.

Nesse contexto, podemos observar alguns indicadores econõmi-

cos que sinalizam a fase negativa da economia mineira em 2002. A

inadimplência no comércio por todo o Estado aumentou 22,5%, de

janeiro a julho de 2002, segundo dados da Câmara de Dirigentes

Lojistas de Belo Horizonte (CDljBHJ. Em relação à habitaçãC?

residencial, o custo das unidades ofertadas vem aumentando e as

vendas vêm diminuindo. O desemprego na Região Metropolitana de

Belo Horizonte (RMBHJ saltou de 6,6% em junho para 7,1% em julho
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de 2002, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-

tica (IBGE). A indústria mineira apresentou no primeiro semestre de

2002, comparativamente ao mesmo período de 2001, queda de

1,38% em seu faturamento. As expectativas para o fechamento do

ano não são positivas. Espera-se um crescimento nulo ou uma taxa

negativa.

Ao contrário dos demais setores, o agronegócio vem represen-

tando papel fundamental na economia brasileira, sobretudo na eco-

nomia mineira: sustentou o aumento do Produto Interno Bruto (PIB)

em 2001 e também no início de 2002. Segundo pesquisa da Federa-

ção da Agricultura do Estado de Minas Gerais (FaemgJ, 88% dos

municípios mineiros têm sua economia calcada no agronegócio, não

só pela venda direta de seus produtos, como também pelos segmen-

tos da cadeia produtiva que movimenta. como. por exemplo, o negó-

cio de máquinas agrícolas. A tendência é uma melhoria sucessiva no

desempenho do setor também em Minas Gerais. Segundo estimati-

va da Emater/MG, Minas deverá produzir 6,8 milhões de toneladas

de grãos, número 17% superior à safra de 5,8 milhões de toneladas

em 2001.

Ao ser declarado zona livre de aftosa com vacinação, a partir do

empenho dos órgãos do governo estadual e de entidades de classe do

setor em 2001, o Estado ficou em posição privilegiada no mercado

internacional de carne bovina. Isso porque a Região Sul do Brasil, que,

ao lado da Argentina, era considerada zona livre de aftosa sem vacina-

ção, um status superior, voltou a ter seus rebanhos afetados. Os

resultados já se fizeram sentir: só no 1º semestre de 2002, houve um

aumento de 11,8% nas exportações de carne bovina. A tendência é

que a pecuária apresente resultados cada vez melhores, somando-se

os incentivos de ICMS do governo estadual, como no caso dos frigorífi-

cos, da produção de leite e seus derivados e da indústria de calçados,

bolsas e couro.

Ademais, o segmento de avicultura do Estado vem-se destacando

no panorama nacional e internacional. Por ter diversas instituições de

ensino consideradas centros de excelência em pesquisas

agropecuárias, Minas Gerais é um dos estados que mais se desenvol-
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vem no setor. Cidades que se destacam por centralizar atividades rela-

cionadas com o agronegócio têm recebido cada vez mais destaque

econômico.

Mas o agravamento da crise financeira no Brasil e o impacto na

taxa de câmbio trouxeram escalada inflacionária também nos preços

agrícolas, que atingiram níveis sem precedentes. A alta desses preços

em nosso país deve-se, com exceção do trigo, à desvalorização cam-

biaI. Mesmo no caso de produtos como a soja, com altas importantes

em seus preços internacionais, foi também a desvalorização cambial

que transformou essa alta externa em forte pressão interna.

Essa conclusão é muito importante, pois, à medida que a taxa de

câmbio se recupere, haverá, na mesma proporção, queda dos preços

agrícolas domésticos. Pela dimensão exagerada que assumiu, como

no caso do trigo, a alta dos preços internacionais poderá não se sus-

tentar, dando lugar a um processo de queda prevista já para o início de

2003. Somando-se os dois fatores, é pouco provável que o setor agrí-

cola brasileiro se defronte com uma crise financeira na próxima safra.

O Primeiro Levantamento de Safra 2002/2003 da Companhia Nacio-

nal de Abastecimento (Conab) mostra que, graças principalmente à

forte expansão esperada da soja, a safra de grãos deverá crescer

11 % em 2003, representando um volume adicional de 10,7 milhôes

de toneladas.

O Brasil enfrentou a flutuação cambial em 1999, a crise em 2001 Perspectivas
e, a partir do segundo trimestre de 2002, a "secura" de divisas. Os

bancos estrangeiros cortaram 18,5 bilhões de dólares de seu crédito

ao Brasil no primeiro semestre de 2002, o que corresponde a uma

queda de 13% em relação a 2001. De fato, houve uma real crise de

crédito em todas as suas dimensões, e todos os cenários de alto risco

imaginados pelas autoridades monetárias ocorreram em grau superi-

or ao esperado, mas acredita-se que o pior já passou e que o Brasil

soube lidar bem com essa tremenda crise financeira. Tudo leva a crer

que o futuro governo vai completar o ciclo de reformas institucionais de

que o País necessita.

