
II SEMINÁRIO SOBRE A

ECONOMIA MINEIRA

Em seu número de dezembro último, o INDICADOR apre
sentou, como um balanço geral sobre a economia brasileira, um
resumo das principais análises e conclusões do Congresso Brasi-
leiro de Economistas realizado em Curitiba.

Agora, dando continuidade a esta linha de reflexões,
publica um número especial sobre Minas Gerais, tendo por base
o "1/ Seminário Sobre Economia Mineira", promovido pelo
CEDEPLAR - Centro de Desenvolvimento e P/ane/amento
Regional - da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, no
fim do ano passado, em Diamantina, e patrocinado pelo BDMG,
CEM1G, CNPq, FJP, INDI, Minas Caixa e SEPLAN/MG.

O ternário foi dividido em duas partes - "História Econô-
mica de Minas Gerais" e "A Economia Mineira dos Anos Oiten-
ta" - tendo corno apresentadores e debatedores alguns dos
principais estudiosos da economia mineira, tais como João
Antônio de Pau/a, Déa Fene/on, Peter Eisenberg, Francisco
/g/ésías, Fernando Homem de Meio, Luiz Rogério Mitraud de
Castro Leite, Jacques Schwartzman, Roberto Srant, João
Hera/do Lima, Cândido Luiz Lima Fernandez, Paulo Paiva,
Fabrício Augusto de Oliveira, Carlos Maurício de Carvalho
Ferreira, Dércio Munhoz, Francisco Guilherme Gonçalves e
Paulo Roberto Haddad, dentre outros. O INDICADOR enviou
um observador para acompanhar todas as fases do Seminário.

Dada a extensão e densidade dos temas abordados, foi urna
tarefa extremamente árdua selecionar e resumir alguns assuntos
para pub/icaçffo. Daí ter se optado pela put/icaçffo apenas de
extratos das palestras iniciais, referentes à parte "Economia Mi-
neira dos Anos Oitenta". Apesar de insuficiente para mostrar
toda a riqueza de idéia contida no Seminário, esta fórmula per-
mitiu trazer luz sobre alguns tópicos fundamentais, tais corno o
desemprego, a agricultura, a indústria, a urbanização e as
exportações de Minas.
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Fina/mente, cabe acentuar que a forma do resumo feita
por terna - através da se/eçêó de trechos dos principais tópicos
das apresentações iniciais - sempre deixa o risco de ernpohrece
o pensamento dos autores. Mas essa foi a maneira de viabilizar a
veicu/açjo, mesmo que parcial, de tâo relevantes contribuições
em um espaço gráfico exíguo corno é o INDICADOR.

TENDÊNCIAS RECENTES DA AGRICULTURA MINEIRA

Os professores Maria Regina Nabuco e Valdemar Sevilha inicia-
ram sua apresentação afirmando que, "em tempos de grave crise
econômica, dever-se-ia esperar que setores cuja demanda apresenta
baixa elasticidade-renda - como a produção de alimentos - pudes-
sem ser as peças de resistência no combate à redução do PIB e, conse-
qüentemente, do emprego."

"No caso brasileiro, o setor agrícola parece descumprir tal
possibilidade. A experiência histórica demonstra que a atividade agrí-
cola é incapaz, não só de absorver contingentes de desempregados
urbanos, como de reduzir o elevado êxodo rural brasileiro. Como já
é sabido, os Censos Demográficos revelam uma redução absoluta de
6,1% na população rural, no Brasil, no período de 1970/80.

"A ocupação agrícola (medida pelo Censo Agropecuário) consti-
tui-se em fraca parcela desta população em decréscimo. Apesar de a
década de setenta revelar uma expansão no número de ocupados agrí-
colas no Brasil, a taxa de atividade agrícola (ocupação agrícola/
população rural residente) é ainda bastante reduzida (54,7%). Esta
situação se torna mais grave quando se observa que 17,7% do total
dos ocupados em 1980 são constituídos por menores de 14 anos,
proporção que se ampliou com relação à década de sessenta. Isto se
deve ao crescimento especialmente rápido da ocupação das meninas de
menos de 14 anos - 34,2% no período considerado."

Depois de discutirem possíveis explicações para o fenômeno,
deduzem que a incapacidade de a agricultura mineira gerar ocupação
nos níveis desejáveis é, no entanto, melhor percebida, quando se
examinam as estruturas de posse da terra e da produção agrícola.
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"Em 1980, as propriedades agrícolas mineiras geravam 88,3%
da ocupação agrícola total. As demais categorias de produtores -
arrendatários, parceiros e ocupantes - são inexpressivas, tanto na
geração de empregos, como na ocupação da mão-de-obra familiar.
Isto é reflexo da grande concentração de terras em mãos de proprie-
tários - 86,8% dos estabelecimentos e 92,9% da área total, em 1980.
A se manter a taxa de expansão do número de estabelecir-'rntos e da
área de proprietários da década de setenta - 7,0% e 12,0 respecti-
vamente, pode-se imaginar que neste princípio de década, a área média
das propriedades já tenha ultrapassado 106 hectares."

