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APRESENTAÇÃO 

.O IV Seminãrio sobte a Econo~ia ~ineira ocorre num ano 

pleno de acontecimento~ significativos: o Sesquicentenário 4e Dia

mantina, o Centenário da Abolição da Escravatura1 o $exagêsimo Ani 

versário de Fundação da· UFMG v completado no ano passado I e o Vigé 

simo A.niversârio de Fundação do CEDEPLARª 

Esta coincidência, para nós muito carau animou...:nos a or
ganizar cerimônias ou.painéis comemorativos destes eventosº O Ses-
-~ . . 

quicentenário _de Diamantina receberá nossas homenagens na Abertura 

®Encerramento.Nessa ocasião, o Magnifico Reitor da UFMG,J?rof. Cid 

. Veloso 0 fará pronunciamento, anunciando o comprometimento da UFMG 
. . 

com a restauração do Centro de Geologia Eschwége, instalado nO mag: 

nifico edifício da rua da. Glória em Diamantina, obra de grande va
lor arquitetônico e do patrimônio histórico, artístico. e cultm;al 

de Minasº 

O Centenário dá Abolição da Escravatura será lembrado pe 

la re.alização do painel sobre a questão negra na historiografia bra 

sileira, em que se procurari lançar luz~s sobre uma questão de rios 

sa História, ainda pouco debatida e conhecidaº quer pela Economia 0 

quer pela Demografia e mesmo por outras Ciências Sociais. 

Os Vinte Anos de fundação do CEDEPJ;,AR motivam a realiza-. 

çio de painel sobre o ensino de Pós-Graduação e a pesquisa~~ Eco

noroia em noss'o Pais. Os graves problemas enfrentados pela sociedade 

brasileira hoj.e exigem, de todos, compromissos. Em nosso caso, isto 

significa refletir sobre nossa prática e buscar colocar nossa ainda 

wtriste ciência" a serviço da sociedade brasile.iraº 

Por fim, tambim nos cabeu com sati~façio~ esteriderj ati 

aqui,a comemoração dos sessenta anosde fundação da UFMG, a que or 

gulhô.sà.me.nte perten9emos. Para isso, ocorreu-nos lembrar · vida e 

obra de ilustres mineiros e ex-alunos da UFMG: Carlos Drununond de 

Andradep Emilio Moura, Hilio Péllegrino, Joio Guimarães Rosa e Pe

dro ·Nava. Oqtros ilustres mineiros, seus amigos e companheiros, e~ 

tarão a nos dizer daqueles que se tornaram, infelj.zmente, memória, 

memória marcante e rica que cabe sempre cultivar. 
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Pode parecer estranho a ~lguns que num encontro de Econo 

mia se ocupe de literatura, outras artes, cultura enfim. No entan

to u antes de tudo somos mineiros; este é um tema mui to caro a Mi

nas. Reclam_a-se, tanto de· humanizar as ciências, o pensamento modeE 

no. Haverá melhores humanistas que estes? .z.1 ão devemos, como o per

sonagem de Rosa, guardar o doce no pote, para comê-lo, sos, mais 

tarde. Col_oquemo-lo à mesa, para servir aos nossos convidados. O 

~aráter mineiro, embor_a introjetado, visa o universo; isto nos pro 

va a obra de todos eles. ·Por que não buscarmos além das fronteiras 

de nossas· espe~ialidades? Por que não buscarmos o que há de melhor? 

·o Seminário de Diamantina deste ano divide-se em cinco 

parte~. Serãb três as partes, por assim dizer, temáticas do se~iná 

rio (como ·se pode ver no "programa). A primeira delas tratará da 

"História Econômica e Demográfica de Minas Gerais"~ a segunda da 

"Avaliação·e Pespectivas das Atividades Econômicas do-Estado" que, 

por sua vez, se subdtv'ide em quatro ses~ões, as quais ·tratarão de: 

1. Minas na Divisão Inter-regional do ~rabalho e Agricultura; 2. In 

· dús.trias em Minas - políticas e desempenho industriais; 3. Políti

cas Sociais: Educação e Saúde; e 4. Desempenho do Setor Público. Ha 

verá, ainda, um painel que, embora não .seja parte da temática, pr.9. 

priam~nte dita,· do seminário, é tema de grande importância para os 

mineiros: Ação Poli tica e do c;overno em Minas Gerais. Assim como as 

artes, a política está no universo de nossos interesses mais caros. 

Nossos agradecimentos se estendem a muitas pess9as e ins 

tituiçõesb Em primeiro lugar, aos que se dispuseram a deixar seus 

afazeres e seus lares, para se deslocar até Diamantina,econtribuir 

tªpto pªra co:m I'J.Q.SSQ 'ªncq:nt_:r:o~ 1\.o Bém<::o de I>eêªI)yc:>lv-i_m_~:rli::Q ge Mj.:rtª§ 

Gerais - BDMG, Conselho Nacional de r>esenvolvirnento Científico e 

Tecrfológico - CNPq, FIAT Automóveis S.A. e Instituto de Desenvolvi· ... ~ 
menta Inp.ustrial de Minas Gerais ..,.._INDI nossa gratidão não só pelo 

a.mplo apoio material, mas, em especial, pela participação de seus 

quadros no programa, q~er apresentando trabalhos, que~ coordenan

do;...os ou debatendo-os. 

Agraqecemos, ainda, à Associação Comercial de Minas - ACM, 

C~ntro.das Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais - crer 
e Federaçi~ das Indfi~trias de Minas ~erais - FIEMG, tamb~rn por sua 

participação rio programa, com trabalhos e debates. 
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Cabe-nos; iamb~m, agradecer a ação de nossds colaborado

res0 êm primeiro lugar ao Centro de Geologia Eschwegc, do Instituto 

de_Gcociências da UFMG, pelo imprescindível apoio logístico em Dia 

mantina; à Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina que, gel! 

tilmente, nos coloca à disposição seu Anfiteatro e demais dependê.!! 

cias; à ASA C;riação de Publicidade, po-r seu incentivo e belo trabi! 

lho artistice presente nos cartazes promocionais, capa dos anais e 

convi tcs-programas; ao Conselho Regional de Economia de Minas Ge

rais - CORECON, pela presença e participação· de seus quadros: à Fun . 
dação Jo;o Pinheirb pela presença de tãcnicos, apresentando traba

lhos e debatendo outros, bem coino o.apoio em recursos humanos e áudio

visuai.s; à Sociedade dos Economistas de Minas Gerais - SEMG, também 

pela presença e participação de .seus quadros e à Vox Populi - Merc2; 

do e Opiniâo Ltda, p~lj pre~ença e par~icipação de seus quadros, 

assim como pelo apoio na pr~paração destes anais. 

Por fim, nosso re.conhecimento pelo· apoio e incentivo pe.§_ 

soal do Magrtificó R~ifo~ da UFMG; Prof. Cid Velbso e do l?ró-Ráit'br 
de Administração, P~of. Rôdrigo Andrac:;te e nóssà. gratidão especial 

abs ~rofessor~~ ~ iun6ionãrios db CEDEPLAR e d• Faculdade de -Oiin~ 

cias Econômicas d'a UFMG em especial, à Maristela Sette e Franci:.=:;co 

Figueiredo d~ Coofd~nação de Publicaç5es; Ma~ia·~o Ros&iio Arafijo 

Co~ta e Maristela D6ria trança da SecrétQri~ G~t~l; Marli Barbdsá 

4.a Silva e Nadir Aüg:usta de Melo, do Setor Finahc:,eiro;. Flilçliatte A_!! 

tunes de Siqueira e Liicia Efigênia~Santana~ da'Mtó~nográfia, e tb~ 

dos do.CEDEPLAR que estiveram direta~ente lÍga~os ã orgafiizaçio d~ 

Seminário e, também, à minha secretária, pela Associação Brasileira 

de Estudos Popuiacionais ~ ABEP, Miriam Santoro Breda, por suava

lias~ colaboração. Agrad8cimcntos, também, cabem a~ enorme esforço 

da Gráfica da Faculdade de Ciências. Econômicas da UFMG, por seus 

funcionários, e· do. Coordenador dos ·trabalhos ~ráficos, Maury Lqµ:a:a

dà Abreu na preiparàçã'O'· .des.tes Ani;l..$.:s.1 •. · Tam~éin não po$.,$.o,.g_e~n.;l;!.r µ~'.t~~ 
. .· . . ' . ..; .... · ,\-' 

saltar a vá,liosa ajuda de meus éompa1:1heiros da comissão de: or:<Ja11f-
• '\J_•' ••• • . . ~ • 

zação admini.strativa: ingela Maria Ricardo Ribeiro, Anà LA~là Mà.u-

rício de Oliveira e Sebastião Veloso. 
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CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO ESCRAVA: UMA QUESTÃO EM ABERTO 

INTRODUÇÃO 

Clotilde Paiva 
D.ouglas Lib};)y 
Márcia Grima:ldi 

o debate histórico sobre o crescimento da população escr~ 

va de Minas· Gerais no Século XIX., foi reaberto, a partir do início 

da década de 80, quando a visão ti~dicional d~ urna economiaestagn~ 

da com uma população em declínio foi questionada à luz de novas ev.i .., 

dências émpíricas. 1 A partir dai as atenções se concentraram, so

bretudó, na popU:lação escrava, e no conhecimento dos fatores que, 

ao longo do período, teriam cóntribuido pata que Minas G~tais atra 

vessasse, todo o Século XIXu concentraikdo um grana.e e crescente pla!!_ 
2 . 

tel escravo. Como e por que este crescimento se deu é. uma questão 

que permanece ainda em aberto. 

O objetivo deste trabalho é participar deste debate·apre 

sentando novas evidências empíricas, e sugerindo hipóteses a serem 

investigadas para se aprofundar o conheciIQento da.dinâmica da pop.:9. 

lação escrava de Minas Gerais provincial. 

Na primeira parte examinamos uma bibliografia seleciona

da que trata da questão da reprodução de populações escravas, tan

to f-1ra quanto dentro do Brasil, inserindo esta questão dentro do 

debate mais amplo que vem sendo travado sobre o escravismoem Minas 

Gerais no século XIX. 

Na 2~ parte apresentamos e discutimos as fontes empíri

cas r e à guisa de ilustração apresentamos alguns resultados parciàiS 

selecionados. 

Clotilde Paiva, professora e pesquisadora do CEDEPLAR/FACE/IJFMG. 

Douglas Libby, professor adjunto, Departamento de História, FAFICH/UFMG. 

Márcia Gr ima ld i, técnica da FundaçãQ. João Pinheir:o. 
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Na 39 e 6ltima parte procuramos, com base nos da<los apr~ 

sentados, elaborar hipótese~ para futuras invcstigaç50s no sentido 

de contribuir para entender como se formou e se manteve o vasto pla~ 

tel escravo qe que dispunha a província. 

I - A QUESTÃO DA REPRODUÇÃO NATURAL ESCRAVA 

A obra de Gutman constitui um marco r'undamental para os· 
. . 3 a-estudos da população escrava- no Novo .Mundo .. Durante. longas eca-

. das á .conhecida capacidade de crescimento' vegetativo 'positivo da p~ . . . . 
· pulação màncípiá: do Sul ari.tebellum (;!ra tido como uma curiosidade de 

pouca relevância para o escravi~mo no resto das Américas e como um 

fenômeno pouco merecedor.de estudos mais aprofundados, m~srnono con 

texto da histori.ografia norteamer.icana. Ser.ia impossível fazer jus 

à px:o:funda ob:i=a. de Gutman, mas pare.ce-nos importante traçar os pri.!:! 

cipais achados do.autor, pois·estes têm influenciado vários estu

dos posterior.es. Á mai·~ importante .descoberta. de Gutman é a de que 

·a ~xistên6ia da família· escrava era uma norma da sociedade escravis 

ta. sulista, mais ou me!}OS de 1750 em diante, independente. das varia 

çoes no tempo e no .espaço que se verif:i,cavam na estrutura produt.i

va e :mesmo na estrutura de. posses de escravos. 4 ·.Isto não quer dizer 
. . 

· que o. crescif(!ento natural da população esc.r:é!.Va se deu de maneira ·uni 

forme em todas as regiões ao longo dê mais de um século. Ao contrá 

rio, cada plantel e, por extensão, cada·região ~eria passado por u~ . . 

ciclo. de· três fases distintas .com relação ª·º cr(?-sc·i.mento vegetau.:.... 

vo positivo .. Na primeira fase, constituída ·daquela em 9ue., as famf 

lias escravas e as ~omunidades de cativos.baseada~.em r~des de pa

·rentesco se encontravam em formação e· a. repro~µção era · simples ou 

ligeiramente a.mpliada. Na segunda fase, as f amiliç1s e as comunida:

des escravas se ~ncon.trav;:i.m plenamente formadas e estáveis - uma 

situação que conduzia à reprodução ·bastante amp.liada. Jã a tercei-:-
11' 

ra fa.se era a da· desagregação dos plantéis, aa:s far:nI~ias e das co-

munidades, ora por motivos eia distribuição de :heranças, ora em.fun 

ção de mudarrçc;1s estruturais· como a substituição de atividades pro

dutivas ou o fluxo migratório geral provocado pela marcha do algo

dão. para o interior sulista .. Evidentemente, durante a .ültima fase 

o potenciàl de reprodução diminuía, mas o ciclo seria reto1nado lo··· 

go em seguida com a renovada cor.stituição de familias e conmnida

des. E: claro que o esquema de Gutman não pode ser aplicado sem re

formula~Ões a outras populações escravas, nao obstante, parece-nos 
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qtie· a J".lquez:a· de s:µa_-artá:l;is·:e. q;pon.t;::a· caniinnos~ d'e: i!nve,sti.9açãà · a se

r~m· •t'r:ilhadôs: por e&t\idÍpsqs:. dé d~:$ti~t:ós sJ~(te'mas esc-:ravistas. º a 
riãci se.:r.. que .s:e que'i.,ra 're-légá:r; o .e~empTo .do. ·,S·ul . d.o,s É·sft,êtdo:s Unicfü:s 

a CI~aJ.1a·aa~ de exceç·ão qµe c.omptova ª r~·gr 411 · - a1g_0 .que.,. com º . avan: 
ço h'i:s.t.o:rio.gr·ãfico .· já regist:ó:tdo, p~,~eée · in~ceH::áve·l. 

Sem duvi·da., o que _hit .de .· slngu.lar · no c~so nor:te.amer:;i.carto 

.é o f'à.~Q de que a. ctjntribtiição do cre·s.cfmento nz,.túr-al pa:lia C),:.à.UmêÉ· 

.. t.o g~,ra;l: dà pqpulaç.ão mancÍpia s·e.: fazià s.elit.i:r· de$de 0$ mea~~S: ·4p 
. s~ciilo XVIII. e.; portanto, co'i~cidiu com. o .per:íodo d~'s ma;tor,~·~,; :él'l·i:;:t'!;: 

das. d~ afri~anos .... 1740;.,.17'80. 5 aã indíçiós· de que a. peq,u~n~: pojiut!: 
çã.o . e~c·:i;ava cubana u ~j·orü:aria'mente crioula i.desfi::üt~va,,de ta'.>ias: :.~o. 

slt.iv;as •. de .cresc.imento antes do. d~senvolvimeritQ açucareiro e·:· ó fã.; 
pidó. e grande fluxo dE;! a:fricanos para a. i.lh.à q~:e se· regfairt~·~Y~lll<~o 

. úit.imo q~aitel do SécUlo XVIrI. 6 Com~ ja. vÚnós e;m nota .ante~;i±or;. 'ó--. 

crescim~~J:.ó nat,ural, pa+'ece ter contitiuadó a contribuir.péir~.():<â,~1rt~!!: 
to ,da;.· pdp,u.lação cativa em .Cuba, em graus variã.veis, ao· lóng<;>.;dti·: $! 
culo XIX~ Mas sio ·alguxriàs das· ilhaSI 'do Caríbe 'biitânico ~µ_e_':dê,spq~ 
tam, espêé~a'.lmente após a c·~s:s,c:tç~q do t+á·f~.co negriir9 iirt~Jtri~~i~; · 

. iJli.. . ... · . . . . ..... · 

na! em .1807 v COmô pó.S'SUindQ p9p.µ_láÇÕeS eScra;VaS Ca'.p~Ze$: de r'eptQ9,U 
çã.o à;mpÍta~a'ó As ilhas ·-q~e!' se· bene;±ciav~m ele u~ aunt~n·t·ç .~li,~;~l · 
ne>:pe:ffôCÍÓ que separa· o t~:r~ino do t.ráfic9 da _.abolição :d.à. esdtâ,r;L.~ 
dã\, em·, º+ifo4 . eram as Bahamas, ·Barbados, ·sa.int Chflstóph~sr · e·; ~iij~~
t~, Ne:v±s •7 O ?!emento comtim entr;e essás- ilhas f\3-rec~ ter,std~:>' ~ t!_ 
lativa ausência ele processos de expansão econômica:, o.u ~ej~, a e~:.. 

tabilida.,de e.conômica e ~ocial (no il~glês: settlecln~ss}. ~ 8' Embórª· . . . 

Higman demonstre que a população negra da Jamaica somente aÚ;:ânÇ.éJ.S' . 
. . · ... : . ... ' . .. .. ..... ·. . '• ...... ... :. ·: ·~ 

se. o estagio de aumento natural· na q.ecada de 1840, portanto ):,t.pps 'éil 
própria abolição da escr~viqão; cbnstatam.;..fõe vário.s -~ dl:fusfü( ~Se~,!. 
plos . de tà-?as de c'rescimento . vegetativo pO$iti VÓ. QS e~e:J.l\plo.~.:~;~ <jii!.. 
t.inguem em. termos r~gion~is; em termo.!:> eia ~stab:i,114.à~e .4t.s. pó.~à~ · 
é, ~obr~tudo g em termos da~ atividadés pr.C>duti vás . pJ;"evài~~~~ri.~ii:r 
De. âco:tdo çom a c~,idadosa anâlise dó.'autoi, os·· inéiis\A;m,pc&t~ri.'.t$.~\Jâ\ . 
tore$ :que: .. cohduziam ao· d~scrés:c:imo néitura'l 'dà;;pqpuléJ.<;~e>'e;s'b:r:~v.i~:r:~. 
a ordém d;e grandeza da~ pósses· (cqm,·,~:fei'.tÓ, as, r~~'.se~ '~f:'2i(fi~:~.;.: 
çr.avos; ou: mén9s demon_st:ra.Vam urna nlt{da tenciin<:.ii,;1 pa:r·~.o. :~µ1n~ii~ô ·ll.!. · 
t.ural) e a monocultura de proq.utos, "coloniai.s" (.éx.cE!çt.ão feità.; suf 
pre~ncfonterrt~-nte., para o ca.fé·) • 9 conclui Higman: 

•• ~em. Jamaic.a, im~4~~i:-áll.l~nte ~nte,riqr à, e:m~nci-paçã_o 8 > O,~ 
e.s(fravôs . coII\: ~s·. méq9;:es · cha~.c~s· .de · e';Kperime~:t:·ar ~u1t1$n:t:é> · 
natural etam aq,tiel'es q.U:e. rêsfdi'am nclis· e.ngennos de' açúêâr 
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em áreas húmidas e quando predominantemente africanos; il 

ocorrência de aumento natu·ral era mais provável quando os 
escravos trabalhavam em loc:alidades relativamente seca~, 
cul:t:i vavam alimentos básicos ou engajavam em a.ti viq.açlcs 
pi;i.~:(tóris e quando eram predórriina.J.i.teme~te criou los. De~ tes 
fa.tores 0 o mais importante foi o economico, pois o numc -
ro ·. de engenhos de açúcar em cada quadra tim era responsá-
vel por 11% da variação no aumento natural.10 ·· 

Apenas recentement~I' ·estudos sobre a reprodução natur.al 

de· escravos e sobre a família escrava começaram a aparecer na .hist2_ 

riografia brasileira. NUrn artigo que constitui um relatório de pe~ 

quisa ainda em andamento, José Flávio Motta focaliza o comportame!}_ 

to demográf·ico dos escravos arrolaq.os em listas nominativas do mu~ 

riicípio de· :Bananal, são Paulo, entre 1801 e 1829. Foi durante este 

período que_ a penetração, no município, da cafeeicultura .escravis

ta se processou. O que sobressai da primeira lista noini_nati va usada 

(1801) é a marcante presença da família escrava: 52,1% dos cativos 

ªªparticipavam de relações familiaresºª e destes 39, 2% eram filhos le 

gítimos ·ou naturais~ Ile acordo com o levantamento da segunda lista 

nomina.tiva 0 .qu.e data de ·1017 quando o ,café já havia se tornado o mais 

importante· produto do município, a porcentagem de mancípios em fa

mi:liaS havia decaído para 33,1% (dos quais 24,6% eram filhos), ob

viam~nte refletindo o grande pesodo.s escravos recém-chegados - afri 

cianose crioulos.A última lista nomina.tiva analisada.éde 1829 e de 

monstra que, apesar das continuadçis importações maciças de escra

vos,? contingente participando d~ rela~Ões familiares havia dado 

um pequeno s_alto para 34, 6, enquanto a pro1;mrção de filhos havia qu~ 

se.volta:ào ao nível de 1801 - 36,9%. Mais importante ainda: é notar 

que;;. em -teJ'.'rn.OS de númerQS abSOlUtOS I de 1801 a 1829, dobraram tan

to os eséravos vivendo em famílias, quanto os filhos resu.l tantes des 

tâ.s\ Como aponta o· autor, tais cifras evidentemente significam que 

a' 'reprodução natural da população escrava contr_ibuia pá:ta o aumen

to da· mesma, muito embora em proporções menores que a importação via 

o ·tráfico. Motta também sugere que poderíamos estar diante de um di 
elo parE!:!cido com o deGutman: o primeiro arrolamento representaria 

_a éstabilidade dà segunda fase de Gutman, o segundo.é parecido.com 

a fase·de desagregação - no caso provocada pelo estabelecimento da 

cafeeicu-ltura e a concentração de riqueza que o acompanhava - e, no 

ano de 182'9, estaria se iniciando a fase de urna nova consolidação 

das famílias. 11 

Em outro artigo recente, Costa, Slenes e Schwartz anali

sam a f:amll-ia escrava de um município vizin..ho de Banandl - o de Lo 
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1

C também . .ti:tilfzam. HistiIS' n:O~nJ(ti'i:ítâs d~ :.,tqmp~r,thi.ç1:S d~··O,#,~é':... 

·nanças , mas somemte do·. ano d:e. 18úi. Na:q)1.;e,1e· an.p; Lore.nà e:Jtpercimên

tavâ os fru·tos da. ·re:atiim&çà'.io econômtca ··qüe se .p:l;'ocess·ou. no úTtimo 
quàrtel do Século XVI:II, pri'ncipa)lme,rite.· éom o ree·stabeléci.merito ,d~s 

plantaç.ões . açudareira.s que compt.emerttav;am a. agropecuária ête subs1s 
tência já instalada n:a região. Os result.ados do leva--rit~mento · deJúm 

ciamr novamente, a Ína·tcari:te · p.:i:e,s·en.ça. da. famfli~ escr'a/ji'a:i 53 u 0%·. c;lps: 

cativos parti.cipavam dé relações familiâ:resº Os aub;~r.es::empreencléXÍl 

uma análise pormenori,zada de. ttm grande teque , de Véilháveisi~onc~:rnex:r 
tes às condições ém q~e; ~s famílias .se eólllJ;?tinham e à Cbn\posição·d~!_· · 

tasº Entre os: ac:hadós mais relevantes. inen:c'.i:onaríamos a :corr.elatç~Ô· 

pqs:itiva entre taJnanho do plant~l · e a:mâfor :i.nçidªnci:à .de. refações·. 
fâJnlliare&, màls·O: CÓrolár-.:io de maiores t:â~âsdefeêun.didàde ·el)t:re. 
às 'mulhe·rés pertencerites às .pos~es :maiores. ,t. prec:f:!.$õ d~stapalâ de~ 

imediato que o ma·i~r ·plantel. encontrado tinha apenas 41 éscr:avô~ .. e.·. 

que.o em geral q tanto a incidência de . relaç5es . f·amiliares 6 9.uaritó á . 

. fecundidad~. t..enôi.iam a aumentar nas poss:es ·Com cinco ou mals (!::SCJI:'à= 

vos. Na verdade O boa parte d;o-s plant.é1s denominadôs grandes ..;. ·df:! : 10 

.a .41 cativos .. - ser;àm· àpenas pos·ses,m~ê!.tas em:ãreas· açucit:red,.ras·. xna,is : 
tradüüonais, Como a Bahia. Oé!:;itaca ... se também o . <)~ande número de 
mães . S.Olteiràs nas pequenas pps'ses (de·· l ,a 4 e'$dravosJ ,' .Í)eJll COl\'lÇ):: a~: .. 

alt.à pioporção' das ll'i~smás. entre as mã~s mai~ .jovens .. ém· plintê-i;s dê. 
tod~s os tamanhos. o primelro achado súgere que, pará. mulheres' :p~t
t·~n~êntes aos· senhóres de poucos cativos' .f;ieq~entemente er~ f p;ço 
so o' encontro sexual fora do plantel, ·enqU'ant~ o: .segtind.o achado .pa:· 

:r;~ce indicar que rélaçôes pré~.ntipêiads con~.i::itul:t~m. üril~piática bà.~ . 
·f!:fante comum ~n,tre· as tnulhéres cativas .• ·. Mais· pert;;ln~rit,'es a::Jin.dâ são 
. os câlcul.o.s de taxa:s dê· creSç:imÊmt:o nat>t;1ra.l· entre. os: escravos. Pâ.-
rà os. rnânê'Ipios ~e p~querias· e.· mêdià.s pc:>sses . (de. -1 ·a. g êscravos)., ··a. 

taxa era négàt±va na ra~ão de 2i.4. por niil, el)quántOna~<~taridài> (aci 

ma- dê· 9) vigorou u1na.tâxá posi.tiva d~: a:,:2 pôr mil,. Ni6nde r'e'.s\Íl-touJ: 
pata a: população ésc:rav~. CôiriÓ Ufll todo, a modes:tf:S.Si~a ~a~~ de.·_l;J· 

pór mil 11
• 

12 
MOdéstÍs,SiD;la ou não, a ta~a ger~il deri\Ônst~a' q,;ie o aurile.ra·.> . 

to,. riat)117al . da pópulação .e;i;·etivainente, cont:·rlhtiiu. p'ara · .. Ó êr~scimé~tó . . 
da poplll'açiío çÔmó ~· todo, mesmo. num :~er{odo;e~. ~µ~·. º. trãii•co .~~2\· 
grefro operava a pleno vapor .. 

