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A CRISE DO PLANEJAMENTO

Com o fim do Estado interventor, a falência dos órgãos de
pesquisa e as subseqüentes crises econômicas, o
planejamento morreu e tenta ressuscitar adaptado à
instabilidade e à carência de recursos materiais e humanos

SÍNDROME DO
CURTO PRAZO
A

oitava economia do mun-
do, que crescia a uma taxa
invejável de 8 a ao ano
durante a década de 70 e

acalentava o sonho de um próximo
despertar no Primeiro Mundo, viu
minguar rapidamente suas esperan-
ças, nesses últimos 13 anos, desde
que surgiram os primeiros sintomas
de uma crise, que se tomou crônica,
alimentada por uma inflação reni-
tente e agravada pela deterioração
de todos os indicadores econômi-
cosesociais do país. Nesse período,
os 12 ministros que ocuparam a
pasta da Fazenda tentaram de tudo
para reverter a temível caminhada
até o fundo do abismo: das políticas
ortodoxas aos choques heterodo-
xos, passando pela teoria do "feijão
com arroz" do fim do governo Sar-
ney à do "salve-se quem puder",
que marcou o governo Coilor.

Patrícia Duarte

Mas o carrossel das experimen-
tações econômicas só contribuiu
para aumentara instabilidade inter-
na e derrubar a credibilidade do
país no cenário internacional, onde
hoje ocupa a 64 2 casa no ranking
dos países segundo o risco político,
financeiro e econômico, logo abai-
xo do belicoso Irã. A bússola do
Planejamento, que poderia sinalizar
um rumo para o país, foi substituída
pelo relógio da estabilização, numa
corrida contra o tempo e numa
sucessão de planos e pacotes de
curto prazo, que acabaram sempre
derrotados pelo peso da incerteza
que persistia sobre o dia seguinte.
Segundo dados apurados pela re-
vista Veja, foram nove os planos de
estabilização implementados no país
durante esse período, além de cinco
congelamentos de preços e salários,
quatro mudanças de moedas e 54

alterações na política de preços.
No cenário político, o ritmo e a

intensidade das transformações não
foram menos marcantes. Nesse es-
paço, o país iniciou a transição do
regime militar autoritário para uma
democracia que se quer participati-
va, numa caminhada cheia de reve-
ses, da morte de Tancredo Neves,
que seria o primeiro presidente civil
depois de cinco governos até o
impeachment que afastou Fernan-
do Coilor da presidência da Repú-
blica. Desenhou-se uma nova Cons-
tituição para o país que, apesar de
não estar plenamente em vigor,
deverá passar por uma revisão ain-
da neste ano e promoveu-se uma
ampla consulta popular para definir
o sistema e a forma de governo que,
agora, irá consolidara organização
política do país.

No meio desse turbilhão, ou-
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tros temas, não menos importantes
e urgentes, emergiam com força
maior, impondo a necessidade inadi-
ável de sua discussão, como a refor-
ma eleitoral  partidária, o federalis-
mo, o papel do Estado e o seu
redimensionamento dentro da Fe-
deração, a questão da distribuição
da renda, as novas prioridades im-
postas pelo reordenamento econô-
mico mundial, o combate à pobreza
e a retomada do crescimento.

Urna agenda bastante apertada
para um país que ainda navega sem
rumo, desde a posse definitiva de
Itamar Franco, há nove meses, na
cadeira da presidência. Fortalecido
pelo plebiscito de 21 de abril, quan-
do foi referendado o sistema presi-
dencialista de governo, ele ainda
não conseguiu apresentar à Nação
um plano de vôo consistente, defi-
nindo a direção e os caminhos que

o país deverá trilhar, nem mesmo no
curto período de 18 meses. Mais
uma vez, a gravidade dos proble-
mas do cotidiano da economia con-
diciona e limita o poder dos minis-
tros da área econômica, impossibili-
tando-os de pensar o país para fren-
te.