Mais adiante, comentam outros aspectos da transformação da
agricultura mineira:

"Se examinarmos a estrutura da produção agrícola, veremos que
a transformação havida na agricu!tura mineira é ainda mais profunda
do que os dados de concentração da posse da terra sugerem. Os dados
dos Censos Agropecuários de Valor Bruto da Produção dos principais
produtos da agricultura em Minas Gerais, se agrupados segundo o seu
destino, dão a impressão de uma grande estabilidade da estrutura
produtiva do Estado. No entanto, a análise da área colhida, da produ-
tividade e dos preços nos dão informações sobre a transformação da
estrutura produtiva, que o valor bruto da produção não consegue
captar."

Ponderam ainda; indicadores como emprego, mecanização, área
colhida, produtividade e preços sugerem que "a transformação da agri-
cultura mineira nos últimos anos se deu num ritmo bastante acentua-
do, transformação esta que aponta para uma aceleração do grau de
capitalização agrária.

"( ... ) tudo nos leva a crer que a agricultura mineira está passando
por um processo de diferenciação de sua estrutura produtiva desde a
década anterior, processo esse que sugere algumas tendências que se
aceleram nos primeiros anos da atual década. Esta diferenciação -
expansão de culturas com potencial de maior absorção tecnológica -
seria, inclusive, a explicação básica para a pequena expansão da
ocupação agrícola."

Após um aprofundamento de suas análises, concluem:
"Á medida que as mudanças geradas pelo programa de estabiliza-

ção do governo combinam uma escassez do crédito rural com a eleva-
ção do custo do financiamento dos agricultores e que os preços
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mínimos não são nada alentadores, a manutenção ou crescimento da
área do plantio só será possível com a permanência dos altos preços
dos produtos agrícolas e a imediata elevação do índice do custo de
vida. Do contrário, nos parece que a conseqüência será a queda na área
do plantio. Isto porque, como vimos, a agricultura mineira já não é
mais aquela agricultura tradicional, mas está passando por uma rápida
transformação no sentido de sua capitalização, tornando-a mais sens( -
vel às vicissitudes, tanto dos mecanismos de mercado, quanto da polí-
tica econômica do governo."

A URBANIZAÇÃO E A CRISE NA ECONOMIA MINEIRA

Em sua apresentação, o professor Afrânio Alves de Andrade con-
duziu o seu trabalho para três pontos que julga "fundamentais para a
compreensão crítica da realidade urbana mineira": as implicações da
crise econômica sobre as cidades mineiras, o sentido dos movimentos
demográficos e a capacidade de absorção das pressões por parte dos
centros urbanos em um quadro de recessão e carência de recursos.

Para o professor, "a urbanização em Minas Gerais vem ocorrendo
a ritmos acelerados, apesar dos contextos econômicos diferentes de
suas diversas regiões e os processos independem das taxas de cres-
cimento demográfico global das regiões nas quais ele se manifesta,
disseminando-se por todo o Estado e determinando novos padrões
para a organização espacial da população. Conclusão ou hipótese, não
se pode deixar de perceber que o processo talvez esteja se aproximan-
do de seus limites finais, e que se tal fato for verdade, a análise da
organização urbana de Minas Gerais deve assumir outras dimensões
que as tradicionais. Primeiro porque, em termos de crescimento global
há fortes indicações de que as taxas de crescimento da população
global não sofrerão incrementos significativos nas próximas décadas,
desde que este Estado não exibe capacidade de concorrer, por fluxos
migratórios, com as regiões de fronteira do país. Internamente, os
dados nos mostram que a taxa de crescimento vegetativo da população
não excede à média apresentada pelo Brasil, pelo menos em termos
significativos. E em termos de urbanização, em média, o Estado a
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possui equiparável à média nacional, fato que significa, em última
análise, que estando "urbanizada" a população se reproduzirá a taxas
cada vez menores. E finalmente, que o crescimento urbano estará
muito mais vinculado à intensidade de transferência da população de
seu meio rural para suas cidades. Como em algumas regiões este pro-
cesso acha-se em estágio bastante avançado e como no conjunto esta-
dual estas regiões representam em 1980 cerca de 56,3% da população
total, pode-se inferir que a urbanização em Minas Gerais aproxima-se
de seus limites máximos. Noutras palavras, o que se quer dizer é que,
vigorando as atuais taxas de crescimento globais da popilicão minei-
ra, nas próximas décadas restaria apenas uma pequena parcela de
população para ser "transferida" do meio rural para o rn''io urbano."

