
A CRISE DO PLANEJAMENTO

Paulo Paiva

EM COMPASSO DE MUDANÇA
O planejamento transita para um modelo descentralizado e indutor da
competição e da eficiência, mas o Secretário de Planejamento de Minas Gerais
diz que o desafio é recuperara capacidade gerencial eplanejadora do Estado

P
rofessor de Planejamento Reg tonal da
Faculdade de Ciências Econômicas

da UFMG, com doutorado em Demografia
pela Universidade da Pensilvânia, o secre-

tário de Estado do
Planejamento,
Paulo Paiva, faz
seu "début" na
vida pública exor-
cizando dois gran-
desfantasmas her-
dados dos tempos
autoritários: a
idéia de que o Es-
tado deve produ-
zir o crescimento e
a imagem de su-
perpla nejado res,
sentados num ga-

ineie refngerado,
'açando, numa
iesa, a partir de
corias, em geral
mportadas, gran-

les tnetaspara um
espaço territorial, povoado por pessoas de
carne, osso e emoções.
Á frente da calejada máquina de planeja-
mento, de um Estado que é a segunda
economia do país e tem disparidades con-
tinentais, ele é cuidadoso aofalarem indu-
ção do desenvolvimento, isto porque está

convencido de que não se sabe qual o
modelo que se pretende, numa economia
que está mudando em ritmo alucinado,
sobre uma Infra-estrutura defasada e um
Estado de capacidade gerencial sacrifica-
daporfalta de recursos, fun cio nários mal
pagos e uma estrutura de pesquisa ainda
em frangalhos.
O que se pode fazer nessa con/untura - e
até como origem e conseqüência dela - é
descentralizar as ações, ampliando a ca-
pacidade decisória das unidades de poder
e estimulando os municípios a descobri-
rem, junto com a iniciativa privada, a sua
vocação econômica. Enquanto isso, o Es-
tado busca parceria nacional e Internacio
nal para tocar projetos intra-regionais de
grande porte, como a duplicação da Ro-
dovia Fernão Dias, que vai aproximar a
região metropolitana de Belo Horizonte
do príncpal eixo consumidor do país.
É o que o secretário vem fazendo e fala
nesta entrevista, às vésperas da elabora-
ção de um Plano de Desenvolvimento
Integrado para o Estado e da remessa à
Assembléia Legislativa de um projeto de
reorganização regional - mais dois ins-
trumentos no esforço de retomada do pla-
nejamento que Minas vem surpreendendo
mais de 10 anos depois de opaís e o Estado
terem perdido o rumo do desenvolvime7t-
10.
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Em compasso de mudança

RL —Como o senhor pensa o Planeja-
mento no Brasil de hoje?
PAULO PAIVA— Um dos grandes desafios
da administração pública é exatamente o
de definir o escopo da ação do Planeja-
mento neste país, considerando essa pers-
pectiva de que estamos num processo,
numa fase de transição. Do ponto de vista
institucional, tínhamos um modelo de Pla-
nejamento, consolidado no regime autori-
tário, que se caracterizava por urna enorme
centralização financeira, de decisão e por
um processo extremamente fechado na
elaboração das ações do Planejamento.
Ainda sob a Ótica institucional, a década de
80, apesar dos sérios problemas de desa-
juste econômico, vai representar um gran-
de avanço no país. Consolidamos o regime
democrático e elaboramos uma nova Cons-
tituição. Nesse processo, reconstruímos,
institucionalmente, um novo modelo de
Planejamento, descentralizado, tanto do
ponto de vista tributário quanto das deci-
sões. Mas, do ponto de vista puramente
formal, temos um quadro curioso, porque
a lei de 1964, que rege a gestão dos
recursos públicos, é anterior a duas cons-
tituições e um ato institucional, que fica-
ram sem regulamentação, evidenciando o
desacerto que vivemos entre a Constitui-
ção e as leis que a regulamentam.