NOS$0 Último exemplo de estudo~ stjl):rei .à·. rep'rodtição ·<;1,~ .'p.Q: 

pµla.çõe.s escravas brasileiras prQ'lienL dqs trabél,Ihos ' de' HoÍ:fü:i:iQ c;uL 
tiérréz, OS. qµals reve1am · OS, :esultacips · de'.Urita, p:e~:q~i:sa.. tatt\b.én( em. 

· andamento •. Guti.é•rre~ analisa a:·s. esbrútur·as:: dêl1lóg;ítá'f:fcâ,s ,da .i;>opliÍà·~ 



çao escrava de Paraná e 8 por enquanto, os resultados se restringem 

ao período entre a virada do século e 183-0. Esparsamente povoado no. 

geral 0 ne~ta Spoc~, o Paranã se dividia ~m duas regiões geo9rãfi

cas economicamei11~e .distintas: no litoral predominava a agricultura 

de subsistência, enquanto o planalto se dedicavaº sobretudoº à-pe

cuária. Embora o número de cativos. não fosse grande, ele cresceu çie 

4.273 em 1798 para 6.2~0 em 1830. Ad~rnais, " ... a fonte principal 

. desse crescimento pare~e não ter sido fruto de_. impo.rtações de afr!_ 

canosº 1 
•

13 O .autor formula esta hipót;:ese com base em levantamentos 
. . 

de .listas nominativas de duas localidades paranaenses que demons-

. tram ·que, apesar .do perfodo ser marcado pela intensificação do tr!

fico negreiro no Brasil, a proporção de africanos nao passêlva de 15% 

da.população escrava total. Ao analisar uma lista nominativa do mu 

nicípio de Castro datada de 1.804, Gutiérrez constatou que 81, 2% qos 

crioulos eram naturais qo próprio município ou. de municíptos para

naenses vizinhos. Os 18,8% restantes vinham-basicamente de são Pau 

· 10~ mas incluia-se um ~reduzido número d,e mineiros e gaúchos ·e cari~ 

cas. É óbvió que tais evidências, ao eliininarem tanto o .tráfico in 

ternacional quanto o incipiente tráfico inte.rprovincial com9.impo_E 

tantes ·fatores no aumento geral da população escrava só nos deixam 

o crescimento po_sitivo como principal fonte. Vein corroborar tal. ar ...,.. 
gument9 .a. ~lta proporção de escravos nativo_s na faixa -etária mais 

jovem (no· casop de O a 19 anos):. 55,.2%. Outro importante achado dó 

autor é a constatação de que c:i.°ois terços dos compradores de cativos 

po~suiam de l a-4 escravost significando que etam majoritariamente 

c;>S:. pequenos proprietários. que recorriam ao comércio negreiro ora pa 

ra·aumentar seus plantéisp ora para repô-los. 14 A implicação é ób: 

via u 1:- gt?-a.rd_a semelnànças .com o:s achados de Costa, Slenel:i e Schwartz. 

Os m~dios e grqng_e 9 proprietãrio~. não precü;;avam lanç:9-r mão do me~ 

cadq, de cativas p9rque. contav~m com plantéis reprodutiyos. Com u.rna 

. eéono~ia baseadâ na agropecu~ria de subsistência rnuit.o parecida corq 
. . . . . . . ~-ª .d~ Minas = salvo as óbvias diferenças quanto ao pe~o da minera:... 

çâó. e .do setor. qe trahsfo;rrila9,ão - parece,...n9s que o ·exemplo do· Para 

ná; enquanto uma região fracamen:t·e 1.igada à agroexportaçãó, temba; 

tante relevância para qualqi.J,er incursão no estudo da. demografia es 

crava das Gerais. 
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O Áiq:uivo .PÚ:b],.:.:Í/co M;iúie:iro p.os:sü:i ·m4pa's. ;c'e, 1is:ta:s de' pópu

laç:ã.p;. de v:ár:iQS· ti,p;OS. e para dJ!.f.'éreni:e'S d•a::b:1:S q{i;~, t.êm s:idó iht~n·sa 

e eitertsamente av.·al:iado,s .e us1a\iç.s . :Pe~6-:: autqr~·s deste.'. trà;.bac'.lho o' ó. 

censo p:rovinciàl d:e 1831, cotis,tittl'íd:o .de it~:úme:z::a.s>. li-sta.s db!lliêili~ 

res ordenadas· p0:r: qüartei·rão e o·rg.an;i;z.adas ·ª n:fvel de dist:r:ito de 

paz,. será nos·.sa principal fontede··dadqs. 15:Eventualment.e,:· para· fim;. 

compa,tàtivos, dados de outras fontes e para. ou't:;r.ôs. perlodos serã·ci 

conside:r.ados o' 

seleéionamos para esta an;âlise ·Ouro Préto ·na z·on:a Trie,talÚ!; 

gic:a, ·são João D'e.l Rei e: Ba.rba·cena na região da.·Serfa 'da Mantique.!_ 

ra, p·aracatu i;'\noroeste:' e BaepeJ1di aoi· su.l; da. pi:-o,ilricia º Na escolha~ 

destes' municípios buscou~se, capi;::'ar uma po~sÍv:!;:!1 dt.:versl:ficaç.ãc:> (fias 
atividades· produtiv.às q~e papecE! ter c~ractér.1:z·ado a .. Minªs oito.ce,!! · 

tistaº Bsta organização econômica vaL ser a base sobr!ã!. aql;ial apo.i~ 

remos . a,s. inf.orm,;i.çÕes relativas à p:opqla,ção º· 

Embora· não se poss·a· negar· que a$ a:tividàdE!~· mírieraq.oras·, 
de fâisc'aç.ão ~u sub:t~rr·âne:ás ~. fosSém trisaiubre~ e, .• ,po.r:tan.t'p ~· · pqJ.iCO .. 

. =~.!!~::a:a::: ;f~~:"::d:~::::::t:~:t":~1:u1t1't1t!ºJ::::~ 
tur~l,· ··a:â pecuária e das ;Lndústl'.'.ia:s',·casê}ràs.· é· .m.ariÚfafú:reíra:s sú.g~ ' 

re. umà. ç'ons.,ide:tável estab.i;tidâ<'le óu, se se• qÓ:f.s·e.ü;; . uma êer:ta seêli;~ 

Illêrttação econômica. '.E dessa SE:!di:rnentaç.56 qµ~\ trata•· Higman . quápd:O: 

an·àlisa a "settledness. 11 de a'lgútnâs. das ilhás do Caribe hritâhit:o f:;.' . ·, .. . • .. 
' ' ' 

de iocaLidades isoladas da lama:ica. As ccind•içõe.s em Ban.anal é Lore 

na no' alvorecer do Sêcuio XIX, .bem cómo as·. do Par<':lná Q.a:s primeiras 

três qécadas dos oi tocéntos pdderi.am ser def iriidas 'de forin·a serné.:.. 

lhanteo 

A relativa es,tabllidadé econômica dé ·· Minas .deve nos ser-

virq portanto·, como pano de fund,ó· ~ara qs• indícios d?!,reproduç:ão da· 

populàç.~O e'scrava que passaremos ago);'a a api:-esehtâr. º . Não.·· e·s,tamos 

querendo stigér±r que se p()SSa ignorar o trá'fi<:Ú) negrê:iro, e.··q~ efêJ:_ 

tos negati.vos das impot.taçõe.s tão de·,seqUil.:Un:a,'das em·· termos dá. ~om,: 

pos:lçâ() entr.e os· sexos,:·E:? d.as; pos.~ÍY~is clo~hÇ,q.$. ,traz.:fda:~ p(=clos af~i 

canos recém.;;.·chegaqos.º . QÚelêémOs a.pe,;riiis· $:Ug,i9.r::ir.":,que ,lV,!.ftia.sGer:.afs CO!Üf 

t.ftúta um ambiente no' q.µ:al o· aurnen·to' nà:tiira:l .da p~p:~;L~ç:'.â:o' . .'e$craiy~ ,' 
seria um fenômeno .:pei::fê.N:.a,i:né:zj,te caq'.fve,l • . t lg,ua:1Ín~n:t~,~abí:v.e·Ls,µpp:r: 
que·· o$3. af.riça:noi:;·~ ·ào' éritra:.re~' nes::té · amhienter :ptides;sem::.·êie\ll:!· dê'si~.tr 
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t.ar as vantagens do acasalamento - oficial ou nao O de nada impor

ta ... assim fazendo sua segunda co~tribuição, em potencial, ao cre~ 

cimento do contingente mancípio. Reiteramos que, pelo.menos no qµe 

diz respeito ao ·período. pré-1850, nosso objetivo é apenas sugerir 

que a reprodução natural também poderia co~tribuir para o cresc·ime!:!_ 

t.o geral da população esc:r;-ava, embora ainda nao seja possível saber 

em que proporço.es • 
.' 

Na Tabela l e·stã·o apresentados os dados. relativos à par

ticipação de brasileiros e africanos na população escrava, por se

xo0 pari;!. 1823 e 1831. Em ambas as datas os totais são parciais, sen 
17 do diferentes as partes omitida em cada caso. 

Classificamos·como brasileiros todos os escravos declara 

dos crioulos, mestiços (mulato I cabra, pardo, etc.) ·e O!,ltras demais 

. raças (índio, mameluco, etc.) . Por outro· lado, cons ideratnos como 

africanos também aqueles declarados pretos, tratando-os em conjun

to~ Parece-nos apropr~da esta medida uma vez que, possivelmente, 

o que diferenciava o "cr;i.oulo" do "preto" era· a origem africana de~ 

te últil!lo. ·Reforça este no.sso argumento a obsf?rvação da seme.lhança 
. . 

· entre .as razões de sexo de pretos e africanos. Os · 14. 749 escravos 

e s.i91 escravas africanos registrados na Tabela I, anode 1831, f~ 

ram divididos entre pretos e africanos (explicitamente declarados) 

e as razões de sexos de cada grupo calculadas;obtendo-seos valores 

de 279, 6 para os pretos e 276, 3 para os é!.fricanos .. Para os crioulos, 

na mesma data, opservou-se um valor·ern torno de 103,o.· Alem dis:to, 

qupndo se analisa, para cada município as estruturas etárias de c~ 

da raça, também chama a aten.ção a semelhança entre as distribuições 

etári.as, por sexo, de pretos e africanos, sugerindo que se trata de 

grupos com origem semelha~te. 

~esmo levando-se em consideração a precariedade com. que 

estas estimativas foram elaboi::ada!;!, e o fato de os valores, nas duas 
. . j,."'· 

datas, não.serem perfeitamente comparáveis (ein élmbas as.data.s te,:_ . . . . 

mos .totais parci'ais mas fundamentados em. bases diferentes) a distri 

buição relativa dos dados nós sugerem pontos interessantes .. 

A presença de a:fricános é· bem expressiva e reflete, sem 

dúvida. a conjuntura marcada pela intens.ificação do tráfico negrei

ro nos portos brasileiros, que se seguiu à abertura destes, em 1808, 

bem corno a cessação do tráfico para as colônias britânicas e para 

o sul dos Estados Unidos. Não obstante, ao seguir a noção de que as 

importações mine.iras de cativos africanos eram maciças e constan-
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t}es· u .e:m S'U;ffia\, CJÚi? CQMJdtui~tn O. V'e:_)tda,dej,;;i:-,p $~S}t;~p.t;ât#ll-o. di:i.' f):tÓp:~:iá 

~anu:te.n'ção. ,d:0· iey,a;,sto p:J..'.antéV' , . é UIIÍ t:)1.nti) q_l;1aif{1::p s·Úl;J>::t;eeci.d\~:nte c'9n~ 

tàtar que .:mais de '·50%' . .<fÜl po.p,tf1aç-ã~ esc:rava ~:r:a composta. <lk · mài)çí- · 

pios na:s'sci-dos no 'Brasil. 

A póptilação total pór. sexo e _c0riçlÍÇêt(i sociá:l~·eJ:ti 18.31, .dos 

5 municípios tnil;ieiros s.ele·c-io-nados para· ·nossa a·nãlise :corfstam dà T~ 

bela II. A proporção _de escravos na.·p~púlação totál oscila> ,entre 

2·.8u6%u em Parac_q:tu e 40,3%, em. Baependi. A-predominância dé l.ivres:. 

observada . na populaçlo total de cada munic;.Ípio' coinci.de com os re 

sult.ados çie Marc:Ílio, para o núcleo central da c.i,dade de São Paulo 

em 1836 (65% dos habitantes da Sé eram livres), e de Costa para a 

região rninêrado:ta de Minas (Vila Rfcà, Passagem e Mariana) no ano 
18 

de 1804. 

.A cate.goria livres incl.ui também. os forros e aqueles sem 

condição social declarada. o percentual de forros na população to'"" . 

tal varia de 1, 3% (Ouro Preto e Pa:t:acatu) a 2 ,9% (Barbi;lcena). ÉmbQ_·--,~.,.~ 

ra não haja diferença expressiva, relati va'mente ao percentual de for 

ros, entre os municípios, a distribuição etária do el_emento forro 

apresenta algumas. características· interessantes. Em são Jóão. D' E!l 

Rei, por exemplo, a particlpaç,ão rela.tiva de forros nas fàí.xas etá. ·· 
. . ' ' ·~· .· . : . -

rias 0-4 e 5..:..9, para ambos os. sexos. é superior :a 20%·, doo? .casos.f sµ,: 
gerindo possivelmente sua origem brasileira. EniÜuroPr~to a prOpof_ 

ção maior de forros. se concentra nas faixas adultas,. acifua de · 20 .· 

anos, sendo mais d·if ícil especular sobre suas . origens. 

As Tabe.las III a VÍI apresentam. a populaçãp. escrqva por 

sexo, idade. e raça (nacionalidade, no caso de. africanos) para Bae

pendi, Barbaceha~ Ouro Preto,' Paracatu e são. João D O El Ret respect:!, · · 

vamente. Todas elas possuem um razoáv~l contingente escravo, cu:jo 

percentual-de participação na pqpulação total consta da Tabela IT~ 

Se analisarmosª· população escrava:de cada município isoladamente· 

veremos que, também ai, cha_ma a atenção o fato de que na maioria -d~ 

les mais da metade da população escrava· é brasileira. No entanto, 

nao se pode deixar de menÇionar a. importâncía da participação do e'l.e . 

ment:o africano. 

Parece que, em cá.da QI'(I destes mtmicípios formou..,se t1ma pg 

pulação escrava nat.iva, em rnei.() ·à. entrada maciça do elemento·. afri

cano. Em todos os municí.pJos a razão de sexos d0 grupo: a:fricano r~ 

vela valores superiores àquele,s. observados nos po,rtos·· ,<:1,e c.gegada. 

Parece que·, para' cada mulher ãfr.icana\ o tr,âf1co trcn,i}Çé. pc;ira Mina:s 



Gerais três homens. Segundo Klein esta razao eraf em geral, de uma 

para dois. 19 

Em todos os municípios, com excessao de Ouro Preto, cer

ca de 50% da população crioula tinha menos de 14 anos. Apenas em O~ 

ro Preto este valor não atinge 35%.· Este alto percentual da popu~~ 

ção nos primeiros grupos etários sugere que o grupo deveria estár 

se reproduzindo. Mesmo considE;!rando que se trata de populações abeE_ 

tasra estrutura etiiia da população nativa.nest, ano, não apresen

ta evidências ·de movimento migratório. A população obse.rvàda nes

tes primeiros grupos etários é constituída, basicamente·;· dos sobr!::_ 

'viventes dos filhos tidos nos anos anteriores. É possível, portan

to0 acrescentar que, a população crioulau parecia estar se reprod~ 

zindo e experimentando taxas de fecundidade relativamente altas. 

Em toda~ as Tabelas de III a VII, a distribuição etãria 

dos africanos reflete as características seletivas da importação: 

elevadíssima proporção .da população entre 15 e 35 anos, com valo-
.~ 

res sempre acima d~ 60!s; e um número de'hornens muito maior do que 

de_mulheres (cerca de 3·homens para ·cada mulher). 

Como se sabe, as importações brasileiras de escravos, em 

particular as entradas no porto do Rio de Janeiro, foram extraordi 

nariam~nte grandes durante as duas décadas de Oiilegalidadet• que ª.!! 
tecederam o fechamento definitivo do tráfico negreiro internacio

nai. 20 Nestas circunstâncias o comércio negreiro se viu às voltas 

com urna oferta superabundante e resta pouca dúvida de que, neste P!::. 

rí.qdo, os traficantes facilitavam o máximo possível a compra de suas 

"peças 11 através, obviamente de preço.s mais baixos p do parcelamento 

anual dos pagamentos e talvez até da t·roca por. outras mercadorias-. 

É evidente que Minas Gerais teria sido u~a das províncias rnaís be

neficiadas por esta situação e a presença do elemento africano é mar 

cante·na primeira metade do Século XIX. 
,p:· 

Como vimos, em exemplos citados anterior~ne~te, buscar a 

explica.ção para o crescimento do plantel ese:ravo na importa.ção de 

escravos e r,.::i s.eu crescimento natural positivou simultanec:1:mente, 

não é urna hipÔtese inusitadaº Em outras partes do. mundo, para pe

ríodos determinados, este fenômeno pode ser observado. Há uma pol~ 

rização desnecessária e11.tre os autores que tratam deste? te@a no Bra 

sil 8 privileg.iando ora um ora. outr.o fator. 21 

:E importante in.vestigar também quai.s as formas de organi 
. . ~ 

zação sócio-econômica O caract?XÍ.Stica de Mina.s pi:ovi.ncial v que pó-



qe:riam 's-uste.n'tar es.:ta est.r.utµl(a e d'iz:i·~mlc:a--<l.i\ê!in.Ogrâfi.cai:;. Esti;::. deba 

t,:e 59 bre a org.arü'.?aç.ªo da· econ:olllla d~ M:ina.s ii:o. S·êt::ulo XIX també:m es . 

tá. aberto·. 

p que vem eniergindo em trabà.Ihos ::recentes é •'l:im quadro Q.E_ 

de ... predonÜna .a idiÚa de que haV:ia na pro.v:i:ncia UTilà produção dive~s_! 

ficada êqm um razoá.vel grau de mercantilização .. Entre os setores d_!. 

ttâmicos desta eéononüa. figuram a extraçào de· (liarnanté'S u uma miner~. 

ção aurífera (em geral sube·st.imàda,) v · a cafeicultura na re·gião sudes 

t.e u e um impdr.tant;:é setor de tra~sfo,rmação c~nsti tuindo principêU: 
: 22· . . 

mente da produção case:i.rà de fios e panos. 

A Tabela VIII mostr·a -a distriblJição percentual da popul~ 
· · · · · · ... · ;.. . 23 

çao de cada município, por diferentes grupos de ocuI:)açao. · . Pi:ita os 
..... 

municípios de Baependi 6 ouro Preto e P.aracatu, ·ª disttihuição per...: 

centual se baseia na pqpulação a.cima.· .de 10 ·anos, exc.luindo a pol=)u-: . 

lação infantil e. reduz.i.ndo o peso ·relativo do . grüpo. "s~m. ocupação 

· dêclarada 'º. Nos municípios de· Barbacena e São João. O O El Rei, a di.s;_ 

tribuição é baseada n.a· população· total. 

Pe um -modo. gera·l, és.ta tabéla sugere que ,a economia dê Mi 
' . . . . 

nas Gerais, nesta:· d!3,ta, se apóià na agricultura e pecuária. Sabe.""'s:e 

gue .havia, nes.ta época, "expo.ttação 11 de produtos . suínos, boy{rios 
., """"" . . . . . ·. . ' . . . . ·- .. · 

m~rcadorias agricolas, algodao em rama e tecidos de· algodao. Estai 

associação entre l~voura e pecuãria ( ocupações masculinas) : e fia
ção e tecel~gem lo~upações femininas) que caracteriza.va boa pal,'.'te 

da capitania-província ao longo do século passado, pé;l.rece indic.ar 

que a região j:ã participava de uma certa sedimentação · econômica e 

social, nos moldes citados anteriormente" 

O grupo d~nominado "artes e ofÍcios 1
' · onde estão incluídos 

CarpinteirÔS Q f'erreir.os q SapateirOS V alf.aia.'teS g rendéiras t COStUrei 
. ·' . -
raS e QleirÓS g telheirOS p E!tC a ·g é importante SOl:>:ICetUd() p,ara. a pópÜ-

laição livre. Da mesma forma, as atividades comercia.is, onde e'stão 
incluidos os tropeiros, são desempenhaq.,as sobr$tudei pela população 

livre. 

Apénas no município de Ouro Preto a atividade ~i.herató

ria chama a nossa atenção. Cerca de 8,8% dapo.pulaçãoescravase cl~. 
clicava à mineração·. Neste município 50% dos escravos é de origem 

a,fricana. A outra metade é nativa e apresenta o niénot percentual !'.;le 

população nas 3 primeiras fa.ixas .e:tárlas. Apenas 34, 1% dos crioulos. ,, 
e demais mestiços têm menos de 14 anos. Nos demais municípios, os 
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escravos nativos menores de 14 anos representam cerca de 50% deste 

grupo. A maior diferença está na participação do grupo etário de 

0-4 que fica em t?rno de 10%. em Ouro Preto, e entre 16,0e 21,0 no·s 

demais. 

Se ·se conside·rar os daáos do censo provincial de 1831 co 

mo representativos dos municípios estudados, esta redução do per

centual de população nos grupos etários mais jovens, observada em 

·ouro Preto, pode ser tomada como· uma indicação de fecundidade mais 

baixa e/ou de mortalidade infantil mais elevada. Mesmo sabendo-se 

. · que os problemas de enumeração (subenumeração), em geral mais gra.,.. 

·ves nestas idade$ mais jovens, podem variar segundo os municípios, 

urna parte da diferença observada deve estar ligada a diferenças de. 

fecundidade-mortalidade infantil já mene:ionadas. 

Em geral, a atividade mineratória tem sido associada a ta 

xas de·crescimento nat~ra1·negativo da população escrava nela eng~ 

jada. Seria interessante, no entant0, lembrar aqui o exemplo da M.!_ 

na de. Gongo Soco, onde se desenvolvia uma· atividade aurífera subter 

rânea, mas devido às medidas adotadas pelos s.eus proprietários in

.gleses O a população escrava pode se reproduzir passando de 396 em 

1.832, quando se encerrou a compra de escravos, para 446 em 1856 quag 

do as. atividade$ da mina foram encerradas. 24 

t possivel que apesar da "insalubridade" da atividade eco 

nômica principal'· a interrupção do tráfico negreiro tenha levado, 

. esta popul.ê!.çã.o escrava da Mina de Gongo Soco, a urna forma de orga

nização, que resultou em um crescimento positivo, independentemeg 

te das alforrias registradas no per!odo. 

O tratamento empírico dispensado aos àad0s, neste trába

.lho, é, ainda bastante preliminar. Trata-se de unia pesquisa em an

.damel').to que ~ev::intou os dados de todas as listas norninati vas dispQ 

ni'véis para 1831, e, está atualmente levantando os c:lados de listat 

muito semelhantes relativas a 1838/40. 25 A existência de informa

ções para dois .pontos no tempo amplia, consideravelmente, as poss.!_ 

bilidades analíticas. O que se pretendeu q.qui foi, ape~as, com bá-

se na análise comparativa dos resultados apresentados por autores 

selecionados, sugerir pontos para reflexão, .. inserindo-os dentro do 

debate· contemporâneo sobre o escravismo em Minas .. 

22 
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nômf ca d4É! pr0v.1:nc1.a. 

i\· medi4a que . a his'torio,9'raf ia recente vem qu.esttona:nd.$ & . . . . ·,; . . . 

visão tr~di.clonal· de tinia ec·ono:m:~q es·fagnadaú Ou_>mesmo em declíniOp 

ap&s o clcl~ourou. 'tatnbéin _se questioha .a (iliriâmic.à da ·pôpulaç'ã~ 

qu~. e~târia inserida nestçi O:r<§r~rtÚ:ação ecônõmicâ õo Sé~Ulo XIX, ài,t, 
da tãó pouco ce~hecida dos estudiosos.•. . ... 