"O comportamento desta dinâmica demográfica certamente
muito tem a ver com o estilo e o modelo de crescimento nue se im-
plantou, como mencionado, na economia mineira de fato: uma das
constatações mais seguras quanto ao relacionamento das autoridades
governamentais com os setores privados da economia refere-se ao
papel por ele assumido de "criador" de infra-estrutura de apoio à
locação espacial do capital e criação de mercados consumidores capa-
zes de dar suporte a um processo de industrialização."

Após desenvolver sua análise sobre a interação espaço-economia,
o professor passa à questão das pressões inter-regionais e do problema
urbano, advertindo:

"As observações anteriores poderiam conduzir à afirmação de
que Minas Gerais não enfrentará "grandes problemas", em futuro pró-
ximo, com a urbanização de seus munic(pios. Esta impressão, entre-
tanto, não resiste mais do que à mera simplicidade na qual se encerra
e esbarra no significado da economia que aqui se instalou. Primeiro
é preciso salientar que, tal como a urbanização brasileira, a que se dá
em Minas Gerais não obedece a padrões homogêneos ou com efeitos
de dispersão sobre a rede de cidades segundo seus padrões hierárqui-
cos. Ela se direciona no sentido de alguns poucos núcleos urbanos,
provocando neles desequilíbrios estruturais de significativo conteúdo.
Segundo, temos que levar em consideração o caráter dependente das
indústrias que lideram a economia mineira."

Em suas conclusões, o professar Afrânio afirma que "as pres-
sões oriundas dos movimentos migratórios têm por alvo algu-
mas nucleacões urbanas, em sua maioria constituídas por cidades
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tradicionais dentro do contexto mineiro. Isto significa que ntrn sem-
pre estes núcleos possuíam capacidade de suporte às pressões geradas
pelo incremento demográfico seja pela velocidade com que este se
manifestou, seja pela ausência de recursos públicos capazes de suprir
os déficits na oferta de serviços públicos.

Esta última observação conduz por sua vez à questão do finan-
ciamento do desenvolvimento urbano e dos recursos a ele necessários.
Pelo exposto, infere-se que a situação urbana tenderá a agravar-se, não
só porque o Estado e os municípios - presos a uma só corrente quan-
to às possibilidades de arrecadação de tributos - ver-se-ão extrema-
mente empobrecidos devido à queda nos níveis da atividade econô-
mica como também porque não poderá continuar cumprindo o papel
de criador de infra-estruturas que lhe foi reservado na história de
Minas. Compromete-se, desta forma não só o espaço criado para o
desenvolvimento da moderna economia que se imaginou implantar
em Minas Gerais, mas o próprio conteúdo incipiente do modelo
econômico regional."

DESEMPENHO RECENTE DAS EXPORTAÇÕES
DE MINAS GERAIS

O economista João Heraldo dos Santos Lima abriu sua exposição
ressaltando que "a contribuição de Minas Gerais para o esforço de
ampliação das exportações brasileiras vem se caracterizando, nos últi-
mos dez anos, por uma marcante regularidade. A participação média
das exportações mineiras no total exportado pelo país situou-se em
torno de 10% no período 1973/82.

Todavia, esta estabilidade encobre um rápido processo de diver-
sificação no interior da pauta de exportações. No período em questão,
ao mesmo tempo em que Minas Gerais mantém constante a sua parti-
cipação relativa, verifica-se uma nítida tendência de queda na partici-
pação dos produtos básicos em favor dos industrializados.

A expansão e diversificação industrial experimentadas pela
economia mineira, a partir do início da década de 70, estão na origem
destas modificações. No período 1970-77 a indústria mineira atingiu
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uma taxa média de crescimento anual da ordem de 16,4%. Esta vigo-
rosa expansão contemplou os mais variados setores de indústria
manufatureira, tais como: têxtil (26%), vestuário e calçados (16,3%),
couros, peles e similares (14,4%), papel e papelão (13,5%), mecânica
(26%), material de transporte (32%), etc.

A partir de 1978-79, quando o crescimento econômico entra
em decli'nio, as exportações passam a representar uma importante
fonte alternativa de demanda. Foi poss(vel então que se compensasse,
como no caso de alguns segmentos do setor metalúrgico, automobi-
lístico, têxtil, etc., a queda da demanda interna por uma ampliação das
vendas externas.