O que isso sign(flca?
Significa que estamos elaborando um pia-
no plurianual, trabalhando com lei de dire-
trizes orçamentárias, com um orçamento,
mas sem que haja uma regulamentação
institucional, adaptada às normas da últi-
ma Constituição. Isso mostra as dificulda-
des que muitas vezes ternos para trabalhar
nessa área e também o caráter transitório
que vivemos. Precisamos de uma lei com-
plementar para definir claramente essas
regras.

RL - Isso do ponto de vista legal. O
senhorfalava de transição
PAULO PAIVA - Estamos transitando tam-
bém em duas outras esferas, além da
institucional, que são importantes. Na eco-
nomia, estamos passando de um modelo
de crescimento, voltado para a industriali-

zação via substituição de importação e
baseado no uso da mão-de-obra barata, no
subsídio, nos incentivos fiscais e sem ne-
nhuma preocupação com eficiência, para o
(te integração com o mercado internacio-
nal. Esse modelo, necessariamente, será
mais competitivo, exigindo também novos
instrumentos de política econômica, com-
patíveis com esse novo formato da econo-
mia e que ainda não conseguimos cons-
truir. Na esfera do Estado, a necessidade de
mudança também é evidente. O Estado
brasileiro cresceu dentro de um modelo
que o levou quase à impossibilidade de
utilizar seus recursos, seja em benefício de
urna maior eqüidade, seja de maior eficiên-
cia da economia. Cresceu como um polvo,
estando presente em várias áreas da econo-
mia, pulverizando recursos, diminuindo
eficiência e tomando-se ineficaz até rues-
mno do ponto de vista distributivo.

RL —Isso significa mudar o papel do
Estado?
PAULO PAIVA - Não necessariamente.
Fundamentalmente, o Estado continuará a
ter os mesmos papéis. É urna ilusão imnagi-
narmos um processo de crescimento da
economia brasileira, sem o papel indutor
do Estado, principalmente nas áreas de
infra-estrutura, de coordenação das ações
na área econômica e da busca da eqüidade.
O Estado terá ainda um papel importante
na promoção de urna maior eficiência da
economia, retirando-se de áreas onde sua
atuação reduz a eficiência agregada, corno
a da Siderurgia, e concentrando suas ativi-
dades onde possa aumentá-la. Esse é o caso
das áreas de Segurança Pública, Educaçfto
Básica, enfim, de todas que tratam de bens
coletivos, onde a ação pública é necessária
para a dotação de recursos. Mas nós no
sabemos ainda exatamente como esse Es-
tado vai surgir e o Planejamento que traba -
Ihamnos hoje é esse, de uma fase de transi-
ÇaO.

RL - E corno essa questão está sendo
tratada no âmbito do Estado?
PAULO PAIVA - Partindo da experiênc.
que estamos tendo em Minas Gerais, n.
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gestão 
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Garcia, a nossa abordagem do
Planejamento tem duas faces - uma é a do
chamado Planejamento institucional do Es-
tado, da redefinição de sua forma de orga-
nização, e, outra, da definição de uma
política de recursos humanos, do seu plano
de carreira, de uma política salarial compa-
tível com as funções exercidas pelo servi-
dor. Mas o aspecto gerencial é o grande
desafio, porque temos de compatibilizar a
gestão do setor público com os novos
contornos que estamos buscando para o
Estado. Temos necessidade de aumentar,
por exemplo, a autonomia decisória das
esferas menos agregadas de direção dentro
do Estado. E isso depende de treinamento,
de reeducação das ações do serviço públi-
coe de continuidade dessa política, que só
apresentará resultados ao longo do tempo.