. À visão de que,· após :O . declínio da min:eraç:âo; hol_jye ·1:lffi e~. 

vaziainento populacional da, ,proví.n.ci.a, e ·que o~ escravos re·manesêe!!\ 
t.es ~oram transferidos pata a caf~t~i:lltu~a_do Vale do ~araíba~ es--· 

tá cada vez m.ais distaµte • 

o que vem'émergindo ·em t.rabalh,osmais recentes- é umqua= 
ic;lro q,ue demonstra uma economi:a baséa.c:la nlirtja produção marcadamente . 

d-iversificitda, sa.li~ntando, assim; s;üa 'c~mplexa estr'Útciração~ Al,,.. 
guns estudiosos. insistem na t1ature~a "fédhadâªf dá, economia p.rov:ln

çial0 ou.·seja, nUmél pr~duçãÔ'ésc.ra~i$tÊi ·desti:nada à :uma. fracionada 
. . . . . . 

:rede de mercados· vicinais. No ·caso; os vínculos. com a . economia dé '. . . . . . . ,· . . . . . 

exportação teriam sido mínimos em função da constante diminuiç~o da 
,, . ..... q . . . .,. .· ·. . . 

produçao aurifera e do reduz.ido impacto, ao m.vel provincial,: da if 
planta.ção da cafeeicultura na Zona da Mata. Uma segunda visão apon; 

ta para a existência de 4eterminà.dos .setore~ dinâmico:s dentro da ec;· 
. . 

norn.i;a mineira, setores estes qúe, além de participar direta ou. in-

diretamente da economia de.exportação, te.riam seryido _de sustentá

culo da agropecuária mercantil (e, pq'.rtanto, da economia como um t,2 

do) através dos efei·tos · multiplicadores d0 consumo da mas~a de mão

de-obra engajada em a.tividades não agropastoris. Em outras pal~yras, 

o· argumemto é que o grau de mercantilização não era: tão· baixo qua!! 

to se pretende na visão anterior. Entre os chamadossetores dinâmi . . .. . .. -
cos figurariam a extraç.ão diaII_li':àntifera - com efe·ito, a região ôeDi-~ 
mantina passou por um segundo l:>oom de extração mais ou menos en.tx;e 

1830 e 1860 -o a mineração aurJfe.raqµe nãoteria decaído tãp ver-
.:·,t. 

tiginosamente quanto se cus.tuma ·pensar, pelo menos· na. prime.ira me-
tade do século, e a cafeeücultura da região sudeste da :-Pr.ov!nc±a. 
Tem-se também um terceiro enfoque que revela· a e:riorme importânciá· .. 
dos setores de transforma,ç.ão para a .eco.rio-mi.à' min.eira. Na ve:rda:de, 
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a Provincia teria passado por uma fase de protoindustrialização que, 

ao empregar dezenas· de milhares de mulheres - . livres e ·escravas -

na produção caseira de fios e panos e ao fabricar ferro e toda sor 

te de ferrámentas: estabeleGeu uma.relativa independência regiohal 

com relação à importação de toda uma gama de mercadorias cstrat1ge!_ 
26 ras. 

O debate está aberto, mas fica claro que Minas oi tocenti~ 

ta constituiu uma exceção ao estereótipo da economia escravista b~ 

seada.no -sistema de '°plantation", produzindo "gêneros coloniais" e 

. importando 11.produtos metropolitanos 11 
•. 

O crescimento da população escrava de Minas, no decorrer 

do Século XIX 8 configura uma situação atípica, vis-à-vis sua.rela

ção com o mercado externo. De acordo com vários .estudos sobre a es 

cravidão moderna, o crescimento da escravaria só poderia se dar via 

importação·. 

O que se pretendeu, nas págirias anteriores, foi sugerir 

que a população escrava mineira, além de aumentar via tráfico, po

deria também estar se. reproduzindo· naturalmente. 

A exploração preliminar dos dados nos es.timula a prosse

guir nesta linha buscando . conl).ecer as diferenças no comportamento 

de~ográfico não só associadas à principal atividade econômica, mas 

também ao tamanho dos plantéis e às formas de organização da famí

l_ia escrava. Todos estés aspectos estão intil'C_lq,rnente relacionados e, 

conhecer a inter-relação entre eles, é avançar no conhecimento da 

estrutura e diriãmica da-população es~rava.na província. 

Todos os que j~ se arriscaram a pesquisar a d.émografia es 

crava sabem·. das enormes dificuldades que se apresentam !2m todas as 

fase.s de pesquisa: desde o próprio levantamento de fontes, a natu

reza destas, o trabalhar dos dados até, e sobretudo, a elaboração 

analítica:· final. Neste ramo peculiar da História, pelo menos ~rn se"ii 

estág_io atual, é perigoso imaginar que se possa chegar a conclusões 

·contundentes. Não obstante, acreditamos que tão pouco se possa éo~ 

tentar com os resultados, ota de màcro-análises que, através de um 

quanta.tivismo sofisticado., freqüentemente apresentam achados pouco 

ligados ao conhecimento histórico já acumulado, ora de micro-anâli 

ses que, com igual freqUincia, se perd~n num labirinto de _detalhes 

igualmente desvinculados do saber histórico. 

24 



G que o p:resente t:tabàiho busêóu, na v_erêiade, f.oL:tnostrar 

que _ainda há mu:i.to que se investig:ar sobre a di.n.âmica econômica: e 

demo~ráfica de Minas próvin,ciàl. Assim _cqrno não se descait·a à -:LdEÜa 

de uma economia div:ersificaéia cqm um ra:ioãvéY grau ~emercq.:ntil.:i.z~ 

ção 9 t1ão se deve deácaitar a hipótese dé ~úe 0 crescimento .. do p}.âf! 

tel escravo, ao longo. do s.§culo, pód~ ter resultado . da combirtação 
. . 

de importação é cres:cimento· natural positivo. 
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i'AflEli-1 ! 
~ARYXCXPACAO DE BRIISILEIROS E . AFillCíltlOS HA 

POPUt.i\iCAO ESCRAVA OE KXNAS GERft!S, POR SEXO 

álno 

Ra~a 

Sexo 

Hritwls 

líu1il&es 

Total 

-- ~---
18?3 1831. 

--~--. --~-----------~ 
·Brasi- Afri- Total Brasi- Afrim fota} 
1eiros · canos leiros canos 

----------------~ ..... -----------~--------------
42. ]58- 43k371 65.5~9 12.015 }ll.749. 26.764 

49,3 50,7 100,0 44,9. 55,l 1~0,0 

40.771 14.065 54,836 H.468 5.291 16.759 
.. 74,4 25,6 - 1íl0,0 68,4 31,6 100~0 

82.929 57.436" 140.365 .23.483. 20,040 43.523 · 
59,l 40;9 100,0 54,0 46,0 · 100,0 

______ _,, __________ . --------------------------------------

TOOB.A H 
lfl@,IUC®O l@T~l i'Oll SElto E COMDI©A@ SOCIAL El-1 1831: 

:1«1MXCI?X®S StfJ!'.CXOW;!)OS.OE ~Xl«AS CÉRAIS 

livres& EseraW5 Total 
fi~;iidpi®:S --- ---....--

. H W T M ij T H N · 1 
---..=,,,=,~~~- -------------~~----~--~-----
.IJ~ependi 5.936 5.801 11.737 4.688 3.247 7.935 ]t.624 9.048"19.672 

;.. ~.n %.~ 1H,H 

Bar!rncrma 4.:337 4.107 3.444 3. mi 1.676 4.054 7 .515 5.783 13.295 
63,5% 36,5); 100i01 

Ourn Preto 3.882 4.477 8.359 2.JJIW 1.41@ 3.899 6.3715.88712,2':!8 
68,2% - s1,s:i: 100;0z 

Pa!'"acah\ _ 6.078 5.ó76 H.754 2.817 1.009 4.7M 8.89'5 7..565 l6A60 
. 71,4I 28,6% . 100At 

ilazâo de São. Jeífo 
Je3,4 308,4 149.,6 104,8 278,8 · 159,T . li.l'(!! Rei õ.ffl 6.393 13.387 4.623 2.716 7.339 n.,12 9.114 ~.726 

Sexos. 64,6% 35,4% 100,tZ 
. ------------·----·-------------·---··--.----· ----. 

FOlfTESi 1823 Ar11uivo,Púb}ico MirÍéiro·, Sl?do Provim:ià.i, ·co" 
.. Je~ão de. Papiis Awlsos. ·em Fas'e dr Org.aiiíia~lio, 
. · 1833, manuscr Ho. . . - . 

J-831;· Arquivo: Público. Mineir.o, ~ã~ Pro~incial, . 
. Listas de Popt.iladíi:J de 1831 (Resti-Ítados Parciais); .· . . . . . 

~-~--o-~~-om.._o_ ·--------.--•- ·--------------------------- .-----

FONTfg l>tf!ilHivo Púb'lico Hineiro, Seção Provinc i·ml, Listas de POJ1ula·do de. 1831 •. 
n!ncluem livres, forros e sem infor@atio.de condi~âo social. 

;_.' ,•.· '. ;. ~~:·1! 
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P@lll!íl.ft.CA@ ~61lJÃ POR SEXO; XOODE, RAtl,) OffiCI0~1AUOADE> 

, . 14XNAS . G~~xs U!31 HtJNXCirn, t}[g BIVENDI . . 

Rai;a Crioul~~~M;~tJ~os· º;;~;;;:~ Mri~a11os 
· eiMr.Ós 

--~~~--~--_..:,~-~~---~-~--...... ~~----~---=-
Xdade M ~ iohl 7. H . H Tóhii % 
.--~---.~.~~------.----.----------.--q--------~--

.. . 'i'Mlàã X'i 
POPtll.AflOO ESCRAVA. ,oi! SEXO~IOAOE~ RAÇA O!ACIONAliDf«) 
. . HXtif\S GERÂIS 183-1 HU1UCIPÍO, l}E& BMBAêEMll . 

Ra1.m. · CrioÍ!Jó~~ H~f i~os ·· 
· .e Oútros 

•. Pr~tos i AÚii;at1os . 

-.------,;- __ ..._ __ ~""'*""~......... .. : -~~~ 

Idadé . H .M Total % ~f . li' 'fotiil Z . . !'"'~---,,.-~-""!'"·-·-.---=i--~~--.-. -.-. ~~-~-.-~.~-: --.. -.-
0 - 4 425 477. 902. 21,2 15 . 18 33 ~.9 ~ - 4 204 1~4 388 }8;3 . .6 3 9 0.,3 
\li - 9 369 355 724 17,0 26 lp .42 1,1 5 - .9: 174 20B 3S2 H.1,l 12 f 19 l?J,7 
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15 -19 230. 203 433 10,2. 386 233 619 U,,9 15 - ll 105 · ~3 188: 8/1 29l. 125. 4ló 1s·i 
20 - 24 231 241 .472 ll,l 507 272 779 21,2 20 - 24. 98 l.06 204 9,6 569 185 7S4 27,,6 
2s - 2, 143 139 :?82 6,6 405 169 574 15,r 2s - ;i9 c,s n 169 s.0 31f n. 39.6 14,5 
~ - 34 1s1 no 2sí 6,6 378 i'l3 491 1:u 30 ".' 3i1 92 76 14a 7/1 :m. · s:r 4l4 i5,l 

N ~ - 39 82 64 146 $,4 . 128. 42 · 170 4.~ 35 - ~9 4~ :-ló . 82 3,9 ?B . 3f • 108 3.t9' 
...,j 40 ,.. 44 Bl 90 l7l 4,0 184 60 244 6,1 40 ... 44 55 · 5-3' 108· 5;1 137 ?.'J 166 6.J 

45 :..49 .34 23 .57 1;3 . 34 .l5 49 1,3 45 :"" 49'. 9 M 23 l,l 27 8 ·35. l,3 
5@ ,. 54 47 31 . 7á Í,8 9® 25 U5 3,1 50 - 54 21 is 39 . í,~· 67 U 78 2,.9 
55 - 59 . l~ 'l 17 0,4 . 18 · 3 21, . ~.6. 55 d 59 :2 3 5 · ~.2 13. l 14 . ~.5 
60 - 64 21 17 38 0,11 . 42 16 56 1,6 60 "'. 64 10 13 23 1,l 39 6 45 1,6. 
ãs - 69 ··;) s e 0,2 s 2. . 7. ~;2 65 - 69 - 2 .2. .-0.1 3 - 3 . 0·,1 
te€ .. ~ @ 2 8 0,2 26 2 2~ . ®·ª 7@ t.~ 5. i 6 ~r.l l© .2 12 ·@,4 

~~;---;:;~;·;~092 4~26;-;;;~;~2.;~;~l~15; 3.46~-~;~;· . fo;~~ ! .080 t~;~~;;ió l;;:0 ~~;;=-~;-~.7;~ 1% ,; 
~zão -;~~r.os~ l;[;;-· ·. ~~~-- 278,;,-.;--~~-~-~ ;~;i; 'dê :Sex~~g--~;;;;-~---· - . 328,2 . . 

f.O~TE~;;tl: s~;io ~f~~~~~~~~~jsh d~~;~puh;i~-:!~31:-;Q;!E;-~;i$;fabela,xi~. . . =--s--:---,, 
Obsº~ Er.du1dos 8 casos d!l' nao iflftW@at;ao .df Ofü;,: Entlutd!lS' 2 e:asos t'lí? 11ao informac;ao de 

idade. idade o 
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TABELA V . TÁBELA VI 
POPutACM EsatAVA· P~i-SEXO, IDADE, RAÇA (HACIOHM.IDADE>· POPIJUICAO ESCitAIJA .POR SEXO~ IDADE, RAt,l· CNACIONALIOAOE> 

· KI~AS: GEJIAI_S 1831 NINAS GERAIS.· 1831 
t!UHICIPIO DE: OURO PRETO OONICIPIO DE.: PAlhlCATU 

_____________________ , ------------~----------~--- ---·--·- . ------------------· ----
·Raca· Crioulos, Mestiços ·,r~tos ~ Africanos Raca Crioulos, fftsticos PretGs e ~fricanos 
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0 - 4 110 95 2~5 le,!i 0 G Q 0,0 .• ,:- 4 231 202 433 15,9 7 ó 13 0,7 
5 - 9 118 99 217 11,1 5 l ó 0,3 5 - 9 230 248 478 17,6 · 16 8 24 1,2 
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1-..> 35 - 39 54 54 108 5,5 103· 36 139 7,1 '35 - 39 45 50 95 3,5 55 26 81 4, l 
ex> 40 - 44 72 63 135 6,9 128 46 174 8,9 4& - 44 64 61 125 4,6 100 56 ló4 8,3 

,;5 - 49 . 31 29 51 2,6 47 16 63 3,2 45 - 49 33 29 62 2,3 36 . 15 51 2,6 
~ - 54 57 . 44 ,Hl 5,2 88 24 112 5,7 50 - 54 19 31 5@ 1,8 64 13 77 3,9 
.55-59 18. 11 ,29 1,5 19· 5 24 1,2 55-59 8 3 11 0,4 14 5 19 1,0 
6& - 64 22 2~ 44 2,3 57 l1 68 3~5 60 - 64 20 ll 31 1,1 42 H 56 2,8 
65. - 61/ 4 5 .9 &;5 14 - 14 0,7 65 - 69 - 2 2 0,1 7 3 10 0,5 
7&e+ 20 7 ·27 l,4 -28 4 32 l,ó 70e+ ·11 1 12 0;4 14 2 ló 0,B 
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--------------· - ---: -~---------.. ------------ ------~------~--~ 
Razão de sexos: ]11,8 297 ,8 Razão de sexos: 1&7 ,8 243, 1 

. . . ----------------------------------------------------------~~~--------------------------------------------~--~--
FONTE: Idem Tàbel.a lll .. 

Obs.: Excluído 1 caso de não inforea~ão de ida
de. 

FOHTE: Iderii .. Tabela m. 
Obs.: Excluído l caso de não informa~ão de ida

de. 
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O HOMEM TECIDO: 

* ESTUDO DA FORMAÇÃO DA DISCIPLINA FABRIL 

Domingos Antônio Giroletti 

ªºO adestramento do homem para o trabalho. sempre foi e se
rá uma das mais importantes tarefas da administração indns 
trial. A ela grande atenção tem sido dedicada, como uma 
das cond~çõe~ essenciais para a conquis~a da boa produti
vidade. 
Imaginemos, agora, há um século, em pleno sertão de Minas, 
onde ninguém poderia sequer vislumbrar .o que significava 
o trabalho industrial, a transfoi;-mação que se deveria ope
rar em cada trabalhador para dotá-lo dos conhecimentos ne
cessários ao exerc:ício de sua função, a proteçãó da_s má
quinas, a de sua própria pessoa contra acidentes, fazê-lo 
compreender e aceitar a disciplina. Transfo:i::-má-lo em tra
balhador da indústria, disciplinado e diligent~, cônsc:io dos 
seus deveres e apto a cumpri-los, eis o grande trabalho a 
ser executado daí'por diante, pelos dirigentes da fábrica 
do Cedro. Dessa transformação dependia a utilizaçãodoma
quinismo e a efici~ncia com que os trabalhadores desempe
nhariam suas funçõ.es". (Geraldo Magalhães Mascarenhas, em-. 
presário, 1972: 66). 

Este artigo. faz parte de uma pesquisa mais ampla - Estratégia Empresarial de 
Formação de mão~de obra industrial nos primórdios da Indústria Têxtil em Minas 
Gerais. As referências empíricas que o fundamentam foram realizadas parcialmen 
te com dois auxílios de pesquisa obtidos do CNPq. Agradeço à Companhia Cedro e 
Cachoe~ra, na pessoa de Décio Magalhães Mascarenhas, a permissão para pesqui
sar o acervo do Museu Industrial de sua propriedade, em Ca.etanópolis. Agradeço 
ainda as críticas e sugestões dos profossores Vera Alice Cardoso,"_ Maria Aurora 
Meireles, Maria Margarida Vieira, Nilcéia Moraleida e Carlos Alberto Horta. 

** - . Cientista Político e professor do Departamento de Ciencia Política da UFMG. 
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l. ,INTRODUÇÃO 

Ohjetiv~-se com o presente artigo analisar o componente 

- Disciplina - dentro de uma estratégia empresarial de fornação de 

mão-de-obra, tendo como referência as indústrias de tecidos organi

zadas nas últimas décadas do século XIX e localizadas no centro e no 

norte de Mina~ Gerais, notadamente as fibricas Cedro e Cachoeira 1 . 

De 1872, data da entrada em operação da fábrica· do Cedroy até 1900 

foram organ1zadas 29 fábricas de tecidos em Minas 2 • Destas, 13 loca

lizavall)-se na região central, 7 na norte, 5 na lesteq 3 na sul eu-
. 3 

ma na zona oeste. 

Do ponto de vista técnico e da organização da produção, to 

da~ as indÚ$trias tixteis implantadas no Brasil (e em Minas) a par

tir da segunda metade do século XIX nasceram modernas. Não se pro

cessouu µ.qui neste setor, a passagem clássica de que fala Marx em Q 
Capital, do artesanato_;·para a manufatura e desta para a maquinofat.u

ra 4 . A. indústria têxtii nacional 6 por ter recorrido à importação I sur

giu sob o signo da produção mecanizada executada pela máquina-ferra

menta, seguindo os ditames da divisão científica do trabalho: "Na 
ma:quinofatura, escreve Braverm.an, o instrumento de trabalho é reti

rado da mão do trabalhé!-dOr e transferido para um mecanismo acionado por 

energia, da natureza captada para este fim, que transmitida à ,ferra

menta ~tua sobre o material para produzir ô resultado desejado, as

sim a mudança no modo de produção neste· caso advém de urna mudança nos 

instrumentos de trabalho" 5 . A descrição do processo e de. máquin~s 6 

de fiar, tecer e de aca,bamli:!nto · dos tecidos, importadas da Europa e·. 

dos· Estados U:nidos corresponde à caracterização da fábrica moderna ex

posta. Sua organização é bem diferente da.s rocas e <loª teares manu- :, 

ais da fiação e tecelagem domêstica que se praticava em Minas e no 

país desde o periqdo colonial. O fio e os tecidos, produzidos por in

teiro e manualmente pelo artesão, ·passaram a ser fabricados pelas Il\,3-
quinas-ferramentas acionadas por energia inanimada hidráulica, a va

por ou. elétrica e distribuídas cientificamente ém cada seção onde se.·•. 

executava parte do prod~to final qµe, para completar-se, dependia da 

ação parcial de todos os maquin.ismos e homens envolvidas na sua pro- : 

duçãó. 

A implantação da f.ábrica .moderna vai modificar os requisi

tos de qualificação exigidos dos trabalhadores. Ao segmentar o pro

cesso de pr0du.,ção e a,o ser realizada por máquinas, criaram-se fun-
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nova s. Algumas demandaram maior especialização t~cnica. Outras ções 
foram simplificadas permitindo a incorporaçãó massiva de mulheres. e 

de crianças sem qualquer preparação prévia. Da literatura que abor

da a problemática da formação da mão-de- obra para a indústria moder

na podem-se extrair várias destas novas ·exigências. A primeira refe

re-se à aprendizagem das habilidades técnicas e mecânicas necessá

rias à operação das· máquinas que compõem determinada base técnica/ da 

prod~ção. Este fator é trà,tado por todos os atitore.s que abordàrn. es..:. 

ta problemática. Alguns, .ª nosso ver, erroneamente reduzem o problê~ 

ma eia formação.da mão-de-obra a este compohente
7 . 

.. Um segundo elemento fundamental, analisa.do por vários au.,.. 

tores com designações diferenteE:;, será chamado por pós de ic.1eológi

co. Marx Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do'Capitalisnio 8 ~ 
. . 

analisá a. formação de uma novél concepção .de mundo · e de um .hcivo "ethos i; 

criada pela Refórma Protestant<:? .. A Reforma,· como movime.n~o cultural-
. . : 

macro:-societal, com os u ideais é.tices" dele decorrentes, teria !:lido 

um dos .mais importantes elementos fo~màtivos. da conduta- r~cional que 

fUhCÍOnarfa COmO flpré-:CO,ndiÇÕe'.S ti para O d;esen:volVÍffieI1.t0 1d0 CapitaliS"".". 
. . . .. . ' . . ·.· .. . . 

mo de tipo industrial. O nOvo llethos "·, assim prod:tizi-.d~ .. teriayc:u:itii,-

buído. para. criar determinadas atit.UdC;S e dis.posiçÕ~S .que se i:ri~stra: 

ram adequadas tanto às tar~fas i~ acumul~ção e r~inve~~ão. de capital. 

por parte dos. empresário~ qu~nto à fo:i-maçã~ de nova:~ postura·s· - ·ais

ciplina·, assiduidade, frucjal1dade qe vÍda, mo.riger~çãó iexual e ~1-: 

coólica, êt_c. - para o operariado industr,i~l. o novo ''.~thosl' produ~; 

zido pela Reforma enquanto movimento étíco~pplítico fa:cultbü a criá.:. 

ção de -noyos valores entre tra.balhador~s que s~:tornari;:i.m extremaiilen;;:,: .· 
1 • .• • • 

te funcionais a'o desenvolvimento do capitalismo. d<:? tipo iridustrial. 

Grarnsci, numa outra vertente t.eórica, reafirma à inipOr:tân

cia d.e el~mento ideológico no seu ensaio inti tt:tlado Àr!lericanismo e 

Fordisino, ao escrever: .11Na América, a racionalização determin.ou .a ne

cessidadê. de elaborar. Uffi IlOVQ tipo 1},UIIlflnO I COnfotme ao. IlOVO tipo d'e 

trabalho .e de produção". E noutra passagem, · acrescerit:g.: "Os novos 

métodos de trabalho estão indissoluvelmente li9adoE:; a uin d'eter1~Úna- · 

do inodó de \Ti ver, de pensar e de sentir a vida; não é poss:i:vel. ob-
· ter ~xito nuin campo sem obter r~sultados t~ngí~ei~ ~o 6utro~ 9 ~ Mais 

recentemente; em várias obras, Bourdieu refere-se ào .·. mes'nio é15pecto 

des.ignando-o com categorias diferentes~ Fala em· for:i:nação. de um novo 

"inconsciente cultural" OU novo "ha)Jitus". Numa obra sobr~ o· désen- .. .. 
volvimento do capitalismo na A1Jéria·, menciona necessidade: de c:rlar 
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º'um sist.ema determinado de disposições em relação ao· mundo" e mais 

. 
1ªprecisamente em relação ao tempo" para que o sistema capitalista 

f · . "lO H- f'" 1 . .t<-. • 1. d d f d possa unc1.onar . a, 1.na mente, .uma terceira qua 1. a e un amen-

tal requerida da classe operária. '!'rata-se da discipl_ina fabril, cu

ja· for~ação sera objeto do presente artigo. 

E no Brasil, como se forma ? classe operária? Há uma lite

t:.ura, relativamente abundante que se ocupa da explicitação de sua cons-

tituição na região centro-sul. Em termos de procedência, a maior par

te dos operários industriais d~ cidades como o Rio de Janeiro, Pe
trópolis, São Paulo, Porto Alegre, Blumenau, Joinvile, Juiz de Fo

ra (na Zona da Mata e no Su.l de Minas) foi recrutada entre imigran

tes. Era uma mão-de-obra que, do ponto de vista de sua qualificação, 

fora incorporada, treinada, formada. Viera pronta para ser engajada 

no processo produtivo capitalista que se desenvolvia. A participação 

destes segmentos foi decisiva na criação do movimento operário, das 

primeiras greves~ do ·anarco-sindicalismo e dos partidos de esque;i;-
dall. 