Vacinado contra os planos sal-
vacionistas, o próprio ministro Fer-
nando Henrique Cardoso, da Eco-
nomia, evitou criar novas expectati-
vas fantasiosas na população, anun-
ciando, em meados de junho últi-
mo, medidas que visam primeiro
apenas construir as condições que
irão viabilizar a implantação de um
plano de estabilização. São medidas
de reorganização financeira e admi-
nistrativa do setor público e de um
controle mais rigoroso do orça men-
to.

Efeito em cadeia - Nesse pro-

cesso e com a adoção de uma
política austera, o ministro espera
acionar um "círculo virtuoso", que
aumente a credibilidade do gover-
no a cada nova medida, até viabili-
zar um cenário favorável para a
retomada dos investimentos de lon-
go prazo e elaboração de cstraté
gias de crescimento mais duradou-
ras. Mas como não se pode fritar
uma omelete sem quebrar os ovos,
as medidas iniciais do 'Plano da
Verdade" têm um impacto forte
sobre os Estados e municípios.

Os governos regionais, que já
estavam enfraquecidos financeira -
mente, limitando-se a administrar
crises políticas e apagar incêndios,
foram convocados a participardes-
se esforço de contenção, discipli-
nando seus gastos e assumindo
SUaS responsabilidades, leia-se, seus
compromissos financeiros junto ao
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No Governo Milton Campos foi implantado o Plano de
Recuperação Econômica e Fomento à Produç4o, pri-
meira experiência no país de planejamento no âmbito
estadual

Síndrome do curto prazo

governo federal. Um remédio amar-
go para quem já padecia de desnu-
trição crônica, diagnosticada na di-
fícil relação com o funcionalismo
público, levando ao imobilismo e
ineficiência do setor público, na
inércia dos indicadores econômicos
regionais, na deterioração da quali-
dade de vida nos principais centros
urbanos, no aumento da violência
no campo e na cidade e na dissemi-
nação da miséria.

Sem um norte que oriente e
integre o Planejamento de cada urna
das unidades federativas, os Esta-
dos se embrenham ainda numa con-
corrência selvagem, para atrair os
parcos investimentos disponíveis,
promover verdadeiras batalhas fis-
cais, quando não abrigam movi-
mentos organizados pela socieda-
de, pregando, declaradarnente, a
bandeira do separatismo, como so-
lução definitiva para seus proble-
mas. O movimento do Triângulo
Mineiro e as recentes ameaças da
Fiat Automóveis e Sid Microeletrô-
nica são exemplos locais de uma
reação com dimensões nacionais.

Nesse embate, quem perde é o
país, que vê aumentada e agravada
suas desigualdades regionais e ame-
açada suas próprias fronteiras. Para
conter o avanço dessa lógica aluci-
nada e, principalmente, devolver
um balizador para as ações do setor
público e um farol para a iniciativa
privada, é que a retomada do plane-
jamento ganha novo destaque na
agenda dos administradores, divi-
dindo espaço com outra meia dúzia
de temas e iniciativas inadiáveis,
para o pronto restabelecimento do
país. "O Planejamento - defende o
economista Clélio Campolina, pro-
fessor da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) - deve ser
retomado como parâmetro demo-
crático para a construção de uma
ponte entre as diretrizes de governo
e a reação da sociedade".

Ação esvaziada - Do pós-
guerra até os anos 70, a participação
ativa e crescente do setor público na
economia dos países subdesenvol-
vidos era um consenso no meio dos
cientistas sociais. Eles acreditavam—
como mostra o professor da Ponti-
fícia Universidade Católica de Minas
Gerais (PUC—MG), Marcelo Kfoury
Muinhos, no seu artigo "O alcance
do planejamento estadual no Brasil:
os planos mineiros de desenvolvi-
mento da década de 70" -

que só uma ação planejada do
Estado conseguiria reverter as ex-
pectativas da comunidade na busca

permanente de novos padrões de
vida.