Mostrou também que "o comportamento das exportações de
básicos ainda é comandado pelo desempenho do minério de ferro. A
expectativa de que o Estado de Minas viesse a se firmar como expor-
tador de alimentos, como a carne congelada, por exemplo, não apenas
não se confirmou, como parece ter escassas chances de se concretizar
dentro das circunstâncias atuais. Mesmo detendo o maior rebanho
bovino nacional, a ampliação das exportaçoes de carne congelada
demandaria pesados investimentos destinados a conferir ao produto
os padrões mínimos de qualidade e higiene exigidos pelo mercado
internacional.

Quanto aos produtos industrializados, as suas taxas de crescimen-
to são bem mais expressivas, quando comparadas com as dos produtos
básicos, embora se possa perceber que seu ritmo de cre±iento vem
decaindo a partir de 1978, quando a expansão sobre o ano anterior
chegou a atingir quase 59%."

Em suas conclusões, apontou que "os dados mostram com clare-
za a mudança de estrutura das exportações de Minas Gerais no decor-
rer da última década. O crescimento das vendas externas de produtos
manufaturados, com destaque para o item "Material de Transporte"
é um eloqüente indicador desta tendência.

Todavia, mesmo diante da constatação da existência de um rápi-
do processo de diversificação não há como escapar à conclusão de que
a pauta exportadora de Minas ainda é pobre."

Ainda como parte de suas conclusões, deixou claro que "no caso
de Minas Gerais houve crescimento das exportações com diversifica-
ção. Mas o tipo de diversificação ocorrido foi limitado. Esteve sempre
condicionado pelo patrimônio de recursos naturais existentes no Esta-
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do. Neste sentido, Minas ainda pode aprofundar, e muito, o aproveita-
mento de suas vantagens comparativas.

Do ponto de vista das finanças estaduais, a intensificação das ati-
vidades voltadas para a exploração/exportação de recursos naturais é
vantajosa, pois propicia a geração de recursos que o Estado não reco-
lheria caso estivesse exportando manufaturados, O IUM, embora.de
competência tributária federal, destina apenas 10% de sua arrecadação
à União, cabendo 20% ao município onde se localiza a exploração e
70% ao estado. Portanto, a perda de receita imposta ao estado não é
excessiva."

A CRISE DO EMPREGO EM MINAS GERAIS

O professor Paulo Paiva iniciou lembrando que: "muito em-
bora seja desnecessário se recorrer a dados estatísticas para demons-
trar a crise de emprego, a informação empírica é necessária para uma
avaliação mais precisa da extensão da crise, de suas causas imediatas e
suas tendências. No caso de Minas Gerais estas informações são bastan-
te precárias."

Definiu a população economicamente ativa (PEA) como sendo
"constituída dos indivíduos de 10 anos e mais que exerceram alguma
atividade econômica nos últimos 12 meses que precederam a data da
pesquisa (Censo ou PNAD) e daqueles que, tendo trabalhando ou não,
estavam procurando emprego."

Analisou, a seguir, a evolução da PEA em Minas e a sua relação
com o emprego:

"A PEA de Minas Gerais dobrou no pós-guerra. De 2.402.812
indivíduos em 1950 ela chegou a 4.736.190. em 1980, segundo os cen-
sos demográficos.

A PEA mineira tem crescido a uma taxa média anual de 2,3%
superior à taxa média de crescimento da população total no mesmo
período (1950/80) que foi de 1,8% e da população de 10 anos e mais
que foi de 2,1%. Na década de setenta a PEA cresceu mais rapidamen-
te (3,1%). Se no futuro prevalecer o ritmo de crescimento recente, a
PEA de Minas Gerais dobrará em 22 anos e não em 30 anos como
ocorreu até então.
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No caso da Ãrea Metropolitana de Belo Horizonte, segundo
dados dos Censos Demográficos, a PEA teria apresentado uma taxa
média de crescimento anual de 6,5% entre 1970 e 1980. No período
1978 a 1981 esta taxa seria de 3,1% ao ano segundo os dados da
PNAD. Crescendo a 6,5% ao ano, a PEA da Área Metropolitana de
Belo Horizonte dobrará em 11 anos e a 3,1% ela dobrará em 22,7
anos.

Estas taxas indicam a velocidade necessária para crescer o empre-
go a fim de manter a mesma situação do ponto inicial."

Observando as transformações das distribuições da PEA e do PIB,
por setores de atividades, o professor retira três importantes conclu-
sões a respeito da estrutura do emprego em Minas:

"Primeiro, uma queda relativa da participação da agropecuária na
absorção de mão-de-obra.

Segundo, muito embora o índice de produtividade da indústria
de transformação tenha aumentado consideravelmente na década de
setenta, seu volume de empregos cresceu consideravelmente no
período.