RL - Mas como pode dar-se essa
descentralização?
PAULO PAIVA - Até agora falei do lado
institucional, mas o Pia nejamcnto tem uma
outra face, que é a da definição das ações
nas políticas públicas. Algumas são mais ou
menos óbvias, como as ações na área
social. Discute-se o volume de recursos
alocados nessas políticas, mas não o papel
do Estado. Outras, as chamadas políticas
econômicas - Industrial, Agrícola, etc. -
são mais polêmicas e, nelas, o papel do
Estado está sendo muito discutido e até
questionado. Pessoalmente, estou conven-
cido de que o Estado não deve atuar como
no passado, produzindo bens e serviços
que podem muito bem ser ofertados, até
com mais eficiência, pela iniciativa privada.
Também não cabe mais ao Estado definir,
de urna forma centralizada, onde e o quê
produzir no espaço econômico. Essa é uma
decisão do setor privado. Ao Estado com-
pete oferecera infra-estrutura. Dentro des-
sa perspectiva, considero bastante promis-
sor a criação das agências municipais de
desenvolvimento.

RL - Essa é uma inicialiva do governo
mineiro?
PAULO PAIVA - Não, uma iniciativa dos
próprios municípios e podemos citar pelo
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menos duas experiências, a de Timóteo e
Ouro Preto. A criação dessas agências
sugere o uso dos recursos municipais para
estímulo à política econômica. Depois,
incentiva a parceria da iniciativa pública
com a iniciativa privada, de urna maneira
mais objetiva, buscando solucionaras ques-
tões específicas daquele município e, final-
mente, transfere para as empresas a inicia-
tiva de alocar os recursos para novos
empreendimentos, deixando para o muni-
cípio, para o poder local, apenas a defini-
ção das políticas de atração e incentivo aos
novos investimentos. Num futuro breve,
acredito, essas agências de desenvolvi-
mento poderão estar associadas, articula-
das com o Instituto de Desenvolvimento
Industrial (mdi), com o EDMO, em urna
ação que vai além do interesse municipal,
relacionando-se com os objetivos mais
gerais do próprio Estado.

recursos- o Planejamento das ações do
públicos e os Estado sempre teve umpapel de sina-

orçamentos Uxaçãopara a iniciativa privada. Ele

brasileiros	deixa de ter essafunção?
PAULO PAIVA - Não, não é bem assim.

hoje são	Mas, precisamos entender que só se tem
extrenamenZe Planejamento quando você define a aloca-

ção de recursos públicos. Não adianta
dizer que em Minas vamos promover a

O espaço	indústria de autopeças, a agroindústria, se
parafazer	não tivermos instrumentos e recursos para
política é	fazermos isso. Mas até pela visão que

relativan,ente temos do Estado, do espaço para o setor
privado crescer, acabamos fazendo um

pequeno, de 5 pouco disso. Mas do lado dos recursos
a 6% da	públicos, temos de levarem consideração

receita" qual é a capacidade real de alocação de
recursos. E o que tem acontecido é que os
orçamentos brasileiros hoje são extrema-
mente comprometidos e com enorme rigi-
dez. O espaço para fazer política é relativa-
mente pequeno. Hoje, 65% da receita está
comprometida com pagamento de pesso-
al, não temos corno fugir disso. Temos 25%
da receita de ICMS transferidos para os
municípios, 25%, no mínimo, comprome-
tidos com Educação - aqui temos uma
sobreposição de pessoal com Educação,
mas é só para termos uma idéia. Os gastos
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RI - O senhor defende que o Estado
não deve mais intervir na definição
dos investimentos privados e sua loca-
lização regiona mas, a partir de que
demandas ogoverno decidird seus prd-
prios investimentos, como, por exem-
plo, em infra-estrutura?
PAULO PAIVA - Sim, defendo que não é
competência do governo interferir nesse
tipo de decisão, mas o Estado tem, sim, uma
estratégia de política econômica. Primeiro,
o que é infra-estrutura para o Estado? Nos
anos 50, a concepção de infra-estrutura era
a de garantir a oferta de transporte e ener-
gia, os pilares do Programa de Metas de
Juscelino Kubistcheck. Pois bem, o país
cresceu, o Estado cresceu e esses sistemas
não se expandiram no mesmo ritmo. O que
isso significa? A economia brasileira, de 50
a 80, cresceu a uma taxa média de 7% ao
ano, ou seja, a cada 10 anos o volume de
bens e serviços dobrou. Então, a falta de
investimentos nessas áreas transformaram-
nas em pontos de estrangulamento. Hoje,
então, além de energia e transporte, a nossa
concepção de infra-estrutura se complexi-
zou, incluindo outros investimentos como
em Telecomunicação, Ciência e Tecnologia
e Educação. Então, o nosso conceito hoje
é mais amplo. Dentro desse contexto, nós
estamos atuando ria área de infra-estrutura,
buscando superaresses estrangulamentos e
regularizar a oferta nos outros segmentos.