Assim, ainda que passíveis de
críticas, os Planos Nacionais de De-
senvolvimento (PND5), implemen-
tados na década de 70, consegui-
ram, em curto espaço de tempo e
beneficiados por uma conjuntura
internacional favorável, erguer no
país uma economia de Primeiro
Mundo. Só não foram capazes de
eliminar as distorções sociais que
preservaram as feições de Terceiro
Mundo na oitava economia mun-
dial.

No âmbito dos Estados, nessa
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Juscelino Kubltscbek quando assumiu o governo de
Minas encomendou um programa de trabalbo que, em
parte, foi reproduzido no seu famoso Plano de Metas

Síndrome do curto prazo

mesma década, surgiram as primei-
ras inciativas de Planejamento Re
gional. E Minas Gerais se destaca
com os seus três Planos Mineiros de
Desenvolvimento Econômico e So-
cial (PMDES), implantados sobre
uma base já consolidada e alicerça-
da cm experiências anteriores e
pioneiras de Planejamento. Marcelo
Muinhos observa que Minas foi o
primeiro Estado brasileiro que se
dispôs a elaborar um plano de ação
para o seu Poder Executivo. No
governo Milton Campos (1946-1950)
foi elaborado o Plano de Recupera-
ção Econômica e Fomento à Produ-
çio, Juscelino Kubitschek, quando

governador de Minas, encomendou
um plano de governo que, em par-
te, foi reproduzido no seu famoso
Plano de Metas.

Ainda ao longo das décadas de
50 e 60, o governo mineiro procu-
rou organizar a sua intervenção na
economia, perseguindo o rápido
crescimento industrial e criando
vários órgãos de fomento à industri-
alização. Mas todo esse esforço, que
ao longo dos anos 70 garantiu ao
país um sistema, ainda que embrio-
nário, de Planejainentoe, ao Estado
em particular, uma estrutura efici-
ente de atração e ordenamento dos
investimentos públicos e privados,

foi sendo esvaziado na década se-
guinte, deixando à míngua alguns
dos principais braços da estrutura
de Planejamento do setor público.

Clélio Campolina observa que
o poder de destruição que caracte-
rizou esse período foi tão eficiente
que atingiu até o Sistema de Pesqui-
sa, que subsidiava as ações de Pla-
nejamento, contaminando não ape-
nas as instituições da área tecnoló-
gica, mas também das áreas econô-
micas e sociais. No âmbito federal,
estruturas como as do Instituto de
Pesquisas Econômicas e Adminis-
trativas (IPEA), Instituto de Pesqui-
sas Econômicas e Sociais (JNPES) e
Instituto de Planejamento (IPLAN)
foram adormecidas c permanece-
ram apenas com algumas ações
ritualísticas. Mesmo os órgãos seto-
riais, como os grupos de Planeja-
mento de Energia, do Transporte e
das Telecomunicações, foram des-
mobilizados e, finalmente, o pró-
prio Ministério do Planejamento foi
desmontado e transformado numa
secretaria do novo Ministério da
Economia.

Minas Gerais não ficou imune a
essa onda. Campolina cita como
exemplo a FundaçãoJoão Pinheiro,
o Instituto de Desenvolvimento In-
dustrial (mdi), a Empresa de Pes-
quisa Agropecuária de Minas Gerais
(Eparnigi) e a Fundação Centro Tec-
nológico de Minas Gerais (Cetec)
que, nesse período, tiveram manti-
dos apenas os seus sinais vitais, mas
sem nenhum poder de açào. A falta
de recursos, até mesmo para custeio
dessas instituições, provocou ainda
uma deterioração de tal ordem de
grandeza no salário dos técnicos e
pesquisadores que boa parte deles
foi forçada a migrar para instituições
privadas e até empreendimentos
próprios, comprometendo hoje a
capacidade de produção desses ór-
gãos.

Origens da crise - A crise do
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Planejamento decorre de vários fa-
tores e seus limites extrapolaram as
fronteiras do Estado e do país, para
caracterizar um fenômeno mundial.
Segundo Clélio Campolina, ela foi
impulsionada pela própria crise do
Estado que, por sua vez, está rela-
cionada com o estilo de intervenção
inaugurado no p6s-30, principal-
mente em função das políticas kei-
nesianas e de uma certa disfunção
que essa intervenção gerou,
a nível de ineficiências, cor-
rupção, crise fiscal e de re-
posição de todo um discurso
neoliberal, que prega a re-
dução drástica da interven-
ção do Estado na economia.