Terceiro, o setor Comércio e Serviços engloba um conjunto de
atividades que é bastante heterogêneo tanto do ponto de vista tecno-
lógico como de suas relações sociais de produção. Estão neste con-
junto não só atividades com altos (ndices de produtividade, como
serviços de computação, atividades financeiras, etc., como atividades
comerciais de pequeno varejo, serviços pessoais, etc. Na PEA estão,
ainda, incluídos, vários trabalhadores engajados em atividades infor-
mais, cujo produto dificilmente entra na estimativa do PIB."

Sobre a situação do emprego em Minas, Paulo Paiva acredita que
"não se pode analisar a situação do emprego em Minas Gerais fo-
ra do contexto mais geral da crise que atinge o mercado de trabalho
no Brasil, fruto esta dos efeitos da política de ajustamento da eco-
nomia.

Do pós-guerra aos anos setenta, a economia brasileira foi dinâ-
mica o suficiente para gerar empregos a um ritmo superior ao cresci-
mento da população economicamente ativa. O emprego na indústria
de transformação, em particular, não só cresceu mais rapidamente do
que a população economicamente ativa como também teve aumen-
tada sua taxa média anual de crescimento ao longo do tempo."

Afirma também que "em Minas Gerais o emprego não-agrícola
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também cresceu a taxas elevadas. O emprego na indústria de trans-
formação cresceu entre 1930 e 1978 a uma taxa média anual de 7,9%
respondendo à expansão da economia mineira no período.

Na segunda metade da década de setenta a economia brasileira
en rou em fase de desaceleração com o esgotamento da capacidade
ociosa e o prolongamento da crise do sistema monetário e financeiro
internacional, De maneira geral a orientação da política econômica
neste período se caracterizou pela tentativa de controlar o desequilí-
brio do balanço de pagamentos e conter a tendência ascendente da
inflação. Resultou dai' uma queda na taxa de crescimento dos inves-
timentos reais na indústria de transformação e, conseqüentemente,
uma desaceleração no crescimento do produto e do emprego na
indústria de transformação. Enquanto de 1978 a 1980 o produto na
indústria de transformação apresentou taxas anuais de crescimento
em torno de 6 a 7%, inferiores aos 11 a 15% do primeiro qüinqüênio,
o emprego cresceu a taxas anuais de 1,9% em 1978 a 3,5% em 1980,
bastante aquém da média anual de 7,4% no período 1970-75.

Em 1981 a crise do emprego se agravou. Durante todos os meses
de 1981 as taxas de desemprego nas seis áreas metropolitanas cobertas
pela Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE foram superiores às de
1980. Por exemplo, a taxa média anual de desemprego na área metro-
politana de São Paulo passou de 5,65% em 1980 para 7,25% em 1981;
no Rio de Janeiro esta taxa pulou de 7,50% para 8,61% e em Belo
Horizonte, de 7,60% para 8,97%. Este aumento nos níveis de desem-
prego não foi provocado apenas pela — pressão da oferta" mas,
sobretudo, pela queda no volume de empregos. Os dados do Sine-MTb
mostram que os níveis de emprego na indústria e na construção civil,
principalmente, caíram nas principais áreas metropolitanas do país e
na maioria dos estados cobertos pela pesquisa. A mesma tendência
continuou em 1982, embora em ritmo mais lento.

Como exemplos vale ressaltar que segundo os dados do SINE-
MTO o volume de emprego na indústria em 1982 era 15,2% menor do
que ode 1978 em São Paulo, 19,0% no Rio de Janeiro e 5,2% em Belo
Horizonte. Na construção civil a queda relativa nestes quatro anos foi
de 29,6% em São Paulo, 30,2% no Rio de Janeiro e de 0,01% em Belo
Horizonte."

Após analisar uma série de fatores relacionados com a queda do
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nível do emprego, o professor passa a analisar mais profundamente os
índices disponíveis para o estado:

"Para Minas Gerais não existem dados disponíveis indicando a
evolução do nível de emprego no início dos anos oitenta. Os disponí-
veis referem-se à região metropolitana de Belo Horizonte. Os índices
de emprego do SINE-MTb, tendo como base a média de 1978, mos-
tram, por exemplo, que na região metropolitana de São Paulo houve
uma queda do índice total de 7,24% entre 1978 e 1982 (médias
anuais) enquanto na região metropolitana de Belo Horizonte, ocorreu
um aumento de 6,69% no mesmo período. Examinando, porém, o
comportamento destes índices a partir de 1980 o resultado é diferen-
te. Em primeiro lugar, há uma queda acentuada de junho de 1980 a
junho de 1983 (-13,7% em São Paulo e -8,4% em Belo Horizonte).
Em segundo lugar, o índice total de emprego de Belo Horizonte mos-
tra, em média, uma tendência declinante durante todo o período que
se acelerou em 1983. Em terceiro lugar, a diferença entre os índices de
Belo Horizonte e de São Paulo tende a se reduzir em 1983. Isto equi-
vale a dizer que em 1983 a queda nos índices de Belo Horizonte é
superior à queda nos índices de São Paulo, não só no índice total mas
em todos os setores."