Está também RI - De que maneira?
PAULO PAIVA - O que estamos fazendo érestabelecendo buscando parcerias com a iniciativa privada,

o crédito	além de recursos fora cio Estado, através das
público"	agências internacionais. O projeto de cons-

trução de Igarapava é um exemplo disso, da
associação cia Cemig com o capital privado,
numa tentativa de aumentar a oferta de
energia. Do lado dotransporte, a prioridade
é trabalhar nos principais eixos e, entre eles,
o que liga as capitais das duas maiores
economias do país, Belo Horizonte—São
Paulo. A opção pela duplicação da Fernão
Dias não é, no entanto, um programa rodo-
viário apenas, mas de desenvolvimento
regional, pois a sua duplicação vai aproxi
mar a RMBH do principal eixo consumidor

com Saúde não podem ainda ser inferiores
àqueles com Transporte e a área de Ciência
e Tecnologia abocanha outros 3% da recei-
ta ordinária. Temos ainda uma emenda,
tramitando na Assembléia Legislativa, que
acrescenta mais 1,5% aos gastos com Edu-
cação, para viabilizar a universidade esta-
dual. Então, por várias razões, que não
compete aqui discutirmos, os orçamentos
foram de alguma forma loteados, compro-
metidos, correta ou incorretamente, inde-
pendente do mérito das suas origens,
tornando-se extremamente rígidos. Se
acrescentarmos 12 a 13% de gastos para o
financiamento da dívida pública e gastos
de custeio, que é de cerca de 10 a
excluído Pessoal, dependendo do com-
portamento dos preços e do gerenciamen-
to desse caixa, a parcela que sobra para
investimento, para fazer política, é de 5 a
6% no máximo.

RL - Oplanejador não tem nem mes-
mo orçamento para planejar.
PAULO PAIVA - É. Essa é uma realidade
bastante objetiva. Em Minas, a orientação
que recebemos do governador Hélio Gar-
cia foi a de priorizar as ações nas áreas de
Educação e Saúde, de melhoria da qualida-
de do gasto público nesses segmentos:
reduzir desperdícios, ter uma absoluta aus-
teridade no uso do gasto público etc. Do
lado dos investimentos, a prioridade foi a
de restabelecer o crédito público e de
buscar financiamentos internacionais para
os programas de custo maior. Então, fize-
mos isso e a avaliação, inclusive do Tribu-
nal de Contas, é de que obtivemos um bom
resultado. O Estado está trabalhando com
o orçamento equilibrado, ajustando o nível
de despesa ao limite da receita e, com isso,
buscando gerar poupança para investi-
mento. A segunda prioridade foi a de
restabelecer o crédito público, dando pri-
oridade ao pagamento das agências que
financiam internamente o Estado, com as
quais já estamos absolutamente adimplen-
tes e colocando contrapartida nos progra-
mas já contratados corri as agências interna-
cionais.
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do país e permitir ainda o transbordamen-
to do crescimento econômico de São
Paulo para Minas, atraindo empresas para
essa região, por onde passa a rodovia.
RL —Quais os desafios o senhor terá
de enfrentar pela/rente para implan-
tar essas políticas?
PAULO PAIVA - Além dos desafios co-
muns a uma fase de transição, de não
sabermos qual o modelo de Estado que a
sociedade brasileira vai consolidar, de cres-
cimento econômico, teremos, do ponto de
vista mais específico, da descentralização
das ações do Planejamento, duas dificulda-
des maiores. A primeira refere-se a essa
necessidade de transferência de autono-
mia decisória que, por sua vez, depende de
investimentos na melhoria da competência
gerencial do setor público, um processo
que não se conclui no curto prazo. O outro
desafio refere-se à questão da alocação de
recursos, do conflito que existe entre a
demanda individual localizada e a estraté-
gia mais global do Estado. Nesse momento,
as Audiências Públicas Regionais ganham
uma dimensão especial.

