
A QUEDA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL EM MINAS

Ao iniciar-se a década de 70, a indústria mineira entrou em fase
de verdadeira euforia, com uma taxa média de crescimento de 16,4%
ao ano no período de 1970-77, contra 6,9% a.a., na década de 60. Minas
elevou sua produção industrial com a implantação de novos projetos
industriais, a manutenção do crescimento das indústrias produtoras de
bens intermediários (especialmente cimento e aço), a reação vigorosa
da indústria de bens tradicionais e o florescimento das indústrias de
bens de capital e de consumo durável, formadas basicamente por filiais
de empresas multinacionais.

A economia industrial mineira mudou sua natureza, deixou de
ser dependente das exportações de semi-elaborados e caminhou no
sentido de maior integração interindustrial, intensificando o uso do
CAPITAL e reduzindo relativamente a demanda de trabalho. Funda-
mentalmente sustentada no Estado e no capital estrangeiro, ampliou
as articulações de interesses entre a tecnocracia e o capital externo.

A partir de 1978, entretanto, o crescimento industrial mineiro
entrou em declínio, coerente com a crise econômica nacional. Esse de-
clínio agravou-se na segunda metade da década de 80, quando a pro-
dução industrial mineira passou a crescer num ritmo mais lento que a
brasileira.

Nos primeiros meses de 1987, a expansão na produção indus-
trial brasileira caiu, em relação a anos anteriores. Em Minas Gerais a
situação se agrava, constatando-se, nos meses de abril e maio uma
queda real nos indicadores em contraste com um crescimento na in-
dústria nacional. Em maio, por exemplo a indústria nacional cresceu
8,6% e Minas Gerais teve queda de 2,7%. No primeiro semestre de 1987
a indústria mineira cresceu apenas 2,5%.

O quadro de estagnação do setor industrial mineiro pode ser
atribuído, segundo especialistas, a erros de estratégia de política eco-
nômica cometidos por governos passados. O primeiro desses erros se-
ria gerado pelo equívoco de se canalizarem os recursos do estado para
investimentos de grande porte (AÇOMINAS, FIAT), onerando-o finan-
ceiramente via déficit público e endividamento externo, na medida em
que esses projetos exigiram um longo prazo de maturação e não deram
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o retorno desejado. O segundo estaria relacionado com a não-defini-
ção de uma política econômica de prioridade e financiamento aos seto-
res modernos ou de ponta do crescimento industrial, como a biotec-
nologia, a informática, a química fina e a mecânica fina. O terceiro erro
residiria na excessiva concentração no ramo de bens de consumo in-
termediários e não-dufaveis, representando 75% do total da produção
industrial, além de ser o estado grande importador de bens de consu-
mo duráveis, sobretudo de São Paulo.

Para o Professor e economista Clélio Campolina, é preciso,
com urgência, repensar criticamente a industrialização do Estado o
partir de 3 aspectos: 1) coordenação dos órgãos de apoio e fomento
à indústria; 2) reinterpretação critica pelo Estado e sociedade do in-
dústria mineira e suas perspectivas, levando-se em conta as transfor-
mações estruturais e tecnológicas da indústria nacional e internacional
e reavaliando-se a posição de Minas na divisão interregional do tra-
balho, de forma a definir uma estratégia de desenvolvimento; 3) abor-
dagem da questão industrial dentro de uma perspectiva glohol do de-
senvolvimento econômico e social, com a reaglutinação das lideranças
empresariais mineiras, para a concepção de um novo projeto industrial
em que o capital assuma sua função.

Na tentativa de reverter este quadro e com o objetivo de evitar
consequências danosas, tais corno o aumento do desemprego e da ro-
tatividade de mão-de-obra e a queda dos níveis salariais e da arreca-
dação do ICM (Imposto sobre Circulação de Mercadorias), o governo
mineiro formou uma comissão composta por técnicos de diversos ór-
gãos (SEPLAN, Secretaria da Indústria e Comércio e Secretaria de
Ciência e Tecnologia), com o intuito de estudar o problema e levantar
propostas de redefinição do vigente modelo econômico do estado,
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