Antes de apresentar suas conclusões, o professor observa:
"Relativamente as variáveis nos níveis de emprego cabem duas

observações. Primeiro que muito embora o nível de emprego em 1981
e 1982 em Belo Horizonte tenha mantido acima do nível de São
Paulo a sua queda foi superior à variação do produto. Isto é possível
se verificar com relação à indústria de transformação, principalmente
em 1982. Parece que no curto prazo a variação do emprego não res-
ponde apenas à variação do produto. Há necessidade de maiores estu-
dos para se determinar as razões da queda mais acentuada do emprego
cru 1982 em relação ao produto que em vários gêneros apresentou,
inclusive, um aumento ao longo do ano.

Segundo, em 1983 está ocorrendo uma queda muito mais acen-
tuada nos níveis de emprego. Isto em parte deve ser devido à intensifi-
cação do processo recessivo em Minas Gerais neste ano. Torna-se
necessário verificar em que medida a queda no nível de atividade em
Minas Gerais é mais acentuada do que em São Paulo, por exemplo.
Igualmente seria importante se conhecer a evolução dos níveis de em-
prego no interior do Estado."
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Finalmente, o prof. Paulo Paiva conclui:
Muito embora as informações disponíveis sejam ainda precárias

algumas observações finais podem ser avançadas a título de conclusões
preliminares:

a) A PEA está crescendo a taxas superiores a seu crescimento his-
tórico devido à incorporação das mulheres nas atividades eco-
nômicas;

b) este processo é mais intenso ainda nos centros urbanos devido
à migração com destino urbano e à maior participação femini-
na neste mercado de trabalho.

c) a concentração da PEA na Área Metropolitana de Belo Hori-
zonte está se dando a um ritmo bastante rápido;

d) a partir de 1980 os níveis de emprego estão caindo, principal-
mente na construção civil e na indústria;

e) em 1983 esta queda se intensificou consideravelmente;
f) como resultado há um aumento no hiato do emprego, isto é

na diferença entre a PEA e o volume de emprego. Por exem-
plo, em Belo Horizonte, se em 1978 toda a PEA estivesse em-
pregada haveria em 1982 5% de desempregados com um cresci-
mento médio anual da PEA de 3% nestes 4 anos. Esta taxa de
desemprego subiria para 8,6% e 12,1% se a taxa média anual de
crescimento da PEA fosse de 4% e 5%, respectivamente;

g) nestas condições verifica-se que cresce rapidamente o contin-
gente de indivíduos sem acesso a um emprego regular. Embora
as razões da queda do nível de emprego sejam conjunturais,
diante das condições específicas de alteração da PEA, de
migração, da queda da renda familiar real e da forma existente
da organização do mercado de trabalho a resultante é o aumen-
to do peso relativo do subemprego e do nível de pobreza. Pro-
blemas que a simples recuperação da economia não será sufi-
ciente para acabar."

O SETOR INDUSTRIAL EM MINAS GERAIS

O economista Paulo Eduardo Rocha Brarit iniciou sua exposi-
ção caracterizando, em seus traços gerais, o setor industrial mineiro,
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mostrando, em primeiro lugar, a sua importância no contexto da
economia do Estado:

"No que concerne à importância do setor industrial no âmbito
da economia do Estado, observa-se que sua participação direta no
PIB estadual tem evoluído sistematicamente ao longo das duas últi-
mas décadas, atingindo cerca de 32% em 1982."

Observa ainda que "em termos de categorias de uso, a evolução
da indústria mineira, a partir de 1970, deu-se no sentido de reduzir a
participação relativa dos bens não-duráveis de consumo e aumentar em
contrapartida, a dos bens de capital e de consumo durável. A nível de
gêneros de indústria, tal evolução reduziu significativamente as parti-
cipações relativas dos produtos alimentares e da metalurgia, e razoavel-
mente da indústria têxtil. De outro lado, ampliou de forma notável a
importância relativa dos gêneros químico e material de transporte e de
forma razoável a da indústria mecânica.
razoável a da indústria mecânica.

"No que diz respeito à composição atual do setor, destacam-se
num primeiro plano, a metalurgia, a indústria química, os minerais
não-metálicos e os produtos alimentares (participação conjunta de
56,4%). Secundariamente, postam-se os gêneros mecânico, materiais
de transporte e têxtil (participação conjunta de 20,2%), os demais
tendo importância pouco significativa."