O cenário internacional para 2003 é bastante incerto, com o fluxo de
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capitais ainda reduzido, e a situação só é claramente favorável em rela-

ção a recursos do comércio exterior. Nessa área, o Brasil superou suas

metas, com superávit comercial acima de 11 bilhões de dólares ao ano

em novembro de 2002. Há previsão de que esse valor alcance os 12

bilhões de dólares em 2002. As exportações cresceram 2,3% em rela-

ção a 2001 e as importações caíram 16,2%. Esses resultados mos-

tram que a melhoria deve-se muito mais à queda das importações do

que ao aumento das exportações, ou seja, deve-se mais ao câmbio do

que a um real esforço exportador. Isso é preocupante e indica dificulda-

des no crescimento da economia, com uma tendência de

desaquecimento. A inflação em 2002 também é recorde no governo

Fernando Henrique Cardoso, com previsão de atingir os 1O%, e esse

desempenho deve-se principalmente à explosão da taxa de câmbio no

período eleitoral, com o encarecimento do dólar transbordando para os

preços do varejo.

Com o dólar a mais de R$ 3, a dependência externa do País irá

diminuir, devido aos crescentes superávits da balança comercial. Isso

indica que, mesmo com aversão ao risco do mercado internacional, o

governo poderá recuperar o controle sobre o preço do dólar - que,

pelo regime do câmbio flutuante, responde aos movimentos do saldo

do balanço de transações correntes. A liquidez externa apertada, se-

gundo todos os prognósticos, deve perdurar em 2003, com possibili-

dade de encurtar ainda mais. A melhoria na economia brasileira se

baseará principalmente nas exportações. Essa é a grande certeza que

se tem para 2003.

A relativa menor dependência de capitais externos, alcançada por

causa de um câmbio excepcional, vai cobrar seu preço sob a forma de

menor crescimento da economia e mais inflação. Essa menor depen-

dência, associada a uma pequena e gradativa redução de juros - que,

em termos reais, pela maior inflação cairia bem mais -, proporcionará

ao governo uma situação mais confortável para realizar o superávit

primário de pelo menos 3,75% do PIB, dando um horizonte de queda

na relação da dívida pública interna sobre o PIB.

Tal cenário para 2003 é visualizado por muitos economistas e tan-

to pode receber o título de otimista como de pessimista. conforme o
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ângulo do observador. Otimista, porque afasta o risco de calote e ofe-

rece uma rota de transiçâo para a volta do crescimento com menor

dependência do fluxo de capitais externos. Pessimista, porque implica

que, por pelo menos um semestre inteiro, a economia terá uma taxa

de crescimento muito baixa, o que tem como conseqüência a manu-

tençâo do nível do desemprego, apesar de não necessariamente o

seu agravamento.

No governo FHC, a média de crescimento da renda per capita

foi de 1,03% (ela atingiu R$ 6. B73 em 2001, em valores corren-

tes). O PIB, no mesmo período, cresceu 2,41 %, em média. Em 2001,

o PIB cresceu 1,51 % e, em 2002, estima-se que cresça apenas

1,4% (até o terceiro trimeste havia crescido 0,94%, segundo o IBGE).

As previsões para 2003 são de um pequeno crescimento, igual ao

de 2002: 1,4%. O valor do PIB em 2001 foi de 503,31 bilhões de

dólares, com base no valor médio do dólar, situando o Brasil como

a 11 ~ economia mundial, perdendo posição, pois já foi a B~ econo-

mia. O IBGE também aponta que nosso país ainda continua tendo

uma das piores distribuições de renda do planeta, ao lado de Serra

Leoa, Suazilândia e África do Sul, todos no continente africano. Esse

é o grande nó de nosso país e o grande desafio a ser enfrentado

pelos novos governantes.

O endividamento interno brasileiro atingiu níveis inéditos em nossa

história, chegando a 55% do PIB, o que representa a arrecadação de

quase dois anos em todos os níveis da administraçâo pública. A dívida

interna do governo federal estava em R$ 60,7 bilhões em julho de

1994 e elevou-se para R$ 624,1 bilhões em dezembro de 2001.