Mas há um segundo paradigma menos expressivo e pouco es

tudado. Trata-se da formação do operariado industrial em algumas re

giões u . como o centro e norte de Minas. (e provavelmente nordeste) que 

se fez a partir do tr.abalhador nacional quE: teve de passar per um 

processo de treinamento e de adapta~ão para ser incorporado. A mão

de-obra dãs fábricas ~estaê regiões foi.recrutada entre uma popula

ção nàcional mui to hete:i:"ogênea do pon.to de vista social, cu 1 tural, 

étnico, profissional ou· das condições indiv;i.duais. Vários tipos de 

"desc1assi ficados sociais 1112 foram engajados: indivíduos liyres, és
cravos, ex-escravos, libertos, · descendentes d.e escravos; ·mestiços, 

1,-.etc. Os operários, recrutados yntre artesãos (carpinteiros, pedrei

ros·, ferreiros, etc.) , entre mineiros das lavras o.u das minas .. A maior 

parte proveio da agricultura: escravos de eTt.O, ágregác:).os das gran~ 

des fazendas, camppneses autônomos ou indivíduos pobres . e sem pro

fissão CJ.efinida. Em grande medida, foi composta de mulheres (viúvas, 

órfãs), menores e meninos. Deste am,âlgama social foi formado o op.e

r.ariadO industrial destas regiões. Os a9entes de .ma transformaçÊÍ:o 

foran:i. os empresários e os, técni,cos e!3trartgeiros contra.ta.dos no exte

rior ou entre os disponíveis internamente. A agência àe sua t'ormação 

se;r:ão ãs própria;;· fábricas assoçiadas.à:5 vilas.operárias, construí-
. . ' 

q.as ao·l.ado das.unidádes ihdustriàis como única maneira de angariar 

· é reter a :IYlão..::.dce-dbr.a; necessária. A reconstrúção de par{e de seu 
. . . :· : . . · . . · . · ,; . .... 13 : . · · · :. · . 
proc.ess_o .de t.:ta11s.fprín,:;tça:o. ., .a forinaçao .da discTplina.; sera empreen-

clida ·. a. seg:ui:t .. 
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2 O C.OMPONENTE DISCIPLINAR . 
. . . . 

Na tirática de um processo· de qualificaçãó :ae rri~:o-:-d~-,.qb:r:a, 

qom .0 treinamento . técnico . e ·e.oro a cri;i:tç'ão/Ú1cúlcação/ int~rioriza:.:.'. 

- d. e' novos va10res já .se está formanâ~ tÚn ·tra:hálhadó'r. d~sciplfnà..,. Q~ . . . . . 
clO~ Isto: é tão consehsu·a1 qU~ .O~ :es_:t:udO~ feó.rié:Op.:e as p.estjUÍ$.aS ~o~ 
bre es·ta. problemática não r~se.~vam. ~m 'g~ral. à .foriqàç~o 'da discip(i-:. 

· na um :tr~tàmento específ.i:co e: d'ist:in~o~, oá:...se. por> ~µpc;:;st6 g'1•e·a: fór~ 
·maç$,ç .9a disciplina já vem embutida ·na prática· p~dag6gJ~a, .·~o t:~eiL 

· _ na·m~rito/ aprendizàgem técn.ico e na, i~corporação -de IlÇ>VQS : valo:r;:es e 

narinas. , 
. . 

' . 

P:r;etende-,., se corri éste. a'r1:i'go .4arf no entanto~ à ·.· fo:r,ma9ãó da· 

disciplina Uffi tra'tamehto analítico digt;j;rit.o ÇlOS · COrnpon.ent·es técnicô 

e i4eológico, embora na' prãtiêa da. qualificaçã.o º tra•pàlp.aclor d~s

cipÍin;do S(:;ja pród~to. de .todo o ·pr<>.ceiso~ -AnÍ;l,lj}:icanten\e, ·. a impor,,

tãnêJ;a, o destaque e .a carac~erlzáçã.o d~ discipl.ina··nU:~à: E:/st:rattgia 

de f6rn1ação. de mio~de-obra poder:5 -~~:~ 'd,epiee.ndido• em vã;i6s' aütb,(:es ~ 
A nos'sa prin.iei:r'a .. tarefa será isol,ai. e:st:ê a~p.ecto e,.· num .segundo mo

mento; averiguar como se pro~ess6u sua fb.Ónaçã6. 

Foucaul:t 14 , ao. se réferi:p ao .prob~sso . de · éqnstituiçãQ. ·aa. 

he~emo,nia burguesa, cha.ma atençã:O para um aspec'to getaltne.nte. potico · 

explcit~do: "Historicamente, escieve( o prodes?o pelo ~u~i~a burgue~ 

~Ía. se tornou no decorrer do século ){V.III à ci~,~~s~ politj.~âmerite do- ' 
• • • • • ' • l ' • 

miminte, abrigou-se atrás da inst~.l;a,ção de U:(Tl quadr.oj\i;r,íé:ltco 'êxp];.í-

citb·,. codificado, formalmente igualitá'.(io, e at:t'avés da. 6rganizâção 

de ti·Ill, reg.ime de tipo pa:çlaµi~ntàr e ;;p~eserita:ti.ivá~· ~as o d~s-envol;.i

mento e .. ª generalização aos a±spositi.v.65 d±sciptinar~~ .cons~ituíram .. 
. . • : . ·, l. •, . • .... •• · •.. •. ,.·.·;.. · .. ·' 

a outra vertente;· obscura,. a·êss~ •. ptoCesso. Á formá j11rídd:ca g.e:t:al que 

ga;r'a:nti~ um sistema de direitos e; pri~cípitjs i9üalit'..irio~,:êr.~ s~s'.... . . . . . . ' . . . . . . . . . . 

tent_ada por esses mécanismçis ·miúdo9.,. :cbt:idianos e fÍsico~, por to~ . 
. ,dos ê:sses sistemas de rid,ctqpoder ~s~en,c;i'~lmen;t:e 'i:tugüti.titiãri~~ e as:... 

sí~ét~icos que. cohstituem -ª~ di.scipiinas;i (197;:', 19ir's) .... '• - , .. 

O .dado· novo na ánálise de·Fbu~aÚ'.Lt i; 'é;•primeipó:lúgar, 

cha:mar ·atenção para a ÍÍYlp'Qr.tânpià ·aos:' qispos;it:i.yos' <i'isciplihiZ:.es . no. 
processo pelo qúal a b~~guesia se. tórnou.'.his·t;o~lcamente heg.~mô'ni.cá·. 

Segundo, é o lugár que .lhes rê~erva' ria trama das re;la.cões·-.ex~Lfc;3.·:t;:i.·~ 
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vas. Os mecanismos disciplinares nao apenas figuram entre os fato- ti,:_·. 

res causais relevantes da hegemonia burguesa, num pape 1 de complemen- t 
tariedade 8 mas constituem, na anãlis~· de Foõcault, o substrato que 

possibilitou o funcionamento do regime representativo, garantindo n p 

~submissão das forças e dos corpos". "E se, de uma maneira formal", 

continua o autor citado, 110 regime representativo permite que direta 

ou indiretamente, com ou sem revezamento, a vontade de todos forme 

a instância fundamental da soberania, as disciplinas dão, na base, 

garantia da submissão das forças e dos corpos. As disciplinas reais 

e corporais constituíram o subsolo das.liberdades formais e jurídi-

cas 11 (1977:195). 
-~ 

Os disposti vos disciplinares, ainda segundo Foucaul t, servem ! 
como articuladores e mediadores entre o quadro jurídico e o ·comportamen- i 
to dos indivíduos, preenchendo o espaço vazio existente entre ambos. "A- 1

' 

parentemente.", continua Foucault, "as disciplinas não constituem na

da mais que um infradireito. Parecem prolongar, até um nível infini

tesimal das existências singulares, as formas gerais definidas pelo 

direito; ou ainda,. aparecem como manêiras de aprendizagem que permi

tem aos indivíduos se integrarem a essas exigências gerais" (1977: 195). 
lb '.-1 

O.s mecanismos disciplinares são pensados por Foucaul t co- f 
mo técnicas de saber e práticas de poder. "A disciplina", escreve Fou- , 

cault, "é um tipo de poder, uma modalidade de exercê-lo, que compor- • 
. 

ta todó um conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, 

1 
~ 

de níveis de aplicação, de alvos; ela e uma "física" ou uma "anato-

miaº' do poder, uma tecnologia" (1977: 189) .· Objetiva-se com. estas 

técnicas e práticas, "assegurar a ordenação ~as multiplicidad.es hu

manas", tornando o exercício do poder o menos custoso possível, dis

'-creto, invisível, mas com o máximo de intensidaçle e de extensão em ' ~ 
úl 
~ termos de ~-~e_it_o" (1977: 191) . É o E'=iml t~cl<:> _cleE;_t:._e p_roce_i:;s_() f ~ fabri

car indivíduos úteis" (p.185). t ajustar, segundo o principio "sua-1·: 

vidade-prôdução-lucro", a multiplicidade dos homens e a rnultiplici- . 

.·h 
i 

. 

dade dos aparelhos de produção" (p.192). ~ "fazer crescer ao mesmo I 

tempo a· docil.:í,dade e a utilidade de todos os elementos do sistema" I~ 
"1 

(p.191). 1 

l
:i 

Além de enfatizar o significado histórico que as discipli-

nas desempenham no processo de construção da hegemonia purguesa, as 

reflex6es de Foucault, para o nosso objeto de análise, permitem dis

tinguir, analiticamente, a formação da disciplina dos elementos t 6c

rtico e ideoló~ico, de um programa de . formação de mão-de-obra. E o 
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. tiràcó bás.ico. caract;e.rís.t~c'O que di;stin.gqe. a. f:orma.ç;:ão:. da . disciplina 

. dess.cs eutr.os elemei:itos pa:t.eÇ!e ser .o fatp: de ·~ga.ran·tir a . submis:são 

das .forças ,e dds. c0rpos·ºº, a ººd.ocilidadi:rº' e "-qt:ilidade·ae·todos os e~ 
. . . . 

1emento:3 do. sistemaº'. 

-~· aná.lise da 11fo:r1nação · da socied~de. disciplinar" tal qual . 

feita por.Foucault foi alvo de.uma críti<::~ teórica importante. Pou

lant,zas15, corri propriedade~ chama atenção para o caráter exterior, d_!. 

fUSP e disperso que OS. dispositivos discip·~inares ·ocupam. no esquema 

analítii:::o de FoucaUlt. Segundo Poulantzas,·o modelo teórico de Fou

caúlt ganharia e·m importância e em poder explic·ativo se fosse refé

~ido · às relê;içÕes de produção e ã divisãô. social do· trabalho. que se 

proce~sam com a fo'rmação da. sociedade ê;~pitàlista .· (19:80:75). No·nos-

50 ·caso concreto, a formação da .discipl.inà · pa:rte ela:. f·á·briéa e da vi

la op~rária; cómo extensão do poder dâ:qu~là,·sat:isff.l.zendo· plenamente., 

aos .reparos têÓric.os fei to:s J:>OÍ:: PqÚlaJ:lt:za>s :;élÓ esqüema foucaultiano. 

À f~brica., do pont.o de vista. dq hos.s.o. trap:a>ihó, =·além de unidade pro-. 

dut5~va capitalista pqr excfâlência, será c'onsiderada como ·matriz .de. 

novas relações sociais e de novos valores .. e .como um.mecanismo disci

plina'r (uma agência de p9d~:r e de saberJ..qu~ à:Tém:déproduzir m~r.ca

dqrias, produz · um tipo e~pecíal ·d~ individuo: . o operário fábril:, dc5- .· 

cil -~·útil. Numa: palavra~ 'disciplinado .•. 

o de:staque pa:rà a forriiação ·da . disêi.plirià visa:rtdo pre.encher 

neces.sidades. da. indústria .não foi ·fÔrmuladó Órig{na:'l'mente por Foti

cault. Marx 16 em. Q. Capital, (1982, caJ?. XI, XIi e. XtII) hav.ia perce

bido qµe a disciplina passou a. ser um reqú'is.ito fúrtdàmem;tal para o 

funçionamento do trabalho cooperativo e. colétivo· inau~'ürci,do com o ad 
• > • • -

vento do capi ta1ismo, na sua .. forma Iriariufàtµrei+a QU f'.abril. (Má.is na 

manufat-ureira do que-na indústria moderna). Recentemente, a litera

tu:i:a que se engloba sob .a rub:ri~a de ·"Ad~ini:$t~a-çâo Científica" do 

tràJ;>q.lho, ao retomar q est_udo S9bre o prôcess.o ·de trabalho · e novas 

formas, de gerência na inqÚgtria CaJ?ÍtalÍsta ~t~à.l; recolOC::OU a im--· 

polrtãncia . da dlsciplina :. pãra se\1 funcioname.n,to. 
. . . 

mf, do ponto dé vist~ teórico, ~ma concordâncü1muito gra:n-

de; entre as ..;olo,c;áçÕes desta lite~attira com aquélas . forrriuiadas . por . 

FoUê.~J.il t em rélqção à ques~'ão. Em primeiro lugar., quantÔ ao récdnhe

ciménto aa importância· da. discipliná·: ''A <lisçi:pliria, como se obser

va np relatório produzido pelo Brigh,tbn Labor· Pi:'ocess G:roup; é es-. 

sencial para que o capital possa a.locar os trabalhos, implementar as 

ve'rócidades e .inténsidades, sancionar as qualidades, e~c ... " 17• Em _segun-:~· . . . . 
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dó lugar O quanto ao processo de sua formação: A d~sciplina é .produ"!::o 

de procedimentos e de mecanismos objetivos - a organizaçãodaprodu

gio e do Poder dentro da unidade produtiva. "O processo de trabalho 

capitalista" 0 continua o relatório do~Brighton Labor Process Group, 

· ~sempre funciona como uma combinação de instrumentos materiais de 

produção e uma organização social do poder" (1976:17). Além disto, 

1roo Capital tem a capacidade de pro.jetar e operar a organização so

cial da produção dentro da empresa. Deve assim organizar não apenas 

as máquinas e sua integração, mas também um sistema de relações de 

poder 0 cuj.a função 0 em última instância 0 é definir e implementar a 

disciplina do processo de trabalho. Deve também organizar um siste

m& de produção 1 difusão e processamento de informações · que sera o 

pressuposto do funcionamento cor:i;-e~te d~ máquina e dos si?tema$ de 

dis.ciplinaº' (19.76.~ 16) º 

Em outras palavras, a disciplina e fruto, come em Foucaul t, 

da ação conjunta de vários mecanismos e procedimentos que implicam 

a organização material e espacial da produç&o, do poder, um sistema 

de informaçõesu de pagamentos, de promoção e de punição. A diferen-
. . 

ca dest.~ literatura, além da inspiração teórica, com a de Foucanlt, é· 

sobretudo de trajetória. Partem de pontos diferentes, mas chegam aos 

mesmos resultados. Foucault parte da "formação da sociedade disci

plinar119 no século XVIII e XIX, processo histórico e macro-societal, 

cuja dêt~rminação, segundo a crítica formulada por Poulantzas, é di.:... 

frisa e não referida. A literatura sobre o processo de trabalho se-
; 

gue a linha apontada por Poulàntzas: a produção da disciplina vem 

associada à. moderna organização fabril e a divisão do trabalho na so

ciedade capitalista contemporânea. 

Pelo ângulo da literatura que trabalha com o conceito de 

. ~dmini$tração· Científica, que visa a aumentar o controle do capital 

àobre o trabalho, -objetivando maior-produção e-produt-i vidap:e, chega

seo com relação à diséip.lina, a colocações mui to pr6ximas dàquelas 

de Foucault. Numa obra que anali.sa a transformação do local de tra

balho n'o século XIX, Richard Edwards escreve: 110 sistema de contro

le (em outras palavras, as relações sociais de pr0dução dentro de 

Uinçt firma)· envolve tr;ês elementos .coorderiàdoi:;;: 1. Direção, ou meca

~ismo 0.\1 ffiétodo ·p~lo qual. o. empregador dj:!fine tarefas ~~ trabaUioF 

espeçificando. o que nec::essita ser feito, em que ordem, com qual grau 

de precisão, óti em que período de tempo. ·2. Avaliaçãol' ou um proce-

. :4:fri.tênto.. pelo qt1,a.~ () empregaaqr superviSiona ~ av.a11a para .corrigir 

e:rr9$. ·ou oti.:tra's. imperf.eiçÕes ria pro.duç.âo, p,ará checa.r a pe.rform~nce 

·de ·cad~' t:.rab~ll:iador, e · P:ª-ra · iden ti'f icar tra,ha:l}iaqores indiv idua'i s ou 
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tifrupos. deles que não estão realizando suàs tarefas adequadamente. 

3 • :Disciplinau ou- aparato que o empregador usa para discipli.nar e --· . premiàr trabalhadores, com o objetivo. de obter cooperação· e forçar 

. concor~áncia (submissão) com a direção cap.i,.talista do processo de 

trabalho" 18 . Hã que destacarj em primeiro lugar, a ~nfase na impor

tância da disciplina no funcionamento fabril. Em ·segundo luga:t, . a 

formação da disciplina pode ser pensada como produto ·aa açã9 de me.""' 

canismos·ou aparatos que premiem ou. punam os trabalhadores para ob,-
. . 

ter sua cooperação (a "utilidade") e a sua sujeiç;ão ('"docilidade") à 
direção e funcionamento do processo de trabalho, organizados em ter

mos capitalistas. 

A pere:epção da importância da disciplina para um programa. 

de formação de mão,-de-obra I'iãd pode ser apreendidà apenas a parti+· 

de obras teóricas. Nas palavra.s do empresário citadas como ep.igrafê 

deste. trabalho,hã uma. referência expllc:;lta e em destaque para o· lu,'."'" 

gar õa disciplina: no treina;mento da mão..;;de~obra . e no dia-,a:-dia do, 

funcionamento da fábrica. Refere-se aí explicitamente à ".transforma""' 

ção que se deveria operar em·. cada trabalhado.r para dot.á-lo · dos , co..., 

nhecimentos necessários ao é;xercí.cio de. suá. ft1nção ( ... ) te. para) fa

zê~io compreender .e aceitar· a discipli~â. Tra:ns formá--- lo e~ tr:àbalha,,. 

dor da inqústtia' disciplinado; diligente, cônscio de s.eus a:evel!'ê$ 
e apto :a cumpri-los ( ... ). Des.sa transformaç.ão dependia a ütiliza-

... ·.. . 
ção do maqúi.nismo e a efic:iência com que os traball;iador~s de$·e~pe,;_ 

. . . f - .,,19 nhariam suas unçoes · . 
. ' . 

Há, a:lém da indicação da . imp'ort.ância da.disciplina, a: cori'.'"'.' , · 

fissão .da existência de um propósito voltado para a tran$rorma,ção: ,<!Ó· 

homem do campo em· operário industrial e, .poi'tànto, da e:x::istência q.e 
uma estraté9ia. que tornasse viável e. :p.ossivêl está. mudanç;a: Erà ?'i~-

cessârió transformá-lo, isto. é, adâptã-lo teénicam~nte com·~~vas h.a-. 

bil;idác'Íes e conhecimentos I ideol6c_JÍC:amentê com riOVOS· V.alór~s>e atitu--

des é. ç:Íisciplinarmente·cofunovos procedimentos e posturas para i~s-
ponc:ier às nece~sidades .e· exigências c·riadas· · pela indús.trià· modérri13.:. · 

Era riecel:!sãrio tra~sfor~á_;lo para fàzê-lo compreJ:mder e a.ceitar a 

éliscipiip.a fabril. E desta transfo'rmação depende.ria o bom fu.nêicifr~ . . . ' 

ment~ ~a· fãbri~a~. ~ me~hor u:i::ili·zaçã6, e renditnentó dos ITiaqüinis~o.s:~·:::. ·. :_/. 

é .ª. fll..aior produtividade dos trabalhador.es. · · · 
. . . . ' ' . ' ... 

. . 

Numa outra passagem, ref~rindo-s.e ã · fu.riç:ãO dEisempenhào.a 

pelo· regulamento da p:ábrica, escri=ve o citado· empre~ârio: "O Reg.Ú;... 

l~me~tó, mais que. um. cód°fgp d~ obrigações cont~ildo dispósitiyos qüe. 
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boje podem nao ser bem compreendidos por parecerem estranhos e exa

gerados nas suas exig~ncias, estava em perfeita consonância com as 

condições reinantes na época e dava a cada empregado o conhecimento 

de suas responsab~lidades, .possibilitando-o pautar os seus atos e a-,

titudes dentro das conveni~ncias disciplinares g~rantidoras da har

monia entre todos os que vinham viver na nova comunidade (vila ope

rãria), e da boa ordem no trabalho para que este fosse efetivamente 

produtivo" (Mascarenhas, 1972: 73/74). 

,,Observa:--se, em segundo lugar, grande correspondência en

tre a formulação·· de Foucaul t com a do empresário. Em ambos ressal

:ta · o destaque para a importância da disciplina. Em Foucault, para o 

processo de hegemonia da burguesia. E no empresário, para a estraté

gia da adaptação dos trabalhadores às necessidades da indústria. Há, 

também, urna expectativa muito semelhante entre ambos com relação aos 

efeitos que ~ disciplina provoca. A "submissão das forças e dos cor

pos", a "docilidade" e a "utilidade", noz termos deFoucault, encon

tram muita similitude 11.?· "pautar os atos e atitudes dentro das con

veniências disciplinares garantidoras da harmonia 11 ao nível da con

vivência social na vila operária e da "boa ordem'' e da "produtivida

de do trabalho", nas pá.lavras do empresário. Há, portanto, a mesma 

expectativa com relação aos efeitos produzidos pela disciplina. Es

ta garante, por um lado, o controle político e 0 por outro, o aumen.:. 

to da eficiência e da utilidade do sistema. 

--.,,.Jf' . ·,·Por,tántô,- do ponto. de vista teórico e da .percepçao práti-
;r . ,.,,. .... 

ca do 'êmpresário, o operário fabril disciplinado será produto-de um 

processo que implicava a ação conjunta de vários dispo~itivos e me

canismos objetivos da organização da produção, de poder e de ticni

cas de saber a que ·estariam submetidos os· trabalhadores na fábrica 

~ na vila operária. Recuperar e descrever parte deste.processo e dos 

mecanismos acionados pelos empresários no interior da Fábrica para 

transformar o homem do campo em ·operário industrial, dócil e útil., 
. ~· 

s~rá -exposto n6 próximo tópico. 

3. A PRODUÇÃO DA DISCIPLINA NA FÃBRICA 

"A disciplina, escreve Foucaul t, procede em primeiro lu

gar i distribuição dos indivíduos no espaço. Pnra isto, utiliza di

versas técnicas" (1977: 130). A primeira delas é a "cerca", a "ciau

sura", o "encarceramento". A cerca serve para isolar, ~0 forma per-
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mane.nt~ ou por. teiupo de:tel'.:'In.i;·na:é:lp, irtdivÍdu:Os· nuin ·espaco fÍs·ico fe_; 

qhado. ,Neleq- o:s · fa;;úÜyid:uq.s s·ão. se9t;~g,a~bs _,dp· oónte.:i(to ôn.dehaJ:Yit~a1-· 

mente costumarn v·ive):" livr:emen:teZ-O,. Cria'"'S'e u fü}.S't:a forina: 0 . um ambien..;. 

té ãe soc:iali,zação rriúi.to p"e.cu1iar cm:ae o compo~tament~ e a vida iri

div.J~iial são consta,ntemente controlâ:dos' . :fiscalizá.dós ~- dirigidos e 

submetidos a normàsrígid~s-de procedimentos e conduta. 
. .. . . 

As. primeiras .fábricas u para produzir a disciplina u cria= 

ram vârios. espaços .fecJ1ados süperpOstos_ a'os quais os operários {e às 

veze"s suas famílias) est&vam i:dmultânea--e permanen;c.emente submetidos. 

o primeirou màis geral, ·e·ra constituído pelas vilc::l.s operárias. Os li.;., 

mites deste espaço eram definidos pelo regulam~nt.o. Na Fábrica :ao Ce-
. · 21 . • 

drou o regulamento estava dividido em duas partes - interna e. e,1:-

terna. A parte externa tinha como título: ~Regulamênto Geial Exter

no". o· 'ªgeral II indicava o· público a quem estava destinado: 1':t:. con.-
-; 

traventór aquele que deixar de ob.servàr qualquer artigo·ou parágra-

.fo deste Regulamento ao qual estão sujeitos todos os empregados emó~ 

d f ~b ' d d º' . f . . 22 A ,,...1 p ' radores a a rica o Ce ro e gr1. os nossos . v1 a operaria a.o ser 

regida pelo regulamento formava o primeiro ambiente fechado: ao dis

tinguir os empregados dos não empregados v os· moradores dos não mora

dores. Os empregados e moradores seguiam normas especI.ficas estabe

lecidas pelo regulamento que os distinguiam dos demais. A es:t.e am

biente, os operãrios e seus familiares estavam1 enquanto residissem, 

pennarie.ntemente submetidos. Para ingressar e permanecer neste ef;lp,a= 

ço hi determinados requisitos ou regras que o candidato a operãrio 

preçisava acatar ou respeitarº sem o· que nãc:> s.erá admitido ne:n fi:itâ~ 

rã residência. Quando deixar de cumpri-los será imediatamente des"" 

ligado para que nao ocorra a "desmoralização" do lug~r. 