Mais adiante, analisa a propriedade do capital na indústria de
Minas, dizendo que "há fortes evidências no sentido de que o peso
relativo das empresas públicas, especialmente federais, é significativa-
mente maior na indústria de Minas Gerais do que no setor industrial
do País como um todo. Uma delas é a grande importância relativa do
subsetor de produtos intermedirios na estrutura industrial mineira,
aliada ao fato da maioria absoluta das empresas públicas industriais
encontrar-se no referido subsetor, grande parte delas em Minas Gerais.
Ademais, é interessante a constatação de que, considerado o conjunto
das 185 maiores sociedades anônimas industriais sediadas no Estado,
em dezembro/76, 57% do imobilizado líquido referiam-se a empresas
controladas pelo poder público (20% referiam-se a empresas estrangei-
ras e 23% a privadas nacionais). É também ilustrativa a observação de
que para o agregado das 50 maiores sociedades anônimas industriais
com sede em Minas Gerais, em 1981, 34% do faturamento global
couberam às empresas estatais (38% às estrangeiras e 28% às privadas
nacionais).
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No que tange à participação das empresas estrangeiras, as evidên-
cias são menos claras, mas também apontam no sentido de que é
superior à média nacional. Um dado significativo a considerar a este
respeito é que, no período 1971-1977, período em que notoriamente
intensificou-se em relação à tendência histórica o ritmo das inversões
estrangeiras no País, 25% das mesmas dirigiram-se à Minas Gerais. Tal
dado ganha a sua real dimensão quando se considera a participação do
Estado na produção industrial do País - aproximadamente 7,1% em
1977.

"Quanto às empresas privadas nacionais, sua importância no con-
texto do setor industrial mineiro é certamente menor que a média do
País."

Quanto ao desempenho do setor industrial mineiro, no período
recente, diz que "no que concerne ao nível da atividade industrial do
Estado, há de se indagar de ini'cio acerca do destino de sua produção.
Neste ponto, cabe ressaltar um traço importante da indústria de Minas
Gerais, qual seja, a intensa dependência da demanda de origem externa
ao Estado e, mais recentemente, externa ao País para a realização de
sua produção.

De fato, numa análise desagregada, envolvendo os principais
gêneros industriais do Estado, é fácil a constatação de tal fenômeno.

Na indústria de minerais não-metálicos, por exemplo, 61% da
produção de cimento do Estado foi realizada fora de Minas Gerais em
1982.

Na metalurgia, também a título de exemplo, cerca de 80% da
produção de aços planos de Minas foi vendida fora do mercado
mineiro em 1982.

No que respeita à indústria têxtil, aproximadamente 85% do
valor da produção mineira realizam-se fora das fronteiras do Estado.

Em relação à indústria de materiais de transporte, tomando-se o
ramo automobilístico como ilustração, mais de 80% de suas vendas
destinam-se a atender demandas externas ao Estado.

Quanto à indústria mecânica, dada sua própria configuração -
enorme especialização na produção seriada de vagões e sob encomenda
para as indústrias metalúrgicas e cimenteira e a mineração, pouca vin-
culação estabelecendo com as demais atividades industriais e o setor
agropecuário -, depende fundamentalmente dos grandes projetos de
âmbito nacional, da chamada política nacional de investimentos.
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Emerge das considerações precedentes uma conclusão inevitável,
qual seja, a de que o nível da atividade industrial do Estado regula-se
no essencial por variáveis exógenas à economia estadual, a de que o
desempenho do setor industrial mineiro atrela-se visceralmente aos
rumos gerais da economia do País. Mesmo sem a disponibilidade de
dados precisos, é possível afirmar-se que tal atrelamento dá-se no caso
de Minas Gerais num nível bem mais intenso do que em relação à
maior parte das outras economias estaduais. Neste sentido, esta seria a
especificidade do caso mineiro, a extrema dependência, o caráter
essencialmente reflexo do comportamento de sua produção industrial
em relação ao nível global da atividade econômica do País, como
decorrência natural de suas características estruturais."

Sintetizando este ponto, o economista assegura que "o nível da
atividade do setor industrial em Minas Gerais, suas oscilações, suas
quedas e ascensos, determinam-se fundamentalmente fora dos contor-
nos da economia estadual. Dada a sua tênue articulação interna, as
respostas significativas para sua crise atual encontram-se na análise da
problemática global da economia do País, quase nada havendo a se
buscar na análise particular de seus aspectos interiores.