Embora tais números impressionem, deve-se compreender que a maior

fatia do aumento dessa dívida - R$ 297,7 bilhões - foi destinada ao

saneamento das contas de estados e prefeituras, representando 53%

do valor total. O governo federal assumiu as dívidas de 25 estados,

incluindo o Distrito Federal, como parte de um saneamento financeiro

sem paralelo em nosso país. Os governadores se comprometer.am a

seguir um rigoroso programa de ajuste. Isso foi fundamental para a

estabilidade do real, impedindo a volta da inflação. De cada R$ 100 da

dívida federal, R$ 75 se devem às dívidas já previamente existentes em
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outras esferas de governo. Os juros e o impacto cambial, geralmente

eleitos como os vilões, explicam parte menor do crescimento da dívida,

ou seja, 19,4%.

Os programas de saneamento financeiro dos estados e prefeitu-

ras municipais tornaram possível renegociar dívidas "impagáveis" por

30 anos, tratadas em condições favoráveis, com prestações mensais

que variam de 11 % a 13% de sua receita líquida. A dívida externa

brasileira, no mesmo período, manteve-se estável. A dívida do setor

público, que já representou 25% do PIB em fins de 19BO, atualmente

não representa 10% do PIB, com vencimentos médios de oito a nove

anos apenas.

Mesmo com o aumento do gasto público desde 1994, o governo

conseguiu um feito até então inimaginável: cumpriu com rigor as me-

tas estabelecidas com o FMI de gerar superávits fiscais, desde o último

trimestre de 199B, e manter o padrão de elevação dos gastos, já nos

quatro primeiros anos de mandato do presidente Fernando Henrique

Cardoso.

O dramático enxugamento dos fluxos de recursos externos para o

País decorre, principalmente, da instabilidade da economia internacio-

nal. O Brasil entrou nessa crise que vem de fora exibindo uma dívida

externa pesada demais, comparada com as exportações - seis anos

de déficit da balança comercial e uma carga de juros sem sintonia com

a dinâmica do PIB e a geração de receitas.

Além da turbulência dos mercados internacionais, que provocou a

retração dos investidores, o quadro eleitoral brasileiro, em 2002, por

suas incertezas e possibilidades, deixou os agentes econõmicos caute-

losos, à espera de uma sinalização mais clara das regras do jogo. Ao

contrário do que ocorre nos países platinos - o PIB deste ano pode

cair até 15% na Argentina e 10% no Uruguai - no Brasil as estimativas

são de crescimento (1,4%). As pessoas só desejam a sinalização dos

rumos que o País irá tomar. A criação de uma poupança interna e uma

vontade política de internalizar os centros de decisão e poder são

determinantes para o País, que é dotado de todos os recursos natu-

rais existentes e, principalmente, de capital humano, superar a situa-

ção atual.
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Superávits fiscais à custa do investimento social podem provocar

grave tensão no tecido social, fundamento maior da nacionalidade.

Nos países desenvolvidos, e em especial nos EUA, a ampliação dos

gastos públicos significa mais gastos militares, pois a guerra ali é vista

como forma de aumentar a auto-estima do povo e a necessária coe-

são nacional em torno de seus governantes. A ampliação dos gastos

públicos onde a demanda está reprimida é, em condições normais,

um fator inflacionário forte. No entanto, sob a liderança de um governo

nacional com credibilidade, os preços podem ser monitorados, de modo

que as empresas abram mão de suas margens no curto prazo para

ganharem na massa de lucros no longo prazo. Poderemos, assim,

estar iniciando um novo ciclo sustentado de crescimento que o País

aguarda desde o início da redemocratização.

Estudo do Instituto de Pesquisas Econõmicas Aplicadas (Ipeaj diz

que o próximo governo deve restabelecer condições mais favoráveis

de crédito externo para estancar as transferências de recursos reais,

adotar uma política monetária restritiva e aprofundar o ajuste fiscal, de

modo a substituir a poupança externa de que está abrindo mão, sem

sacrificar ainda mais o investimento. A formação de capital deve cair

quase 5% em 2002 e a retomada do crescimento exige ampliação da

capacidade produtiva, especialmente no setor exportador. O ajuste

fiscal deve recair sobre os gastos de consumo do governo, dado que o

espaço para ampliar a tributação parece hoje bastante reduzido, com

efeitos contracionistas.

Entretanto, pesquisas feitas entre con_sumidores mostram otimis-

mo em relação a 2003. A percepção dos empresários em relação às

expectativas futuras tem sido menos pessimista do que as condições

atuais da economia. Do ponto de vista das finanças do Estado, espera-

se que os governos estaduais e municipais recuperem suas finanças,

sem recorrer à guerra fiscal, um jogo em que todos perdem, inclusive

os contribuintes, que precisam de um estado eficiente.