A segunda cerca era representada pelos muros e pelos por

tões da fábrica. No seu interior u durante a duração àa jornada de 

trabalho por doze horas contínuas (descontado o tempo para o almo-, 

ç;o) u os operários eram segregados do meio exterior u do contato com a 

natureza e do convívio com a família. Passavam a operar num local 

fechadoF submetidos a um horário rígidoº sujeitos a executar tarefas 

que lhes foram adscritas pela divisão do processo produtivo fabril 

dentro de um ri t.mo e onde o emprego de seu tempo fugia-lhe comple

tamente do controle. Deveriam adaptar-se a um espaço social previa

mente definido e organizado. Conposto de normas rígidas e explíci

tas que todos os operários, sem exceção, deveriam obedecer e cum

prir. 

Na portaria 0 procediam-se aos primeiros controles. O por-
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t.eiro devia: a) º'Fazer as chamadé).s ou saídas pontualmente conforme 
. . ... 

l~e ordenar o Mestre G6ral"; b) "tomar .nota consciente~~nte nó li-

vro .de Ponto das horas de trabalho de c~da operãrio";· c) "rião ·6on

sentir que se ret!rem do estabelecimento sem licença por· e~crito d~ 

Mestre de sua Repartição" (Regulamento~· Portaria O arts. 20, 3Q e 6Q) • 

As entradas e saídas eram feitas nô horário previsto. A retirada fo

ra do horário so era permitida com licença do Mestre Ger~l que so

mente a concedia em caso de doença ou acidente., 

No interior da fábricau/ os operários estavam sujeitos às 

normas expressas no Regulamento Interno (RI) na sua parte geral que 

· impunha uma série de 1 imitações e obrigações a todos operários O mes

tres e contraméstres. Dos dezesseis artigos de proibiçõesu nove pro

curavam neutralizar uma série de incovenientes que ptidessem compro

meter a 'ºboa ordem", o andamento e a organização do traba-lho e da 

produção. Objetivavam eliminar: a) A desobediência - º'É proibido de

sobedecer Ou faltar o respeito aos superioresn' (RI, art. lQ). Na ver

~io original, no artig6 19 º 6 regulamento definia quem eram os su

periores que deveri·am ser obedecidos: desde ex;..fei tores ou contra

mestrés até ao administr.ador (C.O: 3) 23 , b) Desordens e confusões -

ººt proibido brigar 0 espancar 8 promover conflitos'' (art •. 3Q); e) A vi.9. 

lê:qcia física na relação· chefia/ subordinados - "É proibido usar de 

castigqs físicos de qualquer natureza para seus subordinados deven~ 

do os incorrigíveis .e desobedientes ser apresentados ao Mestre Ge-. 

ral - que os remeterá ao escritório do Gerente para os fins conve

nientes" (art. 14Q); d) a dispersão e a distração no trabalho - n•t 

proibido escrever, ler livros , jornais ou outra_ qualquer distração im

compatível com a· boa ordem do trabalhoºº (art. llQ); e) Posturas in

convenientes ao desempenho da produção e o ·envolvimento com outr9s 

compromissos ·que pudessem compromete·r sua· de~ieaçã0 à fábrica - ºº:É 

proibido trabalhar as~entado ou outra qualqu~r posiião inconvenieh

te - trabalhar em qualquer outto serviço estranho aos interesses aa· 
. . 

fábrícaº' (art •. 12Q) •· Na versão publicada do regulamento. foi corta1ia 

a expressão "a não ser em pé" que seguia a "qua_lquér outra posição 

inconveniente", na versão ·original (C.O: 3). · Aquela expres_são reve- 1 

lae portanto, a única post 1.1ra corre-ta e permitid~ na fábrica; f) ab

setiteí~mo - "8 proibido falhar 0 sem dar aviso a9 Mestie Geral, que 

só conceélerá licença por molé.stia" (art. 139) i g). o afastameJ1to do 

trabalho .,.. "t: proibido sair da fábrica sem licença por ·escrito do ad

ministrador ou mest.re" (art. 50) ;. h). a circulação aleatór.ia - "É proi

bid6 deixar seu lugar, máquina ou r~partição, para passear ou con-
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versar com pessoas de outras mãquinas~ oµ repartiçõei~ (art. 40). A 

:circulação permitida· era aquela inere.nte ao desempenho da função ou 

aquela consentida pela chefia: "í:: proibido na fábrica passar de· u

~a para outras rep~rtiç6es sem aritorizaçio dos Mestre~" (art. 100). 

Três. artigos destinavam-se· a proteger a propriedade. o pri

meiro, à preservação da segurança dos -prédios, équipamentos, depósi

tos, matérias-primas, estoqlles e etc?: º'.É proibido fumar f usar de 

fósforos ou qualquer materi.al explosivoºº (art. 20). 

o segunão e o terceiro destinavam-::-se à prese:r·vação física 

dos locais de trab~lho evitando comµhicações perigosas: . 90É ·proibido 

qpebrar vidraçasu sujar, e es~r~ver caiicaturas nas ,arede~" tart. 

50). E dos. materiais e ferramentas contra roubos' ou qualquer outro· 

despercHcio~ 11t proibido subtrair, ou por quaiquer motivo. 1evar pa
ra fora da fábrica móveis, utensilios 1 ferramenta 9 i, fios ou algodão 

para mechas de c:andieiros - ou para qu.alqu_er ou:tro fitn" (art. 150). 

Dos três artigos restantes,.· dois visavam criar· ê mànter um 

arpbiente d.e limpeza nas seções e de higiene nas .de!llais a'eperid&nc'ias 

da fábrica, li~ proibido lançar pelo assoalho, água,, óleó ou qualquer 

QUtrO liqti.id0 89 fart. 70) e Olfaltar C0ffi Ó aS,SéiO nas latrina$, $Ujan

d0 e mol]:lando o assoalho ou bancos'º {art. BQ) • O úl tiro.ó fazia uma 

recomendação específica e pode ser interpretado como corolário dos 

dem~is ao apontar para a construção de um ambiente d~ harmon:ic! é.de 

respeito que deveriam caracterizar as relações no interior da fábri

ca quer entre operários ou destes com suas chefias e viC::e-,;ersa. ª1 Aos 

Mestres é especialmente proibido faltar o respeito aos seus subordi:... 
' : . 

nadosq nunca saindo fora do direito, para terem também o direito de 

serem respeitados" (RI, art. 16Q). 

Na versão original, artigo 4Q, esta recomendação se repe

tia ao definir a responsabilidade do mestre geral: "compete tratar 

com todo o respeito aos seus subordinados para ter o direi to de e

xigir ser por eles respeita.do" (C.0:5). Semelhante instrução (art •. 

52) era repassada para os mestres de fiação, urdume, de tea:::-es, de 

preparação e de tinturaria. A formul~ção variava. mas o conte6do e

ra o mesmo. A título de exemplificação transcrevemos apenas o ar

tigo SQ que tratava da obrigação do mestre de fiação: '°Compete ha

ver-se com muito respeito para com seus subordinados nunca sa.indo fo- · 

ra do direito para ter jus ao respeito por parte deles 1111 (C.O: 8, 9, 

10,11 e 12). Todos estes artigos foram suprimidos,na versão do re-: 

gularnento publicáda. Po·r que a insistência com este tema demonstra..: 
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dla na versão original? Revela, em primeiro lugar, uma preocupação i

mediata: conter a violência física na relação entre empregados e en

tre mestres e subordinados e vice-versa, objetivando eliminá-la·. Nes

te. particular, a organização produtiva fabril rompe com a violência 

que caracterizava'o trabalho compulsório e que presidia as relações 

dos.senhores e feitores com os escravos. Em segundo ~ugar, a fábri

ca, ao estabelecer regras explícitas (codificadas no regulamento) e 

ao tentar que.estas normas impessoais prevaleces:5em nas relações de 

.otrabalho no universo fabri1 0 · visava C;I"iar uma dominação de tipo ra

cional (no sentido weberiano) que melhor se coadunava com a formação 

econômico-social capi tal;i.sta que se. implantava em negaçãO' à socie

' dade (tradi,cional) agrária e escravocrata. 

Além destas normas gerais cujo objetivo primordial era ga

rantir a disciplina, os· operários eram submetidos nas seçoes a me

canismos· e!3pecíficos para produzi-la~ A fábrica qo Cedro, segundo o 

regulamento, era "dividida em 8 repartições, todas sujeitas as or

dens e fiscalização do.;Mestre Geral - que são - Portaria, Fiação, Ur

dume, Tecelagem, Preparação, .Tinturaria,· Ferraria e Carpintaria" (Mas

c.;1.renhas, ~972: 78). Destas, duas eram de apoio - a ferraria e a car

pintarià. Eram seções ~enores, com poucos operários e a formação_da 

disciplina repousava na relação direta~ imediata no e~ercicio con

tinuo do controle e da fisc~lizaçã6·do·mestre sobre os subordinados 

durante a duraçio da jornada de trabalho. 

O circuito produtivo era s:mbdividido em cinco seções. Nes

tas, eram a.cionados mecaniSII\OS específicos para a produção da di~ci

plina. Em primeiro lugar, reforçava-se o "cercamento" iniciado pelas 

duas instâncias anteriores. Em segundo lugar, nela controlava-se a 

pontualidade e o horário, não. m.ais com a .intenção de verificar apre

sença mas com o objetj.vQ d'i: E!mp:regar. E:': ~}f;!,rair, cada vez mais, o tem-

po .produtivo. Na seção, o controle do tem~.o é qualitativo .. A pontua

lidade é req.üisito imprescindível para· o bom funcionamento do siste-

ma· produtivo e para que fosse eficiente e eficaz no$ 
li'. 

seus resulta-

dos. A cobrança do horário e da pon~ualidade refo.rçava a formação da 

disciplina porque criava novos hábitos que passava~ a regulamentar 

a vida dos operários: a hora de dormir, de levantar, das refeições; 

o tempo para a vida soc·ial, para o lazer e para· a atividade produ.ti

va: o início, o término e a duração de seu exercício. 

Em terceiro lugar, nas repartições .havia uma cuidadosa dÍs

tribuição .dos operários. Reservava-se a cada um o seu lugar, posto 
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ras de diam~âa e saída :- e que estejam tOdos em: Séti.S ·Lug'ap~s, cfev~h~ 

d.o 5 ·er ci~~:\prímeiros a apresentar-se na ~áorica é· àos iiltirilo~· .a i~
tirar-s·~i(·J9rifos nossos., ar.t. 49, parte ·espec-ífic.a). Portanto" ·a

lém do>: t'.~f;r:çame_nto do cercamente, a repartiç~ó utilizava ma'is :.duas 

técnibas-.d~ produção da disciplina apontada.s. por· Fó'ucaul~: . ó. º'c~·n~: 

trole elo horário" e o "princípio ·aa localização, imediata~ dada\im ·hP'. 

· seu lúgá.~;'. e em cada lugar~ um indivíduo" (1977: 13{). Com a co.bran::-

cada phn>t~àlidai?e e com o princípio da localizaçãÓ'j,mediata garap,

tia-·se, 4_e forma· eficiente_, ·.·a· boa ordem no b:abàlho pe:).a eliminàçaq. · 

dos i:n:c:onveriientes (apontados pela parte g:eral .do_regulamento jâ. men,..;\:·_ 
- ' . . . ' . . . 

~ionaddf:· cie$ordens,. êspahcamén:\~os; br-ig~s·, furtos, afastamefnto dê;-: 
trabal~~V ClaJ'."CUlação aleatória I. ,proteção 'aa· propriedade e da,S. fe:i:'ra.; 

. . ' . . . . . . . . . : . 

menta$, ,n-iiÔ de$perdício de' ·matéria-prima, etc. A presença de ·cadii· utit..···" 
rio s~ü' fÚ~i3:r. er~ ·assegurada pela vig1lância· do. ~éstre Gêral ~ . d6}· 
Mesti;~s .. d.~ ~~·p-~rtiçã_o. . 

~;.ô era esta, no ent~nto,.-afo-rm~>ae controle deóisiva •. i\.: 
seção. eira,. fqrínà9a por máquina_~. r'acionaliri~rrte dispostas dentrô d~ ló~·.·. 

g'ica da. -~;rgii:.izac;ão do processo· produtivo. N~la·r'ealizava-se uma par·- .... ···. 

te. do p;cid6.to: :· (inal. A disposição das. máquinas·. ~élas ~eçõ.es .· seg.u,i;a,. 

determinâdq ordenq.mento à.e :operaçêieis ~. tarefas simples às quàil::j cor~. 

respondi;n(~t}vidades e fu,nçot~{s ads.critas a cada .. ~perário. A produ~ 

e.ão ae. t~pº 1;ai>ri1 supõe determinada d:tstru:,;ição funcionai· aos ().~ 
p_erários :a.efiriida pela organi.1:ação objetiya da produção que, po:r -S~q 

ve.z, determina a localização espacial dos operarias. O_próprio regfr~ . 

lamento ;Íntêrno mencionava e Vinculava estes çlois . mecanismos .. a. (:;!S"°'. . . . ... , . . . ' . . . . 

tas duas ·,foi;-~as de contr9le: 11:t: proibidó deixar seu . lugar, máguin.a • 

ou repai:t~çãb para passeàr ou conversar com pessoas de outras ináqu':i,:.. · 

nas, ou r~pâ}tições'i (art. 4o,. grifos .nossos).,..~ 

.. Por causa <list_o, nas fábricas, a proqu·ç_ãó da · disci~lin:~ _> 

pélssoú a .s~r ·.formada,. além dos procedimentos .citados, pela própr.ip 

distribuic;;~9 :espacial dàs máquin'.1s e funcional dos operái;-iqs:~ ·Esté:Í .. 

i9troduz t~bhicas mais réfi-nadàs de çontrole-. A realizaçãÓ da p:rod~:.::-; 
·cão. execütáda pela máquina~ferramerita ·. (a urna· ve'.1ócidadÉ( e r:it:mo 'de:~·-··· 
terminac:lOS pela . força-motriz Central) I Q andamêntQ qO 5ÍS~e-mâ e. a i,\ 

~~ai:i.da~e dos produtos requerem e exigem (é E'P;tar,ito .ol:>rigéi.In(·q::P~e-- :> 
sença inint~i:rllpta, a atenção ..• contínu;:i. e a· 'intê.rf~rência .cópst~nt.é:: 
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do operário. Portanto, a permanênc i_a do operário na seçao, no seu 

lugar e no desempenho de sua função passa a ser um requisito neces

sário a organização da produção fabril. A fiscaliz.:1ção desta presen

ça exercida por esse organismo in~nimado se torna muito mais efici

ente .e eficaz d~ que os demais dispositivos regulamentares por mais 

rígidos que· Ú:>ssem on do que a v_igilância realizaàa por chefes ou 

sub chefes por mais a tenta ou. permanente que a fizesse. Quando a vi

gilância e a :Uscalização .são inerentes ao funcionamento do proces

so pr6dutivop qualquei ausincia ou descuido dos oper§rios ~ imedia

tame~te denunciado -pela .interrupçãO das mãqu.inas ,. do processo ou pe

la má_ qualidadé dos produtos. Sua presença e atenção passam a ser 

· condição necessária para o andamento e continuidade da· produção. E a 

. formação da di_sciplina estará, portanto, diretamente vi.nculada ao 

frihcionamento do sistemà pro~utivo durante e enquanto estiver em o

peraçãoº como mais um de seus sub"produtos. 

A aprendizagem e o funcionamento da produção fabril permi

tem que o controle da atividade desça a níveis individuais e corpo

rais. A ~rodução da disciplina chegava ã elaboração temporal do ate 

de trabalhar e ao melhor ajustamento entre o corpo e máquina, ou cor

po e função, determinando a melhor maneira de realizar as tarefas e 

o grau de agilidade e de rapidez no seu desempenho. É· evidente que 

as formas como eram realizadas a aprendizagem e a aferição do desem

penho no pàssado eram cü ferentes das atuais. No passado, ci treinamen

to era feito direta e imediatamente ~a produç~o. Hoje é executado'.na 

escola de treinament6~ uina sala anexa à fábrica onde se procedem a 

seleção e a preparação do operário que· só in~ressará na prodiJ.ção de

pois de treinado. A contratação do novo operário processar-se-á SE 

o candidato atingir deteimlnados índices de produtividade estabele-

cidos por urna escala de tempos mínimos, médios e ótimos. A parti:r 

desta escala, -;stabele:cem-:se as metas -d~ p~~d~c;:ão, alvos dÊi -produti-
. . 

vidade e os i-ncen:tivos pecuniários que serão pa.gos, todas. as veze~ 

que aquelE;s tempos ótimos de produtividade sejam alcançados. o efei

to disto na produção é extremamente positivo porque se cria um espí

rito de emulação entre. os operários para ê:l.tingi-los e ultrapasf3á~los. 
. . 

Quando_ aqueles. li~'i-tes e metas são alcançadós são propos.tos novos te-

tos que dév~rão ser n9vamente persegu:i.dos pelo.s opeJ:"ários · numa se

qdencia séÍn fÍm .. No séçulo passado n;3.o · hàvià. esta escal·a de tempo. 

·· .E o pàg'am~.nto era. fe-f.to às· tecelãs. por quar_1tidade produzida. No iní

cio:·de. fú.nci.oriàmê-h:to ida~·; :i:ãhricàs · cada oper~ri9 t<:>~ava conta de. ur. 

. t:~a·~.-. i( •. ~a-~:tii:'de /rsá.7·.~ :ócó~:t:·.u. t1~a·J~.xp·~riéncict. beI!l .suc·edida. na. Céi· 
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c;l1oeir1~;,: . a:s ni:~)ib_0;r:e'S., Op.el'::âJ';i.êÜ3 l):a,$'Sàl:'.~1:!l a;> .op~,r.~i:' co~ Jio.iS: t~~res;~ . 
~a .década :ae ;l95Ô 6 éram' cinc.o tearea:. · .. ~rn: 1'~83- .. ·cada op.erá_iç.io-manipu-· 

lava· 50 _ teares q méd:i~ tendo corno ref.etêticia ~ •.• t;~cnológ:i;a .brasileira 

entici Jtiliz~da
24

~ 

E o confa;ble dá· atividade e corno era: fae.i t<:> no- passê!do? ó 

regtilamento; l'1a pal"te específica q~e trata .da competência . do . Mestre 

de prépar:açãóu dá uma indicação do como era :tea1izàdo .. Pelo artig9 

quarto u er~ de s'ua obr~gação: .a inspeciona.r 'minuciosamente cada péça 

{!_ê fazenda que . sair dô: )nedido.r - 'dobra por. dobra . = tomando·; not~ de 

. metros em livro especial e .dos· menor'es. defeitos. de cada peça-.fazen

do declaração do número do tear a que pertence - e . pondo 'de parte . as 

p~ças. défeituosas que serão. à tarde .apresentadas ao administrador 

para os fins cónvenientesº' (Mascarenhas, .1972:· ~2)- •. O controle da 

'produção acabada ·era fei tb .né!. seção de ·prepa:tação. Regist,r_ava-se à 
· quantidade e· ·conferia-se a qualidade ·aos tecidos~ .Os rrodutos bem a

cabados seri·am comercializados. E com os defeituososq o que aconte

ciai O artigo cita~o d0 reg~lamento previa.duas piovidiricias. Apri

meira era anotar· o número· do tear onde havia sido tecido u com isto 

chegava-se à tece.lã responsável. A segunda era. apresentá_:los ao IJ1la·d

ministrador para os fi~s convenientes". Que fins se~iam estes? Esta ex

pressão - "para OS fi!}S Cón;enientes" - que aparece 11a versão publica..:.. 

da nãq existia na versão original. Nesta a providência a ser tomada 

era claramente definida: as peças defeituosas seriam apresentadas ao 

administrador "para que sejam chamadas e multadas as fiand,ej ras ne·

gligentes 11 (C.ó: 11, grifos hossos). Ou seja, a fábrica não arcava 

com o ônus: mu], tava ou não pagava a · gratificação pela produção,· o. 

que dava na mesma. A título de exemplo, transcrevemos o seguinte làn 

çamento: "multas sobre machinas de· fiar e tecer .:. pelo estrago, que 

. fez por desmazelo no descaroçador - debitado a Jorge Feliciano . Rs 

5$500" (Mascarenhas & Irmãos, Livro ·Borrador, 1880 a 1888 u dia 6. 3 .. 

.1880,p.45). O controle realizado a partir dos resultados da.produ

ção (qualidade e quantidade) fechava uma cadeia de mecanismos que,. 

longe de se excluírem; reforçavam-se mutuamente na . formàção do ope_

r~rio disciplinado fabril. 

A execução e a repetição de tarefas simples p~evistas na 
organização do processo produtivo dur~nte 12 boias diãrias, semana 

após semana, mês após mês, ano apos ano, sem interrupção (porque os 

operários não tinham direito a férias), terminaram por moldar ges-. 

tos, por automatizar posturas .. e procedimentos e por internalizar a 
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·di~ciplina ao nível físico e fisiológico a ponto de desenvolver uu 

estimular determinados membros ou órgãos ou de conformar a expres

são corporal da maior parte dos _operários, dentro e fora da fábrica. 

No. interior da fá~rica, o corpo cperár io era dividido em 

várids hierarquias. Do_ ponto de vista da organizaçâodáprodução ha

via um nível .de competêncii que ia das tarefas máis simples ãs mais 

complexas. Havia uma divisão por funções ( fiandeiros, tecelões, aju

dantes, técnicos, operadores de máquina etc.). Havia uma assimetria 

determinada por critérios de J:)Oder e de prestígio. {chefe, mestre; 

:. contra~estre, profissional experiente, iniciante etc.) ou por desem

penho (mais. capaz, mais experiente, aprendiz). Todos ou cada um des,

tes critirios permitiam determinar uma clas~ificação dos operirios 

que.variavam dentro de um cohtinuum que oscilava entre a posição de 

menor à de maior prestígio. Formêi.va-se urna escala.hierárquica móvel 

e interc.ambiável (os indivídúos podiam e 111udavam de posição) que a

_brangia todos os operários (Foucault: 1977). Esta classificação po

dia.ser feitá pelos empresários, pelos chefes e pelo corpo operário ., . 

e funci.onava corno um meca.nismo de cor:itrole social que possibilitava 

determina,r para.cada indivíduo um lugar, aquele que lhe .era social

mente determinado. O estabelecimento c;la posição e do lugar de cada 

um a partir de critérios sociais era óutra técnica de disciplinamen

to do. corpo oper~riÓ, talvez tão eficaz quanto a distribuição físi

ca e espacial dos operários na fá-brica~ As anotàções profissionais, 

os registros ein folhas, os arq1.:dvos de. pessoal, as histórias· funcio

nais que a gerência e as che.fias armazenavam na seção depessoal se:r

vem. de matéria--prj,rnà. para à construção d.1::stas hierarquias que opera

vam no interior di=J.s fábricas ou entre o· corpo operário como técni- · 

cas de saber e poder tendo em vista seu disciplinamento. 

Uínq. destas ·hierarqUias. era a escala de s_âlário. Era a mais 

diversificada possível. Não obedecia aos critérios de isonomia, não 
. . . 

respeitava a complexidade ou a responsabiliõ.ade ín:~rente ao cargo ou 

à função, nem o tempo de serviço. e saJ:ár.io podia depender da posf.:. 

çio sociial do operáiio, de sua capacidade de reivindicação que va

riava segundo sua especialidade oti treinamento, dab suas boas rela

ções ·corri os chefes de seção, com o mestre ger.al ou com o gerente. A 

heterogeneidade salaria1 25 que decorria destes critérios criava uma 

diferenciação intE;?rna dentro do corpo operário muito grande e um cli

~a propício a competição (e à. delação) entre companheiros( e a sua 

de.sunião. A inexistência de um parâmetro igualitário e o objetivo 

(como o saiário mínimo) através do qual cada operário pudesse sei-
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de&1ti.f ica.r ~--'lll se <:Ot!\{?i:U:"•.U: e a. ut.ili.t<llltlÍo .dri rela~Õ,t;s e de .if,ecatd-.s,= 
. . 

mCls .pessoais,. i')_ara a ascensão profissional ·õ.i f icut t.avãm a; oi:ganü:a-· 

.ÇáO dos traba1h;.;;.dores. · 

;::stas· :diferenças sala.riais t · aliadas às ·..fõrm,:ã..s pessoais, dé 
' 

avaliar .o desempenhou furn:::ionavam c-<:orno meca.ni.smos de cont:ro1G n·El\ . me-

dida· em que p.ermi tiam h:i.era:r.quizar o corpo opel:á:c io . e adscrever- r a 

cada Uffiç ó SeU lugar não Ri~fs f!O sentido í:Í.SiCO=espacicll mas sacia..J.. 
. . . 