A crise do sçcialismo for-
mal, que abusou desse ins-
trumento em todas as áreas
para a construção de uma
nova sociedade e o próprio
"ilurninismo" dos planejado-
res, que apostaram nessa
arma para superar os proble-
mas sociais e as contradições
existentes entre seu trabalho
e as políticas econômicas,
que traduziam efetivamente
as ações de governo, são
outros ingredientes externos
que, em parte, determina-
ram a crise do Planejamento
brasileiro.

A centralização do po-
der, durante os governos mi-
litares, inibindo e contraindo as ini-
ciativas regionais e a caótica abertu-
ra política que, até hoje, não permi-
tiu o desenvolvimento de uma visão
de médio e longo prazo para o país,
ajudam a compor esse quadro. Afo-
gado ainda nas chamadas crises
conjunturais, das quais a mais rele-
vante é a inflação, tornam também
difícil a ação de planejar no Brasil.
"A desordem da máquina pública e
da economia são agravantes da cri-
se do Planejamento brasileiro" -
observa Clélio Camnpolina.

O presidente da FundaçãoJoão
Pinheiro, Luiz Aureliano Gama de
Andrade, cita ainda uma última va-
riável do quadro tupiniquim. 'Nos
últimos 13 anos - diz ele - o país
vive uma obsessão pelo curto pra-
zo. Ela decorre da incerteza que
cerca a atividade econômica, da
impossibilidade de prever o com-
portamento dos principais agentes
econômicos, de identificar as ten-

dências da economia e, portanto, de
formular planos, políticas e estraté-
gias para lidar com o cotidiano da
nossa economia".

Mas LuizAureliano destaca que
hoje algumas vozes, ainda que iso-
ladas, começam a se levantar para
defender o Planejamento, pois não
é possível, no mundo contemporâ-
neo, abrir mão de técnicas de ajus-
tamnento da organização do setor
público, quando as tendências indi-
cam, claramente, que o mundo está
vivendo a mais importante transfor-

mação histórica dos últimos 500
anos.

"Não percebemos o poder des-
sas mudanças porque estamos imer-
sos numa crise, mas ele é brutal  as
transformações ocorrem num ritmo
assustador, exigindo que nos posi-
cionemos rapidamente nesse cená-
rio, se não quisermos ver ampliada
ainda mais a distância entre nós e o
resto do mundo" - adverte ele. Essas

mudanças são provenien-
tes de dois vetores de
transformação: otecnoló-
gico, que vem alterando
significativamente todas as
relações e modos de pro-
dução, e o político, que
impõe urgência na cons-
trução do novo Estado Na-
cional, redefinindo papéis
e atribuições para o poder
público.

A antecipação dos ru-
inos que irão orientar essa
travessia é função do Pia-
nejamento e condição
para sobrevivência do país
dentro dessa nova ordem
mundial. Clélio Campoli-
na cita ainda três dimen-
sões fundamentais que
justificam e determinam a
urgente retomada do Pla-
nejamento. É ele o instru-
mento que irá sistemati-
zar o acompanhamento

da economia brasileira, na sua di-
mensão econômica, social e políti-
ca, permitindo, a tempo e hora,
promover os ajustes de rota neces-
sários. Será base também para a
racionalização do processo de to-
mada de decisões, evitando incoe-
rências e contradições na ação do
Estado e garantindo a comnpatibili-
zaçào dos meios e fins com os
recursos disponíveis. Por fim, é o
sinalizador das ações do setor públi-
co, estabelecendo uma ponte entre
a sociedade e o governo.
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Campolina defende a reto,nada
do planejamento como

pará netro para a construção
de uma ponte entre o governo e

a sociedade
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cana que a alocação dos recursos
aqueles que tramitam com mais
desembaraço pelos corredores da
burocracia".