As regiões de grande importância econômica em Minas G'erais Novo governo
localizam-se ao sul e ao centro, assim como nas áreas do Triângulo

Mineiro, do Rio Doce e da Zona da Mata. Mais recentemente, o Estado
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tem optado por incentivos fiscais para a instalação de novos pólos

industriais: em Juiz de Fora ocorreu, por exemplo, a instalação de mais

uma grande indústria automobilística. Minas Gerais é responsável por

fatias sumamente significativas da produção industrial nacional nas

áreas do aço, do ferro, do cimento e da indústria automobilística. Ou-

tros setores de importância na indústria mineira são: alimentício (so-

bretudo derivados do leite e carne j, siderurgia e metalurgia, mecânica

e, ainda, mineração.

Minas Gerais é o estado brasileiro detentor do maior rebanho bovi-

no do País. A produção agrícola também constitui grande parcela da

produção nacional, por meio de uma multiplicidade de cultivos, como

café, cana-de-açúcar, tubérculos, abacaxi, feijão, milho, entre outros.

No entanto, o setor agrícola ainda permanece atrasado em relação às

tecnologias mais modernas, desfavorecendo o aproveitamento maior

do potencial da terra de Minas. Ainda assim, contando com seus mais

importantes setores extrativos, agrícolas e industriais, Minas Gerais

detém a significativa participação de 13% das exportações nacionais.

Enquanto o sul concentra as indústrias e grande parte da atividade

agrícola, o norte, castigado pela seca, é uma das áreas mais pobres

do País.

O Estado é servido por uma razoável rede rodoviária e por ferrovias

que o ligam ao Rio de Janeiro, a São Paulo e à Bahia. Outro setor

econômico que tem grande destaque na economia mineira é o de

serviços, com uma parcela de cerca de 55% do PIB estadual. Minas

Gerais participa da economia brasileira com 10% do PIB nacional, dis-

putando com o Rio de Janeiro o segundo lugar em importância econô-

mica no País.

O governador eleito mostrou, em linhas gerais, as suas metas de

trabalho em todos os setores e explicou que o turismo será

incrementado em seu governo, tanto o de negócios como o de lazer, o

religioso, o histárico-cultural, o hidroclimático, o rural e o ecológico,

aproveitando e melhorando a infra-estrutura já existente. Pensar

modernamente em desenvolvimento turístico exige ações objetivas,

que passam pelo estímulo às discussões, visando ao aperfeiçoamento

de idéias e ao envolvimento das comunidades. Exige também cuidados
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constantes com o meio ambiente; investimento na qualificação profissi-

onal e empresarial; busca da excelência na qualidade da prestação de

serviços; estímulo ao empreendedorismo; investimento em novos equi-

pamentos; elaboração e aplicação de planos promocionais, tudo isso

configurando uma visão do turismo como atividade estratégica,

fomentadora e dinamizadora da economia. O potencial turístico do

Estado é amplo e ainda largamente inaproveitado.

O incremento à cultura é outra meta do programa do novo gover-

nador, pois ela é um instrumento de valorização e pode ter importante

retorno econômico para o Estado. Além disso, o governador eleito tem

um projeto para o primeiro emprego que, segundo ele, "será exemplo

para todo o Brasil": toda empresa que buscar financiamento no BOMG

e empregar um jovem de primeiro emprego terá estímulos fiscais e

creditícios para fazê-Io.

Apresentou. ainda, programas específicos para o Norte de Minas,

para os Vales do Mucuri e Jequitinhonha e para a região noroeste, por

meio de um volume maior de recursos dos órgãos de fomento do

Estado e nacionais, para viabilizar pequenos negócios que possam gerar

empregos em toda essa região.

O governador eleito Aécio Neves, juntamente com os demais eleitos

pelo PSDB, pediu, em encontro com o presidente eleito Luiz Inácio Lula

da Silva, a revisão do indexador da dívida pública dos estados, o índice

Geral de Preços - Disponibilidade Interna [IGP-DI).Ele afirmou que o mon-

tante da dívida mineira cresceu R$ 1,2 bilhão em outubro de 2002 por

causa da alta do IGP-DI, que chegou a mais de 4%, refletindo o cresci-

mento da inflação. Os governadores pediram ainda a prorrogação do

fundo de ressarcimento das perdas com a Lei Kandir, a desoneração do

ICMS para exportações, além da renegociação das dívidas estaduais. A

dívida de Minas Gerais com a União aproxima-se dos R$ 34 bilhôes, com

o aumento provocado pelo IGP-DI.O governador eleito Aécio Neves dis-

se à imprensa também que a reforma tributária deve acontecer nos

primeiros seis meses de 2003 para melhorar a situação dos caixas

estaduais.

Minas Gerais ainda não conseguiu resolver o desequilíbrio social e

econômico entre suas regiões e entre sua população. Esse é um dos
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maiores desafios, entre tantos, a serem enfrentados pelo novo gover-

no de nosso estado.
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