Esta class"if icação dos_ operários dent,ro da fábrica, se estf.=ndi~. ,1os 0 ~, 

peririos moradores-na vila Operária. Era ~ais um procedimento para 

produzir a disciplina ...por;u-e F ao segmentaK' . ,:;;m. ~o,~·d·z~s"' ,E- "<:: l.aSSti;:i~ '' 

OS operá.rios e OS moradore!h e:riava '6iID "e.spâ;C'O c6t,!pl~~;J' 1 1;,r::sultaritt';:: 

da corr.bina_çã~ · de . vários mecanismo$ I'i~:i3paciç1l ~ r.:tl?tt:isol'H'!i 1 ~ hiru~·,,;_rq\,Ü .,. 

co) disciplinares que pos:sibili t.a'l?.i&ffi'. ªumr,mtaX" © eorrtrol~ e o domi:nic~ 

sobre_ os trabalha.dores eu .ao mesmo ternpo.r t:·r.i,;;.i,1!\;f('.;tltrn&r t~ het:€!.:i.:-ogéne.;i,.,., 

,..d.ade social li raciaL e~lt,:n:&lu pro-fissim-iail-dos ope:rãr-io:i. mJ.ma "~;.ü0
•. 

tipliciêadc organi:::adà" O?'oucaul to lSí'7 ~ lJS/ 6) :.: úti.l.t 1;n'.'"och1tiva e 

e:Ei-eaz. J..s fábricas distribuíram dux.-ar.te e l5,Êfc·u lo XIX gordos di ,t ide11~· 

dos é· formaram gerações de operi.írio-sv dilig·ente~ e di~c;;:ipl.i.nàd.G-$1. •.. 

· O funcionamento da fâbric:ae a produção -'i:'"ei'té:r1;1.da e a co,t,= 

binação preàutiva dos vát·i:::is indivíduos e:%i9em t-~m $ist:®,mã. J;_.'l;r.ectsc· ,~e 

corn.an-do .• Esta .é U:':'la inven.(ão do éapi tal e ümc:1. condi~~a. fü:eC~5~-&:r. üx 

pari o funcion~~~nto do sistema fab=il capitalista: ~Essa fun~~o.4e 
. . : 

vigilância r de cH-::-eção e de n-.p;diação torna-se ~ func;êio do 4~ª-l?it.aJ. r 
. . 

assim que o trabalho que ·i.he é subordinado s-e to~n.Ell. c·ooperat.i vou ~ 

como funç~ó capitalista e-.J,.a acquire car-acte.d'.:tstic~s e:speeL:2.i:$ ,i (i'lê!!%.'1t i, 

K. 1982: 3Sl) º. O -regubamento in-ternog · na pll.rt.e esip@eifiem. -@ed.i.~ar.trt .·· 

· ii. explieitacão do poder dentro. CQ\ fá-b-rica, parte· e:st:a inti tui'.~dâ: ":da_~· 

o::,ri;aç;ões do Mestre G·eral ée Repl!:rti.ção~ no serviço int~~n(;,, -da. f,§;..,, · 

,brica°', êefinia claramente a est.rutu~i:ã de poderº Di~ia-: '':1;. fli!~ric.'.& 

é divic'!ida em· 8 repartições u toda~ '$Ujei.tas :-à$ 2Ed<f~~l-J.J'.::!S-ª.~ 

· do Mest-re Geraltll (Mascar:enhas~ 1972~ 78). No artigo p::i1.n~ii;;-o (3.a pàl;:"'· 

t.e ::eferente à cotipetência do· Mest;;:'e Gei-al ~ o :r-er;1Jlcl'.me:1to ,;-~;g;pliei ~:~= 

va sua fl;mção na prciàução e _se encar:rega<tr~ cle m~n.cionair- mai!§ doi~. 

eséalões na hieraiçuia · e.e poce:- º '~Compete a.o Meg;t.:re -G'1E!rtü eumprii !!t.5!i 
--- --- -· ·- .. 

orc.ens ão ·Gererrt:e do Estabelec:i:nemto p fazeftdo e~çeeutd;i,r ~eles mei::;tr<i.;s 

das di\,J!"s.a~ rer.>a.::-ticões ç tcdós os servicos n.ecess!:ri~~ pai:-a~ ~r~d~ 
:ir ÇU.!iS~Ue!" 'tecidos OU fios confoirne" as amos-t::-a.s -CU tdes~nhü.S en= 

tregucslil (Masc.ar:e.nhas, 1·912: 78) .. 

.. 
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tútos aâs" companniàs. Era const:ituido pela D,ire_tod.a ·.quando -56 ·traF 

t~va dé empresas. lim:i tadas •. Quando eram sociedades an8nimas. o topo; 

da estr.-.utu·ra .de podc'r era r'.eprese-ntado pela Asseinblêia Geral ql:ic in-. , . . 

dicava a direto:ria;. e esta .• por ·sua vez# nomeav~ os gerentes ou su-.~ . '. 

peltintendentes _ _que ·poderiam' fazer parte da· diretoria ou não·. Na Com-

pànhia. Cedro: .e Cachoeira·, criou-se na_ década de 1890 a figura do sub

ger~""l.te que· t,:in)::ia a função. de comandar e fi.scaiizàr- a produção fa-; 
. . ~ ,• . 

bri L _o cjé,:r~n,t.e tomava. conta· dos .demais encárgos 'aàrnj,nistr:ati vos. a 

contabilidade. a comerci.a1.izaç.ão .dos produtos, à aquisição de maté= 
: . 1·: ~·· 

rias=prim~s. ~ c9nt;.~ataçã·o de pessoal.e a poli tic·a· de e:K-pansão, etc. 

DÉ?nt.ro ·,d.a.· fábrica ç o comendo do sistema produtivo· .era e11~ 

cabiFlçado pêlo· g·erente (ou sub ge·rente 6 qua.ndo este· -ca;rgo passou· a e= .. 
• 1,1 • '..:· • •. 

~iitir) 'qJ.e. decidia º· :qu.e. à~ver-ia· ser produzi.do, - que tipo de. :teci-

dos g de_· fios: pac,l.::-o,nágens, des_e··nhtfs ·e .que· -:9u.an~~d?ade de cada produ~ 

tc •. Tais oid~n~ eram trans~itldás'•~ Mesire Geral quer par~sua e~e

~UGio, cdntava cbm a colabor~çio e 6 éfu~enh9.dos westtes d~ repar

ti;io~~com isto. ~ormava-se a colqna v~r~ebral de podér qu~ susten-
. ·,. . 

têl'ita e· be.rn:,:andámento da produção no interior da fábrica" O regulamen-
. J '.. , • ·: ~ • • .~ 1 • • , • ' f , • 

t.o ,er.·a c1at:.o · e eltplíci to· na especificação da competência e da função 
• . l • 

diE;! .;;ada m'r1'. dos. componentes' da est'rutura in.termediâriá de põder. O pri~ 
. . ; . . . 

mti;;i;;:-b art,igo que defixüa á competênci':', do. Mestre GeraL co1-áo v·imasa 

tratava ~J\qu~stio es~encial da fibrica - a piodução. A mesma ordem . . . . . . . 
et·a · repetida .r;~s artigos primeiros. que estabeleciam· as obrigações 

dos:·'ides.tre.s d~.,cada u~a d~s.oito repa.;r:-tições ãa .fábrica·i .'4. -redàçao 
':.j, 

de.s'C.es a-rtigos ~inh~ urna parte: comum. que era "".executàr as. ordens. do 

•l<íe.:it:ie, ·Geral ou .. do ac~in'is t.raê.or" referentes- a sua seçao. : Uma par.te 

_· e~~hcifica .que .~encionava sucintamente a etapa do processo pro_duti= 

:';,"O. em .caca ,,seção. A títuio de ex·emplo V .segundo o. F'L a:rt o. JQ que rê= 
' . • f' . . · . . . . 

· ,rt.ü~fttenta.-va Fs .atribuições- dó ·mestre d:e _fiaçãoº ·_nesta. se\fão preces.,. 
~ .. 
~áva.:.se desde. o v,descàroç;~menio do algodao at~. a. entrega :do fio''.: .. 

· Os: três· outro:s. artigos·· r:eferiam-se à fo:nnac;ão da ·discipli'

ria 'ii10 i~teiio:i( da· fá.brica, e ·a sua mánutençao. 0 artigo quari:Ou que 

· ;;~eçii1b~~a·~ competincir do mest~e geral, recome~dava que se exi~ 

~i~$~ '·~toda ~o~tua.l,ic:°ad~ na~ horas de chamada e saida º' e que e quan= 

d6 a .fii.b~ica entrasse en1 _opera'i;;ão. "todos estivessem em seus luga.= 

~-esW o Par.:i. cumprir' ··~~ta rleter~i'rtacão/ O'me-st:re g~ral deveri_à ser_:· ~1das 

?=icieiros ª''"ª?rese;;itar-se na fábrica: e dos ultimos a retirar=st=:" o ?~ 
. . 

lo e-.r.tigo t:€rcei:ro. caracteri::::.a-va,::.e outra ., . 
:.iêa: pc!o. regula::.e:ntov e que deVE:.ria s~r:exec.utada pe.la estrutura in-

. .., •, 
! :"' 
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-têranlf.'=cliáiri,~ dé poder ~cnt.ir.QA~<fãbr-ic.aº 'l'X'liltlll~~e chi uma f.unt.fio p~a= 
dúti~a '.ês.p~ci:fiêai~ .O -emeirciéio de 'Y'i'gilincia in't~nSà e 'Corist:,'llí'Titie :_g.uê 

.-deved.a ser pra:ticadá :Sobre. ó .-sistema p.irodutivô como .um todo. -por 

:neio ~el.·a garantia.:..se a produçãou a ordem e a oi:-g-anizaçâo do traba

lho~ a rimpe-za e conservação das máquinas e fer:r-arnerita.s r o assei-o do 

ló.cal de trabalho e a ,~conomiá. dé matêrià..;·prim~. O· artigo · ter.ce·iro 

não dúixa dúvidas sobre esta ob.rigaçâo: tiCompete ao Mestr~ Ger.ã.l EEE::: 
. correr assiduamente e fiscalizar. com minuciosida~e todos çrn servi.(;ôs . . -. --~-q----· ..... =>-

. · das di versa.s repartições tendo -ern vista - ~o,-.; ordem e o:tc:rnni::r:Ô.r:.,30 . .---__.. --·-_..,_ ..... : ... --,.~:..~--- ... --.~--... ~·· 
· do trabalho - limneza e b.oa orõem não sõ nas maouirias 1;,: t·rànsmissôc.s ,. · -. ..... - --~ns- .. -~ .... =---

para que não se estraguem pelo desleb,:o~ como tamberu i1as ,':u.;soalhos' 1,1 

26 forros do edif i-cio da ·fábrica (Mascaren~s F 197 2: 79" grLfos li,)s~· 

ses).· _A mt?smâ responsabilidade era. àtribuida aos. mestres de r-epa.i::~· 

tição. com isto fechav.a-se o. circuito ·d-a vi(3ilân.cia que · i~ do topo 

· até' a baseu da direç.ão ao corpo operário e o sucesso desta o-p,:.'!rat·ao 

:;;epousava na eficiência e diligência da est.rutm:a· ~e Zi'!Ll:di;;u;ão i> fcrr, 

:iada pelos· mest:r1:H, u o gez-al e os de repartiç;ão. 

· O segundo· artigo regulador da' ecn::1petê.neia · do Mes-tre G1ú·.;~,1 

p.i:m.ha ên_fase.i.:10 eurnprir.1ento · estrito do Regulamento. '~~.,ir;,,,· 

_var. e: fazer CUfubrir Pelos SeUS SUbordinadôS V 8..S . ~~~·~?;·~~j_-;,{i; 

jeaulimerito, ~dmoestando aos Mes~res: que se afastaiem do·c~mprimen

·'tO de. seus deveres·u repreendendo aos empreaados néqlioentes ou ,ma:l.= . . TU,;~--~,..,,.,,,._ 

titoceciõos r sujei tané:-o-os a multas nas contrav-ençoes . e eriv iando os ..... ' . :- ; . 

incorrigíveis ilO escri t:ó::io co Ge:tente· para os fins conven.i.~ntes::· 11 

. . . . 

{Mascaré:ihas u. 1972: 79, grifos nos sós) .• Semelhantes poderes eram 

let;adtis a· .. cada mestre óe :n:.:particã-ov com alg~mas rnodifiéações_g . = 
í1éf.C 

podiam riplica:- ..:ultas u so:nente ""dar parte ao tJ.lcst.I"e, Geral dos empre= 

çados ne.gligen:.cs, r.i.al-procecHdos ou inco:n:-j.9f vei·s'"' ( idem, id~mL 

Por -estes ártigos, c:,se:rva-se;que.out:ros procedimento~ e..:. 

:'~.:n postos em pratica para a proãução da disciplina. Se o pi; irne:i.L"ó · 

\' ce:i!er da· estrut.~ra de . c'ornahdo é fa=er fi:mcionar · a produção ~entro 

das. orêens reccbiêas que· refletem a vontade e a vüi.ão pa:t.ronal p o fil((;= 

'Çtmão, :ri'a.is ·ir.1porta:ite ~ · ser:á· atuar· no sentido de g~r-.intir.- a obediãi:i= 

:io ::-eaularnen.toº Com o ctimt:i'::ir.;ento. das regras .por pari:~? . - ~ 

.. êe ':.C'C.::'JS OS er.lp:::egados, garantia-seu n-a prática v a obser"lfincia de_ .t.o= · 

F!lO a~tigo soguintcp ~i-se que e. regulamcnt9 n56 era le

~=a ::io::ta -cu u:n conjunto de dispo.sii;5es escri ta.s pa:·a não. sc::-'.:!:n cum-
.t • 

.SJ 



. " ,;.;i 

,· 

P,f;:Í~-~~ e .-~ eonheeimein~O "dos. ili~po15·it:iVOS por_ º'.~2Ul't.e- ©\(Q)S . @pet'alr;l-Olli u @ 

«::Qmpiro~e.ti_mento ·<:= ai. disposi_ç-Jio. :parta-eum.pri-lo ei:aim-asseguradc,s de 'Y'~= 

·I'l.l5:$ i:r.~riei:rn.s. A· primeira dc1irs era a transmissão de 15eu .c'oni:.eúdó à"". 
tlf':avés c,e Pre1ecõ~s que antec~iiiam a co~trait-a,ãof durante º. perio=· 

do ·de ~pr-endi::agem/tfeinà"mento_-ou dura~te a jor_nadà ·de t·rabalho/:~@ 

é:i::ercício da prof.i.ss~o. O conhe.c.imento de suas exigências era z-epas= 

lftado. pelos operários mai,s antigos aGS iniciantes. · na fibri.ea OU i!ri= 

fo-~m.almente nn famili.a cu .em· soci-edad:eº A aolicaç;ão das punit;oes ~= . . . . . 

ra ©:U-t_ro me.c:anismo que, -além .de s_ervir de exemploq de advertênci-~ 

~@i:; .d~rnais.f divulgava (ou· av.i vava. na memória). os dispositivos regu= 

· l~mentares. 

:lia.via u ainda, uma forma mais eficaz de contr-ohL l?or oe~"" 

tiio da assinatura· do contrato o· ·o empregado tomava eonn-ecimento dos 

·dtiipositivos regulamentares, e.· se obrigava a obedecê·-1os e a- f_p.zê=lcs 

~tilrnprir (quandó se tratava· de- contrat.a~ã_o de chefes.) • Vários artigo5 

-@@. )!'®gulam.ento· ·· {aqu-eles · que o g.erente jul9asse essenciais e _prio= 

~itirios) eram· transformados em cláusulas contratuais.· e com as.qu,li$ 

· @, .ifidiv!duo se .comprometia p~ssoaiment.eº. E sua observineial pas.s.a~~ 

...@= is@r. um dev~r · que s~ ~quivalia. em teonos das exigên_eias patronai$o 

àiâ()_ próprio. exercício. profissional para. o gual est.«àva l!iendo (:Ont.rat.a.= 

@o .. Nos contratos de rnenores 0 · exigiàrn.-s.e por esc:rito a anuirH';t~ ~ 

~::iprornetiment.o paterno _ou de responsável- legal como g~rant.ia dé. q.ue 

~,µas cláusulas seriarn obedeci_qas. E. corno não ·bastass~m e5sas exigen"' 
. ' . 

cit1s e não · raras vezes, e co.ntr..at.o t.errnina"Ja e~ forma de juramento, .no 

.tu.c:iprimento. êo qúal o co°l.'1t.ràtado empenhava a prôpria-ho.nrai .'"'Eu; « f'U"" 
l~no de taU,, aceito de ·minha livre ·vontade todas as eondiç;-õ.e-s aes= 

· te 4:ont:-at.c" · as quais. prometo cumprir r .fiel e escxupu~osar.umte º sobi 

""'' ...... - .. =l"'V'"'"' ;.:e· ,_.:.. ... ra' '"·27 . tMitic:a.oa.&!.~ ·~- s o. 1- w iõ"""'·ºº ·11 

Do lado da empresa g · a lembrança do comprom:i~so __ X'.'egis.t.ra.do 

-el:I eontrato e seu cumprimento era assegur~da pelá ação diária da es= 

't:ru-:.:.1.::a ée comando inter~ediária existe:ite ·dentro éa fábrieaQ :Ga:1:an.:. 

tii s · obediência ao regula.m.ento era a segunda ob:rigaçâ.011 e-mordem_. d!! 

im.portârielar dos· mestres, geral e de repartiçãoº E ·se.u cu ... primento 

~i.o tepousava ·em apelos c;enéricos ou súplicas me.los.as formulados pe"" 

los files:r.os. o regul,amcnto previa os meios de -imposiçãÓ -e deleg.avilll 

poêer pa:-a. que as o::-dcns emanadas ãa .di;:~.ção. e as dii;?osiç5es regi .. 

. fflent.ais fo.sse:n CU'.i'n?;idas: mn sistema de puniçÕe's e:t:pl.Íei t.O e pe;,soa~ 

enea:-:re;ad.as de aplicá-lo, todas a~ v~zes que a obediência de seus 

?::~c:éitos ;1ão :ossc espontaneamente o:>tida. E:ssa é uma co:idic;ao 
ccssá=iau segundo Foucault, para. QU~ as instituições· ~ue .litt:am. 



objcti:'!fOS discip.linares sejtiilm --efic:a:1::cs ru>s · s~urs. intentos,g e•Na -e:ss_co= 

c.i.a de. tódos os sis.temas disci~lin~res funciona um pequeno rnecanis= 

.mo p.c.nal m nsn.7-: 159.) • 

. O siste-ma de punições era definido-pelo regulamento. ·-s~ria 

.aplicado nos casos de inobservância dos ·o:u:tigos º A purüç;aío tinha .um 

efeito corretivo evidente. Visava coibir uma ••micr~penali"dade" for.;, 

madai de pequenos delitos previstos no regulamento quer segu}ndo uma 

·-class_.ifi-cação sugerida por Fcmcau.l t O podiam estar relae-io,l."!a,:fos g a. r. 

ao °'tempoce -{atrasos, ausências e interrupções· de t?!tiviclade!ll 0 lf.HllS~fü.u· 

. ou perambular pelas seções ou pelá fábrica)~ b) ci •&atividade(~ (desa= 

tençâóu negligên.ciav falta de zelo e de higi~IH;);@ di.strc1l.çfü:,~ i ©~ à '~m.~ 

neira de ser"' (grosseria u desobediência ç fal ti de respei t.o aos. &i,tipe= 

riores v cometer violências v p:rovoea:r brigas o-a t:urnul tos~ t d b ~o~ ç'd.is= 

~brsos~ (conversar com pessoas de outras miquinsa~ e~crever, ler li

vros e jornais durante o trabalho~ escrever ou fa~e;r . ea:r:iearttu:-.~. P.,:!i. 

· parede»; el ao mcórpoGi (atitude~ incorretaa ~tr•balhar assentado ou 

outra ,qualquer posiçao inconvenientet,11 r. gestos. nio confor)ifn1::&iJ:. := "'que=. 

brar ~idtaçase faltar com o asseio n~s latrinas, sujando e malhando 

o 'àssoalho; estragar fiosº'). n ã .msexualidadefiv º .o . regularne.!lrtt::o · in= 

~ t~rno da fábrica não tinha ne.nhum dispositivo :sobre est..aquestãi:t,o Vi.;;;s 

o primeiro artigo. da parte externa. referente. à vila. era mui t.o e~plí= 

cito nesta matéria: "t: proibido consentir ou dar em cal'ii,a. jogos v ba= 

tuques'. ou reuniões. imorai:s Q consentir bebedeiras q desordel:'ls:" espan= 

camentos: e tudo o mais que perturbar o sossego JH1blicow (Foucault n; 

1977; .150-60 e Mascarenhasu 1972~ 75=7). A questão díTh sexuàlidade 

estava presente nos contratos. Veja-se este .trechou· parte da t.e~cei= 

:ra cláusula: de um contrato i: .. Seu serviço cornpreenãer.i g ajudar o mes= 

·t,re da repar,tição de teceiagemu sob éuja dire<;;ão .trabalhará.e :h~.v~n,= 

. cfo-se com todo o· esmero na fisc~lização e limpeza das rnáquin~$ ~ º • º » . . . . . 

port.a:ito-se com todo o respeito e seriedade partBl eom tcH!cn~ os ~mpr"e:-= 

g~dos" maxime. para com as senhorasu que sob s~~ direção t.1::-abalh.~:ç~rn·t
28 

. 

O regt:lament:o interno previa penas que -gariavam. d(;;:sde p~= 
qu~nas admoest~ções '<humilhações) lf passavam pelas tl1!rnult.at 1111 e. chéga= 

.. va.in à punição mi::itima·: expulsão.\ o desrepeito. a.os .três .Pr.imeiros'. ar= 

tigos: l·) "q.esobedecer ou faltar o respeito aos 'sn1perioz·e~lw p 2) ~fti= 

mar, usar de fÕ.s foros ou qualquer material explosivoª 1 3) n brigar~ e~ 
. .pamcai, promover conflit-o-s-111. Penas - . \!<Expulsão para os desobediente~, 

fumantes e desordeiros: se forem maiores e para os menores; ·cor.re.;ao 

pclos·Pais ou Tutoresn ~Mascatenhas, 1972: 76). Deve-se 1embrar que 

81 expulsão era da fábrica e da V:ilà. operária~ E a °'correção"' .p:-evis-



.t.~ _poder.ia ser .àplicada pelo gerente -da .fâbric~ que rj- fazia 'pêra:nt:1;1 

(l mJ.mor e se-~ 'pâi°. (ou ·t'e··spohsáv.el, :lêg.al),,. E-ta u_ma . repr_e~nsãq f_eit& 
• • • # •• • ··~ • ,· " 

~lo <E:~c:d. tório depois de. uma demorada espera. E dié:iperidendo do delito 

(\'l:lí!Volvi~ éa~tigo;;. éOrpÔ:rais como a aplicàção dcll. palmat.ór~a_ (por p.~1c~· 
te do pai ou representi;itite legq.+ que pÓderia ser o próprio gerente:) ; . ·. ,'. . 

O;U mesmo a:: <.eK'OOSiçâo ao :ó't,ronco'º diante 'da fáb:rica 0 segundo vários. 
i~forma,nt.~s ~ ~ . 

próprios cais= 
' . .. . 

Os 

't~go_s eram· áplicados pelos pá.is na -frente do gerente_ •.. A·. puniç;ao se 

prólqngava forá' da ·fábrica. 9 • no ·eorivívio social .da vila e a~ ~ívei · 'fa,;,:. 
. . i . ' ~-

mi\ ia r G O s~·r ~~afu~ao'.'ou se-±· encaminhado ao e-scritôrio·já era uma pu= 

nição ·pela humfihàçãou desprestígio e desonra que representavam pa= .. . . 

~a o rneno.r º i!ieu paí oti responsável e· perante a 1Sociedaide que imedia-... . . 

tilmente tomava conhecimento do_ fatoº Os. emrolvidors eram vitimas de 

qracejos e: piJJiéy:-ias º A advertência e a punic;âo do filho (e que en= 

vol•1ià o T.esponsável} · terminava sendo .urn 'duplo castigo pelos desde= 

b!''<?sn.ento~:-qüe se sucederiam no interi6r da família = o ace:i:to do pai 

~qr11 o filho pela humilhação sofridaº Ou sejaº .i:it fábrica u.sava a es= . . ~ . . : : ' 

t.:r:ut.ura. familiar para di'seiplinar e, controlar seus oper.ã~i9s, maio= 

i·_e$ eu, ~obretmio O • m~nores º Esta é outra razio que e.%:p,lic~ a: prefe= 

z-êneü/ da fábrica. em contratar. famílias nume~osas. A ~ut.6ridade pa.·0 

'j:.lkJ::r:.na era usada como um ·prolongamento do poder· da fábrica dúra.n.t.e o 

pcrío,do · de f~r.~aç;ão do rn.eno:r e para r.ianter a disciplina e o bom com= 

.. po.rtamento do operário adulto. 