E é nessa perspectiva, de cons-
trução de um novo modelo de Pla-
nejamento, que se insere as audiên-
cias públicas regionais, implemen-
tadas pela Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, conforme determina-
ção cia Constituição cio Estado de

1989. Esses encontros, que
deverão realizar-se anual

Superando obstáculos—As di-
ficuldades para reintroduzir a prática
saudável do planejamento no cotidi-
ano das atividades do poder público
não se limitam às restrições impostas
pelas crises conjunturais, especial-
mente por uma inflação indomável. A
falta de estabilidade governamentale
de um consenso mínimo sobre quais
devem ser os objetivos governa men-
tais num país carente de tudo e onde
quase 70% da população
vive na miséria torna in o
planejar uma missão qua-
se impossível. Tudo é
prioridade e nada pode
ficar para amanhã.

Mas, para clarear a
escuridão é preciso co-
meçar, nem que seja
acendendo um fósforo.
A retomada do Planeja-
mento é uma imposição
para garantir um novo
ciclo de desenvolvimen-
to para o país e não
apenas de crescimento,
como advertem os de-
fensores dessa bandeira,
"Ele tem de começar de
alguma forma - afirma
LuizAureliano—e a partir
de novas bases, diferen-
tes daquelas que marca-
ram os planos da década
de 70, quando se tomava
decisões acreditando que
os recursos eram infinitos".

Para o presidente da Fundação
João Pinheiro, caberá ao Planejamen-
to, inicialmente, um papel pedagógi-
co junto ao restante da máquina
administrativa, no sentido de mostrar
que os recursos são escassos, limita-
dos e que devem ter uma utilização
máxima. Essa racionalização técnica
das decisões e políticas governa men -
tais se dará, não apenas através da
busca de soluções não convencio-
nais, mas também de um maior con-
trole do orçamento, numa atuação

conjunta das pastas do Planeja-
mento e da Fazenda.

Ao planejador cabe advertir,
segundo Luiz Aureliano, de que o
Estado também não é mais o mes-
moe que o país caminha para uma
democracia participativa. "Assim
não podemos ter um Planejamento
onipotente, onisciente, ser demo-
crático, aberto a novas idéias, me-
nos rígido na execução de suas

metas. Enfim, mais indutor do que
mandatário" - enumera ele.

Precisa ainda se voltar para
dentro do próprio Estado, para o
planejamento institucional dos seus
recursos humanos e materiais e,
fundamentalmente, assumir a fun-
ção de avaliar as políticas públicas.
"Sem avaliação não há aprendiza-
do - alerta Luiz Aureliano - e sem
os elementos dessa avaliação, o
planejador não terá como orientar
e situar o poder público frente aos
problemas do Estado. Isso signifi-

li
LuizAureliano adverte que o

planejamento é condição
essencialpara a sobrevivência
do país dentro de uma nova

ordem mundial

mente, atuarào como unia
ponte entre os governos
municipais e o poder pú-
blico estadual, antecipan-
cio suas aspirações, ne-
cessidades e prioridades,
para subsidiar a elabora-
ção do orçamento cio Es-
tado.

Esse  apenas uni pas-
so. O caminho que o Es-
tado agora está seguindo
projeta mais urna longa
caminhada. "O Planeja-
mento mineiro - avalia o
presidente da Fundação
João Pinheiro - está sen-
do retornado em bases
bastante próximas a esse
modelo que temos defen-
dido. Inclui unia série de
iniciativas, com priorida-
de para o Planejamento
institucional, visando re-

compor a máquina governamental
e garantir o funcionamento eficien-
te do Estado e para a melhoria da
qualidade da Educação, hoje com-
preendida não corno um gasto soci-
al, mas um investimento econômi-
co". As dificuldades ainda são mui-
tas, como admite Luiz Aureliano,
pois a retornada do Planejamento
no Estado está se dando não num
momento de folga, mas de escassez.
"Não podemos perder isso de vista
- afirma - [nas O importante é que
estamos recomeçando.
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