RL - De que forma as Audiências
atuam nesse conflito?
PAULO PAIVA - Quando você examina a
percepção do eleitor, da liderança muni-
cipal ou mesmo de alguns segmentos,
essa é urna percepção setorial que, por si
só tem um grande mérito mas, muitas
vezes, não compatível com a disponibili-
dade geral de recursos ou com as estraté-
gias gerais do Estado. Por outro lado, o
Poder Legislativo, depois de 88, passou a
ter um papel muito mais importante que
teve no passado, na definição da alocação
de recursos. Tem uma maior autonomia na
influência do processo orçamentário. Des-
se ponto de vista passamos a ser um país
de Primeiro Mundo. As Audiências Públi-
cas refletem, então, um pouco essa res-
ponsabilidade do Poder Legislativo e, por
outro lado, dá a esse Poder a condição de
identificar as prioridades de cada região.
Corri essa autonomia, com essa percepção
das realidades regionais e ciente das res-
trições do Estado, cabe ao Legislativo
ajudar o Poder Executivo, particularmente
a Secretaria do Planejamento, a encontrar

um ponto de equilíbrio, compatibilizando
essas demandas com a capacidade de in-
vestimento do Estado.
RL —Al~ dessas dficu Idades, co~ o
senhor está enfrentando o desafio de
reorganizar o sistema de Planejamen-
to do Estado?
PAULO PAIVA - Estamos reestruturando a
Secretaria de Planejamento de tal forma
que, possivelmente, hoje, a sua ação é bem
mais ampla do que foi num passado recen-
te. A questão da informação é também
fundamental. Você só consegue restabele-
cer o Planejamento no Brasil reestruturan-
do e fortalecendo o IBGE, que é a fonte
básica de informação para a nossa área. A
informação é a condição necessária para a
concepção, elaboração e acompanhamen-
to do Planejamento. No caso de Minas,
transferimos a Superintendência de Estatís-
tica e Informação para a Fundação João
Pinheiro, transformando-a numa diretoria
para que ela possa articular-se com outras
áreas daquela instituição e com os municí-
pios, organizando um sistema de informa-
ção que permita ao Estado e a essas cidades
realizar um trabalho de Planejamento com-
petente.
RL - Está havendo, então, no Estado,
uma retomada do Planejamento.
PAULO PAIVA— Claro. A visão do governa-
dor Hélio Garcia é de que o Estado tem um
papel importante na busca da eqüidade, do
crescimento, da maior eficiência da econo-
mia e, nesse sentido, o Planejamento é
fundamental. A partir de julho, por exem-
plo, estaremos instalando o Conselho de
Desenvolvimento Social e iniciando a ela-
boração do Plano Mineiro de Desenvolvi-
mnento Integrado, que é uma determinação
da Constituição do Estado, que será enca-
minhado ao Poder Legislativo, definindo
planos regionais, com ações de médio e
longo prazo. Devemos encaminhar à As-
seinbléia também um projeto de lei de
reorganização regional do Estado, já incor-
porando as mudanças que ocorreram na
economia de Minas nesses últimos anos.
Isso foi necessário para definir melhor as
regiões de Planejamento do Estado. Esta-
mnos, então, um passo a frente nessa ques-
tão e Minas deverá ser um exemplo para o
país.
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