Os menores~ . órfãos ou rião u cujos pais não t.r~bàlherv~m na 

fábrica· ou não res,idia:n nas vilas operáriasº · se-mente se1;iarn aceitos 

. palrtl';â trabalhar, se a,companha:jos de Ulil dceumer.'i:O legal ~Ue J::Q.~St~ t.UÍill 

C:CmO tÚ:.or O. g.erente u Uli't mestre :-OIU o\itra pessoa de CO:nfianç:a. da. ~i= 

;';:'eçzk,º-Se o instrumento legal delegava. poder®S ao g~I"eri.te e este u if!!= 

lim de autoridade ~dvih~a desta furiçiou aci6nava o pitrio poder nas 

mais -11ariàd~.S formas -::-aco.nselha::n€:nto e aê!rnoeí@taçÕeSí o ca;.sti9'0!f. corpo= 

rais,~ 1 p~ta .a obtentão dos,pr6p6si~o~ d•sejad6-.·A a~lica;iodecas-

. t.igos co:(porais u 'áêvidÓ aos'.· abusos que pudess~~ ser eom~tid6s era ve= 
. ... . ~ . 

daqa â estrutura inte!:"inediá:tià de ·,·poder, ô.U seja O a:,, , .. ll-:!est.:ire Geral @' 

·aos.mestre~ ~e re~artiçio (Riº· aitº -151. 
" ~ 

. 'd\: outra_ pena~ mais generali::ada em termos ·a~ uso f e:Jra .fit 

'm1.1lt,f, cuj:o. -v.al..o:r var~ava por 'delito. cometido e pi:üa ···f.:rcqU~nc;:ia · da 

· coritr.avônçãoº Pa;-a o desc\!~prillú:rnto · dos· a:::t.;i.gos & · quanto ;i_o :décimo 

terceiro, à, pena ·prevista -era .ºªmulta' 'de 200 xs ·(pêla--px-ir.rei:ra vez} e 

.5-6 



400 rs na reincidência."" (RI o art. l~» º .As multas mais pe~atdtts dcs·ti= 

na.vam-s.e aos ·infratores ql)le haviam -com(?tido furto de "'móveis t. ut.,;:mc· 

s.ílioS e fetr~men.tas e· ~ios ou algoda~ parai meêhas de ··C~t'!.d-eeir.os· ou: 

quàlqu1:;r outro fim •. Penas · = Na contravençãoº .multiSl de Rs 2 $000. 

,Na -re.incAdincia u . Rs 5$0-00 e e%pUl$aO pela tcr~eira vez til o.u:. àirt. lscn e 

O regulamento previa ·a punioâo dó Mestre ·Ger~l e dos m.e3tres de. n~= 

par.tição c~.so àesres·pei t<'llssem o artigo 1~·Q que coibia o uso de -«cas= 

tig'OS. ·fÍSÍOOS de_. q~lquer nature:'li<l COffl (:l;S subor-diriQ!dGs" ª A pe:fia O l:íiit 

prirlieira· ·vez~ er=A .:a ~l'epreens.ão pel;p ..administ.rador~. e c·mult~ de ~.s. . 

2$'.0ÓO nas reinci.dencias.. (RL art.. 140) • 

O regulamento r ao dar ênfase às proibiÇÔ@S ~ Q\O pr~ci&'i!~t'=&H'~ 

contra _os infratores e ao estabelecer uma série dfl! pu.nitõe~ p&ra e= 

vi tá..;las p refletia ainda os valore~ e a mentalidade da socied1;ic!~ a·~ 

.grária e escravocrata de .que seus. propriet.i.rios e fu11dack:ir~KJi. :f,;iz.i.~m 

oarte º Os escravosº base da -pr.odu~i'ioo não tiflhci.m au'tonomi~ ü1.~ivi,.h1.êid ~. 
nem tinham. qu-aisguer direitos P, ffi~$ apenas deveresª Ou $S: .!;;Uj•ait.~.:ri.am 

. ao estatuto ãa escravidão como instrumento de produ~io p i;;;,tr~d.5: ,J'l;ntfià,1e, 

e .t.raba'lhadoresr O!l passariam à rebelião ou i ftHJ&. to:;~rt~fi~o·=~®- 11 c:;c,r."' 
I . . . . . . 

.t,,t'a\if:fit.0%'C:Sw v el~mentOS ped.gOSG!!. ~ $e.t'<affl persegtÚ'@O~@: C:&ÇaickHta .. ~ _Eí. 

·suje.i,;io ao jugo sétvil d~veri.at s~r m&n"tida <í&tr&vé5. d~·s; lei~ 1r~p%'':@S."' 

soras ·e· da força pmrâ evitar fuga.IS @ .ffiê~t.er 11'! mais a;;rn,oluta @isrr:;ic 

plina. ·os fundadorés das fábr~c~~º com@ ~ ma.ior pcit:;;.t~ @e)$ 01.H:.~©ê' ;ih~ 

chistriais t er~m· filhos de fa:te:ndeirÓs ~scravoerat:as 6 quauido ~i.©r e= 

.. le..s mesmos donos: de escravosº Este fa!.tO el~pliea em. p.art~ ©i ~cntin~i= 

dade desta .rnentali.dade ·· no regu-lameinto de!\\\tinacio aA t'@g<!?~ · e . tx-ab1;d.!io; . 

fàbril. 
. . 

Ao lado· do sistema. punitivÓ .m.!m p:rogram~ d~- for1:'!1a:.~~-©i d.is=· 

. ciplinar sempre aparece outro eleme~to qu~ lhe é eo·m?lemer..t~l"' g i;1. ~b~= 

tificac;ão. fltA puniç;ão 0 na dis,ciplinae. ~firma Foucaul.t. 0 ::-ião pagj:srn~ e·~ 
.'!J."'I\ elemento de um ,sistema duplcn gratif'i'cai;;ão=sani;;ão·' US,17 g 161» ~ 

·. o caráter mais inovador = a g::ratifica~ão ~ porque rm.~i~ &p&opi:i.;'t)do ~©) 

: · Itt.:>do de produção :càpitalista· enqu.ant.o regim~ de trabel.lho lh·i:~o ~.@·~ 

ria introduzido rio_pro~ess~ de formacia de mio-de-obr• anze ~nas•-
. . 

pós o funcionarn.ento da prime-ira fábrica de tecido$ e!"'; !:iin.ii!%º No piri= 

· mei:-o Relatório da Companhia Cedro. e Ca.ehoeira com.o -s;oei<2:':dad~ ~nó= 

r.ima 9 datado de 17 / 3/ 1684" a.p&irece pellill primei!'.@'. vez ~m~ piropos'!:.@! 

:nais moderna de tratamento à r.:.ão-de-ob:ra º O·. :-elat6I"io .apont~va chrns_ 

causas como r~sponsiveis para que os tecidos produzidos não· tivess6m 

ating'ido. o eigrau êe pe::-feição ce que são susccpti"·eis e quí: todos al= 

r.iejamos". A primeira era a "'falta de r:.áquinisrno~(apropriados e sufi= 



cientes ... A segunda. OI a. luta cónt.:ínu_a com a f.alt:ai de pess.oal h~bi= 

litadop pela perseverança e p~itic~ nos diversos servitosm CMascarc

nh~i, 19722 124) .. 

. . 

~equnda càusa q9e também muito influi ·na piodu.çâó não só na qual ida= 

de como. na quantidade •. convém· ~er. também ;·~movida e . quando _n~o. ·~ .. se= ... . . . . : . . . . 

j~i absolutáménte '.quase :il'.-1possi;el; _ao ~eno~. eil\ parte. Sem lo,nga px:â~ 

. ticai que só ê adquirida com o. te;pÔ e àplicaç.lior o t.;:ab~lho produ-
. ··., 

~ü:rá. pouco e imp!;;!::rfeit..000 (Mascarenhasv l972g l2·H. Em seguida êita= 

vá as medidas .que. poderiam. resolver· a questão da r_otatividade da mão

de=obra. A pri~ei~a era a cria;i~ de incentivos. •o sistema de pri

mios anuais gradativos pagos de S em 5 ~:nos inci t.ará a const:â.ncia 

e ~ apl:i.ca.ção e tem dado ·.e:it~elentes resultados em muitos estabele= 

: cimento~ indus.t.riai:s na ·Eu:ropav entre os· quais· nota=se a i::npo:rt;;,_nte 
. . 

§:1gb9a:ria de :Pinal,lt.f/"'.dê .Mêye_r-_'-é. Cie 0 de Pa·ris. Cf:>°fisiste o sistema em= 

. ~~.~t;êl.dO pox: estes impo_rtantes 'in~ustria~s em gra.t:.ificar;oe.s aos ope= 

~riria~ aue ·canciuei cincci'arios d~ servico ~f~tivdv sendo.as .oiimei
-· ~:~~.~-«JJ~~~c~~si .. ~). gra~í'ua)xriehte: iaioiel:i ~os qilinqü~nios segu.int.e;"'·. H:1a$= .. . ~· . . . . . . 
· <í.'{&JC~nhasf 1972: 125.,:.6~·~ · · · 

• • • ... f,, . ... •. .:~- ; ._. ; ... • • ~ • ., 

. : .· :.A· s.egú.r).~a. medida era um -tipo de caderfiet@. dé poup~n,;a .for= 

~ada .pelo!$ prêni.içis,: pag.os. ;e-+a' ·fábrica .e. pelos dàpósi'tcs vo·iunt.ã~.iõs 

dos ·op~:rárJosi'. · ~Este~· prê~i-~s '.~ã~ 'são· pagÔs . em · dinheiro r ·: porém em 

.. :~ad<er.netas de. juros:· ~ Cai~a E~o~orn:ic~ ~ tambem c.x:ia<;áo indispeniiu~

vel nas fâbrieas: nelas o operário deve· deposit~r uma péquena qu~n

t.ia no f,im · de :cada mês e onde ficarão tàrnbérn depcisitadcs. ©s .prêmios 

.. que· :t.iv.er .. alca~çadow· ... (~ascarenhas,; 197 2·~ 126). Tanto os p%'em.ios quan.:.. 

t.o, ê\ p0,l.lp~'1Ça ~~nst it.'uír.am: um fundo c;ue serviz:ia: ·pars1· manter a apo= 

B:~nt.ado:ria dos empregados~ ~Os prêmios e. economias e seus juros COfAS"". 

· tltuirio em po~~~ o peciilio que ga~antiri ao op~iirio ~ bem estar e 
}it independência nà velhice e com essa perspectiv~;,. el~ t:rabalharã. 

mais conterite@ com mais eora9em e ambiç;ao. Muitas fábricas importan= 

· tes t..êm .CP!l-Se~uido chama~ à. siº formar e ccm.sex:var. ·em :;uas o:Eicinªs 

·. :trabalhadores apto~ e de~rot.ados 1111
• (Mascarenhas u 1972 g 12$)_ º 

.· ' . . . . . 

A adoção destas medidai:. inovadora.1:;' tinh~ q°.Je passa:r_ pelo 

'. convencimento dos demais acionista~ •. E o arguménto u alé~·da referên= 

eia à incust.rializaçãç,, euro.péia 9 · çentra·se nas vantagens que a im= · 
·• . .. . . . . 

plái"Íto':lçã<;> .desta.:.si~temática traria para .. a própria fábrica. 00 Parece= 
. . ' 

me, . Srs. Àcion~stas.,. que 'com estas medidas· .prudentemente. postas em 

prática., alél'l dé·.um serviço erninente:ment;e hu.."l!.anit.árió 11 conseguiremos 



a;tcançar mais estabilidadeu mais habilitaçãou melhor bem esta:r 0 e 6 

p0rtantou melhores serviços e mais devotação no pessoal 0 resultando 

daí o aumento e melhoramento. na fabricação que sem dúvida. compensa-

rio de sobra qualquer .sacrifício que possa a Companhia fazer para 

alcançar este desideraton (Masc~renhas~ 1972: 126). 

A Última medida anunciada seria implementada nos anos se= 

guintes. Pelo documento "Carta em que se estabelece o percentual a 

ser desc.ontado para a constituição da Caixa Econômica - Aposentado

ria dos Operário_s~ (o documento está sem data porque sua parte fi= 

nal foi destruída pelo tempo)g ·fica-se sabendo que o percentual de
'duzido dos · salários era de 10%º. 111No intuito de amparar o futuro dos. 

· operários desta fábrica consegui dos Srs. Chefes de família a desis

tência em favor· de seus filhos ou protegidos de 10% dos salários. des

tes operários para ser depositado na Caixa Econômica deste estabe~ 

lecimen:to criada com o fim acima e muito grato sou a todos por te

rem acolhido o meu pedidoiro (Museu). O desconto parece ter sido Jni
ciado em 1886 e os valores a:irrecadados foram lançados inicialmente 

num livro específico 111Registro da Caixa Econômica da Fábrica do Ce

drow onde cáda operário signatário tinha sua respectiva conta. O pri

meiro registro é do empregado José Antônio da Silva, português e por 

vãrios anos mestre de tinturaria da Fábrica_ do ·cedro. O lançamento. 

é datado de lº de janeiro de 1887: nsaldo da conta corrente de 31 de 

dezembro PoP• - l:857$115B1l (pº 1, Museu). 

Apesar dos primeiro·s descontos terem se processado em 1886 

(o que o lançamento anterior evidencia) , a criérê;;ão e regulamentação da· 

"Cabca Econômica" foi feita em 1887 º Há dois documentos que comprovam 

isto. ô primeiro é uma carta de 19 .12 .1887 do gerente da Cedro para o ge

rente da Fábrica da Cachoeira, onde se lê: "Inclusive te remeto mo

delos do ponto e medidor, p~ra os pagamentos mensais que já adotei 

há meses; convém notar-se que por ocasião dos pagamentos deduzo 10~ 

d~ cada salário, que são recolhidos à Caixa Econômica em benefício 

dó respectivo operário; isto obtive manifestando a conveniência des

sa deduçãou que formará finalmente um peculiozinho pará o dono, é ren

dendo juros" (Copiador de Cartas do Cedro (CE), 23.5º l.887 a 22.5.1888, 

p.283)º O segundo é o quinto relatório apresentado ·à Assembléia Ge

ral dos Acionistas (AGA) em 15.3.1888, onde se noticiava: "Fundou.:.se 

uma· Caixa Econômica para os operários desta Fábrica (Cedro) com a ·-...,_ 

quantia d~ Rs , 400$000, destinada para este fitn por deliberação 

da Assembléia Geral. Esta importância foi · distribuída em cader-
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.netas pelos operários. fazendo-se a distribuição segundo o tempo de 

serviços prestados. Fundada assim, o gerente obteve de cada operã

riou por intermédio de seus chefes ... e tutores, 10% mensalmente de 

seus salários para serem abonados em seu favor na Caixa Econômica 8 

e desta sorte é prometedor o futuro da mesma" (Livro de Relatórios e 

Balanços, lQ .. .:volume, 1883 a 1892). 

Pela uvcarta." ou pelo livro "Registro da Caixa Econômica" 

não· se fica sabendo nada sobre a forma da adesão dos operários a es

t.e fundo. O registro ~e tra.balhadores no citad? livro é pequeno. Mas, 

pelos trechos da carta de· 19.12.18.87 e pelo quinto relatório, pare

ce não haver dúvida de que a adesão era obrigatória e que foi conse

guida pela intermediação dos chefes de seções pa.t:a os operários a~ 

dultos e .dos tutores para os menores. Pelo·que parece a medida deve 

ter tido resistência y;,or pá.rt~ dos operários,talvez por incompreen

B1ão_ de seu signif~cado, Irias provavel~ente porque ó percentual de 10.% 

pesava nos . seus baixos salários. Na verdade, est.a dedução era mais 

um descop.to que vinha se somar à quantiq retirada do salár.io para 

constituir a multa que ficava em poder da Companhia como garantia de 

r1.ão rescisão contratual,.· (C.ada contrato tinha uma cláusula que pre

via um determinado desconto até formar o valor da multa nele estipu= 

la.do). Se ·esta providência podia garantir o futuro, o desconto men

sal podia comprometer a sobrevivência imediata dos operários. 

A resistência dos operários à medida deve ter sido gran

de, para que sua obrigatoriedade fosse eliminada logo em seguida. Na 

oitava ata d.a sessão ordinária da AGA de I6. 3 .1889, lê-se: "Aberta a 

sessão, um acionis.ta fez a seguinte proposta: 1) Proponho que a Cai

xa Econômica continue a existir como até aqui na Fábrica do Cedro,. 

l!-v;re para os m.aior.es e obrigatór,i.a. para aqueles gue são menores e 
" -- -~...__ ___ -··. . 

s~m rep;re·s·ent.àn.E~s legéiis~·Tgrifos- no-ssosl ·entrando em- regimen co-

mum desde que toquem à maioridade; 2) _Que seja criada nas mesmas ba

ses na Fábrica da Cachoeira. Posta em discussão, pede a palavra o 

superintendente e apresenta a se.guinte emenda: Em vez de Caixa Eco

nômica, seja este auxílio prestado aos operários em conta corrente, 

n.as mesmas bases da proposta em questão. :bosta a votos, forem apr(l,)-. 

va:da.:s .Por unanimidade de votos a proposta e a emenda" (Livro .de A

tas" no 1, de 2 de abril de 18·83 a 30 de março de 1894, p,22). Por

tanto, de obrigatória para todos passou a opcional para os adultos, 

c.ontinua.ndo da mesma forma para os menores. E pela emenda, os lança

mentos dos descontos não seriam e.fetuados em livro próprio (Regis

tro 'da Caixa Econômica do Cedro) mas no de "contas correntes". 
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-. Nos livros ''contas Corrqnté,s ,r er:am ass:en.tadtris.:: l'i.ll:,~~il;leri:tçrs 

de' todos os correntista;S que ma_ntinha:m ligEJ:çõe,scomercí~ls·coin:a:_Ótim:;.;, . 

panhia ('compradores, fornecedores, troI,:>eiros', viajantes eu • pél_a ._. e
mend.a ,, oi:;. operários que aderiram à_Caixa). Esta _decisãormid,ou o regis..: 

tro, dificultando o acompanhamento· d,o. programa (a .ades·ãq, .• o ~Ônta:n..,. 

te arrecadado, as -retiradas, o destinq dó fundo étc.) ~- Para pe:~q,µ._i-: · 

sar nest;es livros seriá necessária uma li$ta compieta · dos opéráriôs· 

da fábrica'~ d~s maiores e dos menores. Como esta relação nã6:.e?{iS;teú

torna-sé--praticarnente :impossível pro.ceder a tal análisÊ!. A única tis..:; _ 
. . 

ta disponível seria o li_vro de ponto. onde o porteiro anotav·a' .as. ho..,,. 

ras trabalhadas .. Mas· por. ele não se pode reconstr~í-la .porque d ré""._ 
. gistro ê· fe,ito de forma: incompleta somente-pelÓ. pré~ome e mÚ'itas V~"-

. z.es pelo apelido pelo qual O. Operá:r;Jo era ·Chamado. 

De re.sto, este ·es'forço não àjudaria muito a elucidçir:o.pro-::, .. · 

blema ,pó1:qu,e pela citada "carta que consti tu~à. a Caixa . ·Econôm;i~am 

percebe-se ·a vontade expr.essa de destinar. o fundo de aposen:tadAria 

para a <J<>.n$t;Ituição de umà "Cooperativá de Consumai' nos mo.lde·s· das. 

_ fristituiçê>es européia.s. Veja-se um trecho da citada. carta: ººHoje· CQ~ 

· · imenso pr'âzer vejo coroada de ótimos resultados essa .:instituição .·po-

. dendo E?lá garantir .a todos_ os. Op_er.áribs da Cedro uma 'sub:sistênói,à · 
fáêil e v.ma regular fcihte de rendas, se a ·semelhan·çà: do· que· pê <3a: · 
rios. Estados Unidos e em diversos países cta Europa fizerem .aquisíç~o -

. de urrià • casa. de coritérC±O capaz de s~tisfazer as. suas exigênc'iás . -ô~.:: 

·suas necessidades~ e.é isto. o que próponho a todos os atuais empre..; 
. . 

gados de!;;t:a fábrica, rogando-'lhes declarar se concordam. na o·rgani"."' 
. ..· 

zação de: _uma companhia .com fim de comprar o armazém de gêneros des-. 

te estab~];:ecimento que possui todas as condiçõe.s desejáveis, e. cu-
. ' 

ja venda,, s.egundo consta, será brevemente proposta 'por .algti11s dos 

respectivos propriet~rio$. A· aquisição deste. negócio podérá sér féi

t::a com o fundo da Caixa Econômica por meio. de ações .ao alcance de 

todos .. E domo da rej ~ição desta_ medida, possa se desemp~nhar ·a ne_·:
cessidade · ôo fundo da Caixa Econômica para outro fim, por part.e de 

alguém; .a/ estes dec~aro que desta data fica· marcado o prazo de. oitó 

dias parai:·proçura::tem os seus saldos" (Museu). Pelo. documento fic.i 

claroqüe-·9 projeto de -fórmação de-cooperativa formada com as;~oià~ 

do fU:ndo de, cada oper.ário que aderisse~ o lucro gerado iever'çe:ri~ .em. 
. ' . 

beneÓfício. ,dos op·erários cotistas ~ _ Es_ta iniciativa teria a vantage~: · . . . . . . . . 

de liberar a ·companhia de sua contribuição permanente pé;ira cónsti.;. . 

tuí--la. 

1-{o relatório da Dir'êtoria de 1-892, ó gerente Qa fábrica dc~i.:> 
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Cedro voltava a insistir na necessidade de se criarem incentivos pa

ra se conseguir a estabilidade dos operários: "Ninguém desconhece que 

sem longa e boa priticau que s6 se adquire com o tempo e aplicação, 

o operario produz pouco e imperfeito e para que se consiga sua esta

lbil:i.dade é preciso que se lhe proporcione vida barata qu~ se lhe ex

cite o contentamento e a coragem com a perspectiva de um pecúlio ou 

pelo roemos um amparo na rnoléstia 11 (Relatório de Diretoria CCC - 1892). 

A insistincia neste problema deve ter viabiliza~o a criação da coo

perativa. do consumo que se chamou "Casa de negócios'° ou "armazéns da 

fábrical)IJ. A'Diretoria 0 reunida em Curvelo no dia 20.3.1893 1 elabo

rou os Eitatutos da Casa de negócios da Fábrica do Cedro: .11 1. Oca-

'pital da Casa será de 10.000$000p dez contos, 2. Os lucros da casar 

verificados em balanço anual, serão divididos entre os empregados 

da Fábrica de acordo com as condições seguintes: 3. Dos lucros serão 

deduzidas às· despesas da casa. o aluguel de 6% ( seis por cento) do 

capital para o fundo" ('Caixa.Correspondência Recebida, 1893 - Museu). 

Este regulamento foi estendido para o armazém da fábrica da Cachoei

ra e :mais tarde para a'." fábrica de são V:i,cente. A constituição doca

pital com o. fundo da Caixa Econômica não deve ter sido difícil por

que o montante existente em 17. 4 .1888 · era de 8: 090$300 (Caixa Corres

pondência Recebida 1 1888, Museu). Pelo documento vê-se que os lucros 

deduzidas às despesas de administração e de aluguel revertiam aos e!!! 

pregados na proporção de suas cotas. A questão do "pecúlio ou ampa

ro i mol~stia" levantada no relatório d~ Diretoiia de 1892 foi logo 

em se~uida encaminhada pela fábrica. No relatório apresentado à As

sembléia Geral dos Acionistas (AGA) em 15. 3 .1894, na demonstração de 

contas da Fábrica da Cachoeira aparece discriminada a quantia de 

46$000 na rubrica '°socorros mútuos" (Livro de Relatórios e Balanços 0 

IIO vol. 1893 a 1902, anexos). 

--~--~.,,.-----.--------- - - __ __: ____ ------..--· .... ----·-·-- ·-- - ----
A pol1t1ca das gratificaçoes pôr parte da Companhia Cedro 

e Cachoeira (CCC) não se limitou a estas iniciativas. Em 1906, aDi

retoria estàtuiu prêmios para estimular o aumento da produtividade 

e o aperfeiçoamento dos·produtos. A Diretoria resolveu então: "Dis

tribuir no fim do a110, em cada fábrica, a importân,::;ia de 300$000 1 em 

prêmios. às tecelãs e meninas do fila tório de acordo com a seguinte. 

tabela: 1) As tecelãs que mais tecerem e tiverem mais perfeição no 

trabalho um prêmio de 100$000, um de 50$000, dois de 25$000 e dois de 

20$000; 2) Aos meninos mais aplicados ao serviço e de melhor proce

dimento, 12 prêmios de 5$900 cada um" (Ata dà Reunião da Diretoria, 

· 29.3.1906). Vale ressaltar que as gratificações criadas se dirigi-
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raro basicamente aos meninos e meninas estimulando o bom comportamen= 

to ~ •a p~odução .. e .o que pode ser visto. como r-efor .. ço ao cumprimento do 

regulamento. e ã. for-111:zçáío. ~~- opeirar~o di.°sciplinad~. 

Para. finaliz1:u: ~·· yale regi~trar ... ~ma· últj;m.ii' f.o.tm'a de ·grati= 

ficar os óperârios p e-sp.ec;::ialmente. as chefi_~~. ·. 1ira à .. di~:t~ibuiçâo de . 

sobra~ ou· vendas de açoes. da. CCC ao5. mestr.és e cónti'~rnestres.. N~ .ll.Gt\.: · 

realizada em 16 º 4. lf39 lo· foi proposto por um (los Diretores e cipi;:-o,Ja 0
~ 

.do peia assembléia que as 22 _acoes d.a nova emissãt, que:-h&vi;m .sc;bra~ 

do no rateio' fossem sorteadas em concliçoes idênticas!?ª~ª os ·füeguir.i= . . ' .. · : ·. ' 

· .tes empregado;:;;.~ Joaq_µim Çar los F. Ribeiro. Williglm Hut.düns.on:, ,los,~ 

Manoel Vidigaf. Ba,pt;.í,sta.u. J_oão Àugust.o Mar•es e Josê GuilhP.rm<::: d,:;,iFJ. San= 

tos (Ata; AGA,, lE. 4,.189.~ u. _ fl .. 35 » • ·Effl ea~ta de· ··13 ··l.L.1893 ~Ô g~:cent~ 
. :··'.. ·. 

da Cedro, o ffieSff\O .acionistâ propunhá g . "'Como é .do costurn,e u :&.O·~ Ofici"" 

.·ais· OU .machini.sta~ se ceà'ern quebradas individ~i!;;is ·das .ã-.\';ô·éS º 0 .JÔãÇ) .. 