Em relação à queda abrupta do nível dos investimentos, avultam
as particularidades da estrutura industrial do Estado atinentes ao gran-
de peso do capital estatal e estrangeiro na referida estrutura e, especi-
ficamente, na composição dos investimentos efetuados em Minas nos
últimos 15 anos. Assim, os cortes intensos e sistemáticos nos gastos
das empresas estatais, sempre mais fortes na parcela referente aos
investimentos, e os problemas cambiais do País, certamente respon-
dem na maior parte pela inexpressividade das inversões dos últimos
3 anos no Estado vis-à-vis a década dos 70."

Analisando as perspectivas para o setor em Minas, o Dr. Paulo
Eduardo afirma que "no curto prazo, dados os parâmetros que hoje
estão colocados a nível da política econômica do Governo Federal, o
que se pode antever é certamente a agudização da crise que se abate
sobre a indústria mineira. O programado corte nos gastos públicos, a
política monetária extremamente restritiva que se antecipa para o pró-
ximo ano, a redução nos salários reais, enfim, toda a política econô-
mica prevista para o futuro imediato seguramente arrastará o nível da
atividade econômica do País e da indústria mineira em particular para
patamares ainda mais baixos que os atuais.

21



Dentro deste quadro, podem ser feitas as considerações seguintes
no que concerne especificamente ao setor industrial de Minas Gerais.

Dos seus gêneros industriais mais representativos, os efeitos reces-
sivos tendem a ser mais brandos, como o foram até o momento, nas
indústrias de produtos alimentares e têxtil, o que, na ótica do empre-
go, tende a ser um fator positivo, haja vista o alto coeficiente de absor-
ção de mão-de-obra destes subsetores.

Os subsetores metalúrgico, mecânico e de minerais não-metálicos
tendem a ser, em contraposição, mais afetados, tendo em vista a forte
dependência dos mesmos em relação à demanda de investimentos. Tal
fenômeno, considerado o peso destes subsetores na produção indus-
trial do Estado, aponta no sentido de tornar a queda na atividade
industrial mineira mais dramática que a média do País.

No que se refere à exportações, tudo faz crer que continuarão,
ainda, em maior escala, a se constituir em importante escoadouro,
principalmente para a produção dos subsetores metalúrgicos, têxtil e
de materiais de transporte. Os limites desta demanda suo, seguramen-
te, no entanto, não muito elásticos. Um ponto adicional a ser enfatiza-
do é que a estrutura industrial do Estado tornar-se-á, inevitavelmente,
a curto prazo, mais fortemente concentrada no ramo siderúrgico e
com maior participação das empresas estatais. Isto em decorrência da
entrada em operação no 29 semestre de 1984 da Siderúrgica Mendes
Júnior (capacidade aproximada de 700 mil toneladas/ano), em fins do
mesmo ano da Açominas (capacidade aproximada de 2.000 mil tone-
ladas/ano) e da possível instalação nos próximos 2 anos de um novo
laminador da ACESITA.

"Quanto aos investimentos, inexistem quaisquer indicações no
sentido de reversão da tendência declinante dos últimos 3 anos. Muito
ao contrário, tais indicações têm o sentido inverso."

Colocando a questão sob um prisma de mais largo prazo, onde
"há que se pensar naturalmente na superação do impasse sobretudo
político que hoje imobiliza a economia do País", o economista
antevê que "num primeiro nomento, há indicações no sentido de que
a resposta da indústria mineira a uma retomada do nível da atividade
econômica do Pai's tende a se dar com uma certa defasagem, em fun-
ção talvez de uma dependência relativamente maior da demanda de
investimento, que reage com um certo atraso em função da existên-
cia da capacidade ociosa. Tal assertiva carece certamente de análises
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um pouco mais rigorosas, que transcendem os limites do texto. En-
contra respaldo, porém, na experiência de retomada da economia bra-
sileira dos anos 60."

E que "a mais largo prazo, quando se coloca então a possibilida-
de de um surto de novas inversões, o que se pode afirmar de pronto é
que Minas Gerais seguramente continua a se constituir em localização
privilegiada para a localização de novos projetos, tendo em conta sua
posição geográfica, a disponibilidade de recursos naturais, de infra-
estrutura, etc."

Conclui observando que "no que concerne ao aparato institucio-
nal de apoio, o qual certamente pode vir a ter papel relevante na orien-
tação dos investimentos privados, o que se anseia é que, inserido dentro
de um contexto efetivamente democrático, atue no sentido de induzir
tais investimentos a se colocarem a serviço dos objetivos maiores da
sociedade e dentro de critérios estritamente seletivos.

Por fim, espera-se que o surto de crescimento, que provavelmente
virá, no deixe como rastro as mesmas seqüelas do anterior, mas que
sustente o estabelecimento e a consolidação de uma sociedade substan-
tivamente democrática e justa, mais livre e menos desigual."
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