···• Ribei.ro···~E;!4~ para q~~ ,lhe ;ej~m:.·Cedfda-s -10 a~oesv você fara ci q\H? d~ 
: . . . . : ..... ·.. . . 

direH.o···for -n~o o de;ixa.ndÕ ficar· de fota~ pois. não $6 Qd@!.cm;1 o. i'.t·;;. ;. 
. mão .prestam em '.S. Vicente/ os melhoreif> serviços e de amii t.t-i bocr: · vo.ri= 

tade trabàlham aio pel~ · gu.e desejo e espero que ~ eles ~Q::!'jam 1;:;~ditl~ 

. âlguJnas ações ou i;:l.S .. que lhes couberem o que e dé 'if.::U1.taigern po2.irGl:. c'l C.1{~ rn-,. 

.. (grifos nossos, Ca:bi:a Coriiespondiência Recebic'L,t u Hi92 e Museu~ º 
,· 

Em. carta datada de 26 .12 ~ 18~3 f o gerente d.ôí lfcib.~iea dó Cci.,,. 

· dro respondia oficialmente~ '' A Companhia· deliberou comprar· l'l:~ f.r~~, . 

. çÕes e cedê-las a seus empregados pelá cotae;ái.Ou · Uffi,~ '{!'~Z qti® E!.mõ ·po=· 

de fazer doação daquilo que ri.ão lhe pe:r.t~nce. A fri.~ar;. d<;;J 'tÚü~ ~(;i~ 

é 33$333 u e .o Mestre João ffe.lves por ~rni;mplo que t;e,m !J:fü.z &:,~~o ~ pôr 

. isso tem d.frei to a; uma fra.ção cujo valor pel.::i cot.aç:ao de J3$ )] 3, :r.:~ º · 

•.não· quererá de certo. prescindir dessa quantia em· bé:1'1eff.e:io d~ :Y:>-= 

tros ~. Assim no~ possuidores de dua.s ol~Õe$ tem de receber· e:rt1. di.:nheirb . 

66$666 rs. As reposições a.os aeionist~$ fracionais montam <em 2i: .2f.H:'J$000 

çra!'ides padido; e ninguém vende por esta çoté.l!.ção. Ben"l.GlJ:Qí,)' r ,2U,m~ntan 

do coí:u;.id·eravelrnente a sua Fábrica. {Tecela.9·em Be.:rn,:?t:r.dc t".(asc~renhêlls 

de ·Jui:;! de Fora) u ord.enou""me vender suas prefez:-enciais u e· dé~sas ~ · . 
.. que ;n,:de tirar. algumas para. satisfazer aos pedidos de empregados da 

. Cachoeira 6 ·. e de alg~ns · amigos ç .sendo que s·ê;° um eapi talist!Q\. quis ar-· 
remâtá-las toétas e oude com dificuldades arranjar-lhe so 40 e. po~l-. ~ . . 

cas pre_ferenci_ais pela .cotação .dP- 100$000 rs º Essas a<;Õcs. ficam em 

250$.000 · ern · j~nt!iro para·. o tomador, integ~alizados com o próprio lu=. 
' . . ' . . . 

cro. ficarã:o valendo cm· junho 400$000 rs. pelo menos o O em~rego e bom 
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-~·1fendoso 11 e sinto :nã<l} .dlspor -de ~r.<i'H"ides Gapit.ãi.$ ,P;;i!i'.'.si .eõ!inplr~l::' as:· 

\(~~ pu.des!5e a l 50$QOO·CO . ..(Copia_ãoir de Cartas .. e CE. "2-~. -~L 1893 a L 3 .1a-g·4: 0 

p,_,:2·3,t/~J- ·Tais co-rrespondê-ncias e decisões. debeam e lar.a a 'int~ni;ào 

da dire-cão em premiar seus melhores e mais· dedicados operár.-.ios com 

~i;ÕtiH,; da Compànhia.t mesmo na contingéncià. de sua valor.i:z:aç5o imedia~ 

ta~ E .-esta prem:i.aç.ão dos melhores era· vantajosa para .a comµa.rd1i21. 

poh; aumep..t.ava a deàicaçâo, o zeló t .a .produ,ão e a: [:'rodut.: vidad.e e 

Com i5to fech.a-se maü; :um complexo ·cireui to de· rnecanismo.g; .· 

-p&rGll a produ_ção da discipli~a.-.que tem na .e.st~ut.ura de poder dí;rn.t.ro 

.-da fábrica o s:eu centro -vital. Da estrutura de poder dependi.a a pr-c= 

dução . .e o funcionamento do si·stema produt:;j.vo. Dela dependia a eficã""' 

ei& -dos procedimentos - a cere~ Q -controle -tio horáI"iÓ e ..da :pontua.;,. 

J:idr.rde 8 «! distribuição espacial -e funciOrAalt ô .zelo pelo etunprimen= 

to do regulamento, os --conti-oles ela -proêu-çãcu guaLl,.dade e qu.antidad11: 

""' .postos !:ffi prát,i_ca par:a a formação da disciplit1a º E éoroo garanti~ 

.... parai. que est·e sistema de poder . fosse eficiente? ~f icaz na produção r · 

rno i:.:i~cionarnerit_ç da .fábrica 0 na manutenção da ordemr ha.via um slste=· 

ma de· punic;;ão e. de prêmios qi.;ie p no limite, garantia .a disciplina. n.o 
.. ~ . . 29 d . •. . b ..;i. - • . . ~ sen:::..100 we.ber.ieno e oDtençao o.a o eu..1.enc:i.a e· . quer a.e., J:-egtuamento 

ou is.ordens emanadas da direção. de forma espontin~a ivia primiog} 

ou ob~igat6ria e coercitiva representado pelo siste~a punitivo aci

~a; .• ~rn.al.isado. Relatos de. operá.rios testemunham a apl.:l.ca<,:;áo do si st$·· 

-ma puni ti 'li'O = arnoe.stações" ca.st.igos f isicos ,, ex.pulsã.o. No ~xame dos 

doc-umentos contábeis da época" na parte referente iis fontes de ren°· 
" da~ consta u~a rubrica intitulada ~multas• onde era~ registrados os 

g~nhos ar~eeadados pe1 a su.a aplicação. Os valores 5,áo' variáveis e pD= 

dem ser insignificantes se co~parados com os provenientes de outras 

fontes de ::::-enda êa c~presa º ó volume arrecadado não é o sign.i f icat:i.= 

·.ro nesta questão. Para o estudo da formação da discip1inã ~~ ··· mãns de 

que o valor, i mais impoitante seu registro porque~a prova inequ!= 

voca d~ QUe ·eram aplicados e de gue o sistema punitivo.era constan-
. . . 
· te e per=anentemente utilizadou sempre ~ue se .fiiease necessirio. O 

'(tstlõ·z:' éas ::nil tag; descontadas dos baixos SG'ÃlâJriO~ dos ope~.á:rios ;1ac:1 

e:r~ paz~ os mesmos· dest.i tuídos e.e significado. Alirn da ht.unilh~G;;âo 

que ~ua a~licaei6 acarretava; e destcntó pesava no bolse. Disto ae
rivava também seu pod~r eor~etivo~ 

?elo caráter elitista e excludente da SO(:Í~-ifade ~grár.ia <E;; 

escravo.é:i:ata da. ~poc.a u podc~s.e presul'riit º com p@uea m"l.rge!'ll die c;;;:-tof 

·quic o sist~ma punitivo não .tuncic:màva ~ a.penas 11 ~m Ci!U\H5S · <e:l€cepcic= 

naiso :mas cumo o p::inc:ipal recu:-so P,.;;I'ii!. ga:ca~ti:r· @. o:-dem da fáb:rie:ail 

>i ,;. 



O cumprimento do r.egularttento e o exercício efetivo dos vários meca..,. 

nismOS disciplina·res postos em prátiCélo O USO de gratificaçªO riaq 
foi, no entântou tão g·en.eralizado e sua distribllição foi muito s·e,..:. 

letiva ,com o objetivo de premiar os mestres e contrà:mestres e al= 

guris operários, . cons.i,derados pelas fábric~s como exé'útplares. Ape~ar 

do seu caráter limitado e· restritivou a premiação deseifipenhouum pa

pel fundamental no comple~o sis.tema qe Ínecanismos postos em movimen"" 

to peia f'ábrica para a produção da disciplina na mediõa em que garan~ 

tiu e realimentou a dedicação e a lealdade da estru.turà· intermediá-, · 

ria de poder; sem o concurso dos. chefes:· o fu.ncio~amento da mesma e a 

formação da disciplina (e sua manutenção-) n:ão teria sido possível. 

4
0 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

~· análise à.a estratégia empn~saria.l posta em prática para 

a formação do operário.disciplínado, dócil e iitil, tendo como prin

çipa1 agência a prÕ.pria. fábrica, no centro. e no norte de Mü1as, nas. 

três últimas décadas dó ·século XIX, permite repensarf de outro ângu

lo, algumas teses sobre o pr.ocesso ae· modérnização capitalista no 

Brasil que foram recorrentes durante certo. período .. A primeira delas 

nega· a existência de um projeto blirguês de trànsformação ou. réo.rd~-
. . 

namento. · de nossa sociedade durante a vigência da · escravidã,o. e· logo 

ap6s a abolição. Outros áutores que o admitem, circunscrevem-no. ãs 

regiões onde o processá de transformação ao nível das relações de 
produção era bem mais adiantado. Refiro-:-me às r~giões produ,toras e 

exportadoras de café, onde a substituição do trabalho esc;ravó pelo 
. . 

livre foi mais. acentu.ada e. onde os processos de urbaníza:ção e indus-

trialização se desenvolveram com maior intensidade, corno em São Pau

lo. 

o exame desta problemática pelo ânglllo' da produção fabril e pe 

lo processo qe formação de mão-de-obra industrial numa região não ex

portadora e mais atrasada do ponto de vista do desenvolvimento da:s for

ças produtiv.;.s,. fornece uma prova inequívoca de que ,este projeto e

xistia de forma mais generalizada e de.que estava sendo implementa

do por vários agentes: co~erciantes, faz~ndeiros, imigrantes, empre~ 

sários industriais nos mais diversos recantos deste país. Onde foi 

conduzido pela burguesia industrial tendo como centre, a fábrica~ o 

processo se desdobrou num movimento típico de dentro p:ara fora. · Pri

meiro, circunscreveu-se aos limites das fábricas.· Dirigiu-se aos tra-



balhadores objetivando trans~ormi-los em operários industriais, com 

novas habilidades, disciplinados~ orientando-se por novos valores 

e háqitos. Paralela e posteriormente, o projeto buscou subsumir a 
" 1 socieêlade corno um todo aos novos ditames da formação. econômico-so- ~

1 

cial capitalista que se implantava e que tinha na fábrica seu pro-' V 
! tõtipo e seu centro privilegiado de irradiação. 1 

A segunda reflexão nos remete às características do pro

cesso de modernização. Conhecemos o caráter violento, autoritário e 

desumano do desenvolvimento do capitalismo industrial na Inglater-

ra, na Rússia, na França e em outros países. Desconhecemos, em ge-

ral, as condições que presidiram ou acompanharam seu desenca.deamen-

to em nosso país. Não raras vezes, supõe-se que sua implantação te

nha sido branda, tranqüila e pacífica. N_a primeira fase da moderni-
- - . 30 - 1 f-b . -zaçao europeia Secu o XVII e XVIII as a ricas recrutaram opera-

J1 

f 
rios entre camponeses e ~rtesãos servos que haviam perdido suas ter- i 
ras e seus ofícios, entre mendigos, prostitutas, viúvas, órfãos e. !í 
crianças reunidas nas casas paroquiais. Embora fossem indivíduos ou J 
agrupamento~ em processo de desestruturação, ainda possuíam uma tra

dição comunal e cultural secular; identidade étnica, costumes pro-

prios, tradições e profis;sões definid;3.s, experiência de organização 

que gàranttu um mínimo de solidariedade entre seus meml:)ros que lhes 

permitiu reagir de forma conjunta contra o avanço do capitalismo no 

campo e via fábrica moderna, nas vilas e nas cidades. A defesa dá 

:t, 
;, 
1 

1 comuna, dQs ofícios, das corporações, a luta contra a proletariza-, 1, ,, 
ção generalizada foram responsáveis pelos movimentos de resistência f 

empreendidos individual e coletivame:rrte. A resistência dos trabalh~- ;, 

dores evoluiu da fase heróica onde a reação se dirigia contra as ma- · J; 

qµinas e as fábricas pélra uma forma mais organizada~ J_)ara os sindi-

.... catos e depois para os pé!.rtidos pol:i:ticos .. Quando a luta s.e trava 
. . , 

nestas instituições não será mais contra as fábricas, mas por .maio-

res salários, por melhor.es condições de tré;l.balhp, por redução da jor

nada, pela regulamenta.ção do trabalht> das. mulheres e qas ·crianças, 

pela liberdade de organização, pelo.~ direi to.s de cidad.ânia e de par-

i 
. ;.. . ·. l.;. ~ . 31 . 

t. cipa9ao pc::> it1..ca 

No Brasil o process.o se dAstingue menos pela violência., p~ 

lo auto.ri tar'ism.o e pela desumanidàcfl.e que seu desencadeamento· pqssél. 

ter élcarretado. A diferença ma,ior .esteja, talvez, nas caracteristi-. . 

cas dás sé,9fueiltôs sociais incorpôradàs. Pela _base social, podemo:3 di~ 

tinguir doi.s cômpon~ntes:: 1) à modernização que se faz com a mão-de--o-. . 

br.:·a im:ig:IÚ'l,ntie .. Os ope'rãrTos das fábrióas foram recrutados entre es-
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tes cont~pgerii:es~ ;Embora não · f.ó.sst~m-h9mogêne.os'.cio,i:,{.)n:to ·a.e y'ist~ •· át-

. ·nico, éultura.1 f.cos·.tuÍtie.s·u l.fngu;çip t:radições>a:e pa_ts~s e r~g·i5.es .cfl.;,,._ 
ferentes), pr~fissiCJ,nal:,. etc~ .. pr~dmni,nio. entre eJes· da~-'ic:l~:Las aria:r-·
quistas e libertárias criou ce~t'as. condições. que po~sfbilitaram or~ .. 

. ganizar ·nas. cidades ,ma}:or~s. os ,prime.i-ros m'ovime,ritôs de resi~fênciâo 

05 primeiros sindicatos e· as prirne~ras greves contra os- baixos sa-: 
. tá:r:ios e as péssimas. condições .de .trabalho : exis.tentes nas fábri,cas 

.. Çla época-. 2) ·-o segundo engl?ha .a :modernização de determinadas· r:eg:Lõe's 

como o centro e o norte - · de: Minàs ,. onde a b:a:s.e social de recru= 

ta;mento dos operários não foi formada por imigrantes mas por agru

pamentos de indivíduos nacionais;. sem qualquer -Erc1.dição comunal ou 

cultural, e sem eXJ?eriência de organização. Os operários, recrutados 

entre artesãos, camponeses, mineiros I são indivíduos de ex~ração so- _ 

cial heterogêneá quer do ponto de vista itnico, sociali cultural ou 
. . ~ 

individual. O operariado destas regiões foi formado destes vários ti-

pos de º'desclassifi'cados. sociais": homens livres p escravos p ex-es

cravos, libeitos ou descendentes de escravos. Ou por indivíduos so

cialmente fracos: mulheres, vifivas., órfãos.e crianças. Eram indiví

duos destituídos de· meios de produção e de qualquer direi to, sem 

profissão definida e sem grande capacidade, individual ou cole'tivau 

de oferecer uma resistãncia mais conseq~ente. 

Não se nega a existência de algumas formas individualiza

das de resistência, tais como: desobedi~ncia ao regulamento; absen= 

teísmo, rotátividade, desleixo na conservação das ~ãquinas ou nau

tilização dos insumos, promoção de acidentes propositais, etc. ma$ 

estio muitp distantes das reaCÕes que os op~rãrios ingleses _ou imi

grantes tiveram em circunstâncias semelhantes na Inglaterra ou em 

São Paulo. Tampouco, a resistência organizada processou-se. Ocorre

rá alguma paiticipação sindical ou política (via PTB) na dicada de 

1960. Mas durou pouc? tempo e o movimento não se consolidou porque 

sobreveio com a revolução de 1964 a perseguição e a repressão que 
. . . . . 

liquidou com a ação das lideranças nas_fápricas, no· âmbito dos sin:.. 

dicatos 0 da sociedáde ou do parlamento. Com isto,-· o movimento não 

·vingou. Retrocedeu. 

Para que a resistãncia individual e a organização rião se 

processassem foi decisiva a açãodosempr~sári-os _empreendida ao lon-
. ' 

go do período. O. t.ratamento pessoal dispensàdo. pela ge:rêncià à al.;,. 

guns operári~s, os incentivos is chefias, a segmenta~ão do corpo o

perário pelo salário e pela exploração das suas diferenças internas u . 
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as várias .formas de· cóntrole s.ocial e os diversos procedimentos dis

clplinar~s postos em prática pelos empresários no ihterior das fa

brícas reduziram o, espaço e as chances para a organização sindical 

ou ~artidãria dos operários. Talvez seja pelas raz5es expostas que, 

sobre indiví.duos tão comuns submetidos a lutas sociais tão desiguais 

e sem maiores lances heróicos, tenham·ficado tão poucos registros e 
·não se .tenha elaboradó nenhuma memória. Ora, isto não atesta que o 

processo de modernização capitalista posto em prática aqui nos tró

picos t:enha ~ido menos violento, autoritário ou desumanodo que nos 

países· .onde se originará: 
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01. 

02. 

03. 

NO'i'A,s. 

As ~ãbrica~ do Cedro e Cachbeita fora~ Qrgánizadas·pela famiiia 
Mascarenhas; .A primeira começou a funcionâr em 1872 e loçalizou~. 

· sé'. em Tabo,1.eiro Qrand~;. Sete Lagoa$ r hoje Caet:anópolis ~ A segun-
.da ·entrou eni operação em 1875. A sede ficava no município de Cur-: 
velou hoje Inimutaba.. A preferência pelas duas fábricas para a 
reconstrução d.o processo de formação da disciplina se justificçi., 
aiém do pioneirismo que a fábrica do.Cedro representou, pela e
,dstência de documentação, rica e farta sobre a questão, naque ... 
le. período, formando o acervo do Museu Industrial Décio Maga
lhães Mascarenhas em Caétah6polis. Para maiores infoi~aç5es so
bre a família e as fábricas consultar: Tamm, P. A Família Mascà
renhà.s e a Iridústrià Têxtil em Minas, Belo Horizonte, Tip. Vel
loso r 194 O; Mascarenhas, N. L. Bernardo M.ascarenhas: o Surto In
dus~rial de Minas Gerais. Rio de Janeiro, Aurora, 1954; ~asca
renhas, G.M .. Centenário da Fábrica. do Cedro, Histórico, 1872-1972, 
Belo Horizonte, Ed. Particúlar, 1972; Vaz, A.M~ Aindústrla Têx
til em Minas Gerais, o papel da Família Mascarenhas, 1872--1972, 

· Belo HÓrizonte, 1976, (mimeo). . 

Este levantamento e classificação foram feitos pele;> autor a· par-. 
tir de .diversas fontes: .relatórios governamentais,. a bibliogra-. 
fia da nota anterior e alguns números da · Revista Industd.al de 
Minas Geraes qüe circulou no final do século XIX. Girole.ttí, D. 
A Modernização Capitalista em Minas Gerais - A formação dóOpe-:
rariado Industrial e· de· uma nova· cosmo visão. Rio de Janeiro ,.Mu
seu Nacional, 1987 (Tese de Doutoramento}. 

A divisão regional· ad~tada segue critérios geográficos e admi
nistrativos que permitiram a divisão da Província de Minas. Ge-
rais em 5 comarcas. Assim: a região oeste corresponde à Comar
ca de Paracatu; a região norte,: à de Serro Frio; a região. sul, 
à Comarca de Rio das Mortes; a central., à de Sabará e a leste, 
à de Ouro Preto. Para. maiores informações ccinsul tar Matos, Rº · J. 
e~ Corografia Histórica da Província de Minas Gerais (1837). Be
lo. Horizonte, Imprensa Oficial., 1979. 

04. Marx distingue um processo de outro da seguinte forma: "Nâ manu
fatura r a organização do processo de .trabalho social é puramen-

. te subjetiva, uma combinação de trabalhadores parciais" ( ... ) Ne
la, "a. supressãõ do trabalhador individualizadó pelo trabalha
dor coletivizado pàrece ainda ser algo mais ou menos conti1:geE. 
teº'º Já ita maquino fatura, "tem a indústria moderna o organismo_ 
de produção inteiramente objetivo que o tr.::i:balhador encontra pron 
to e ac.abado como condição material de produção ( •.. ) . A màquf= 
naria ( ••• ) só funciona por meio de trabalho diretamente coleti
vizado ou· comum. ·o caráter cooperativo do processo de· trabaiho 
torna-se urna necessidade técnica imposta pela natureza do pró
prio instrll1:llental de trabalho" (O Capital, p.440). 

05. Braverman, Harry. Trabalho e Capital Monopolista, a- degradação. 
do trabalho no Século XXi ~iode Janeiro, Zahar 0 1981, p.4Bº 

06. A titulo.de exemplor citamos uma relação das máquinas que com
punham a Jrábrica. do Cedro e que foi enviada à Câmara Municipal 
de Sete Lagoas no a·no de 18.83. A Fábrica era acionada por: "Uma 
roda hidráulica de 10, 5 · metrqs ·· de diámetr.o de ·40 cavalos e urria 
máquina a vapor auxiliar de 20 cavalos". "O maquinisfuor de ori
.gem itiglesa, e americana~ compreendia: "l deécaroçador, 1 a6ri 7 
dor-batedcir, l miquina de fazer mantas, 6 carda~. 2pavieiros, 2 
passadores, l abridor de residuosv 5 filat6rios, 1 retorcedeira, 
05 tosquiadores, 40 . tearês, 1 calandra, · 3 urdideiras" (Mascar~ 
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nhas, ~97.2: 88/9). Para maior descrição do processo, ver Girolet
ti p D. 1987. 

07. Veja-se por exemplo: Stein, Stanley. Origens e evolução da in
dústria Têxtil no Brasil, 1850-1950, Rio de JanE:iro, Campus, 1979. 

08. Weber, Max. A :f:tica Protestante e o Espírito do Capitalismo, São 
Paulo, Pioneita, 1967. 

·09. Gramsci, A. Maquiavel, A Política e o Estado Moderno. Rio de Ja
neiro, Civilização Brasileira, 1978, p.382 e 396. 

10. Bourdieu, P. O Desencantamento do MUndo. são Paulo, Perspectiva, 
1979. 

11. Não farei aqui um inventãiio desta literatura. Menciono alghns 
. artigos que fazem um 'mapeamento dos trabalhos produzidos neste 
campo: Viannà, L.W •. "Estudos sobre o Sindicalismo e movimento o 
perário: resenha de algumas tendências". Rio, BIB, 3, 19 7 8 e "A= 
tualizándo uma bibliogr~fia: Novo Sindicalismo, Cidadania e Fá
brica", Rio, BIB,17, 198:4. Sader, ·E. et alii. "Sobre ·as "clas
ses popuiares" no pensamento sociológico brasileiro; notas de 
leitura. sobre acontecimentos recentes". In: Cardoso, R. C. A A
ventura· Antropológica; Teoria .e Pesquisa. Rio de Janeiro, Paz e 

· Terra, 1986. 

12. Para uma .. discussão desta categoria, consultar Mel lo e Souza, Lau
ra. DesclassifJcados do Ouro, a pobreza mineira do Século XVIII. 
Rio .de Janeiro, Graal, 1986 (Introdução). O "Desclassificado So
ei.a!" n.ó nosso artigo, inclui, além dó homem li vte pobre, os frag
mentos da escravidão·. O operáiio recrutado entre escravos, liber 
tos, ex-escravos, ou seus descendéntes. -

13. O reprocessamento da mão-de-obra nacional· para as fábricas não 
foi urna opião empr~saiiàl. F~i uma contingªficia hist6~ica dita
da pela escassez de mão-de-obra qualificada, sobretudo nas regi
ões nã·o beneficiadas pela imigração. Para maiores informações so
bre a escassez e as queixas dos indústriais com relação ao pro
blema, consultar Stein, Stanley,· 1979. cap. 5. Pata uma análise 
mais exaustiva sobre o processo de. seu recrutamento e formação, 
consultar: Giroletti, D. 1987. 

14. Foucault, Michel. yigiar .e Punir, História da Vioiªncia. nas Pri-
sões, Petr6polis, Vozes, 1977. · 

15. Poulantzas, Nicas. O Estado, O poder, o Socialismo, Rio de Janei
ro, Graal, 1980, p.41~ 51 é 77. 

16. Marx, Karl. o C,;:tpital (Crítica da. Economia. Política), são Paulo, 
Dif~l, 1982, 7ª ed. 

17. Brighton Labor Process Group. "O Processo de Trabalho Capitalis
tan In: Capital and Class, 1, Inglaterra, 1976 (Tradução de José 
Ricardo Tauile e Carlos ~onaldó p .• Ferreira) , E?. 2,2. " 

18. Edwards, R:i,chard. Contestet Terrain, the transformation of the 
Workplace inthe twen~ieth century, N.Y Basic Boõks, p.18~ 

19. Mascarenha.s, Geraldo .Magalhães. Centenário da Fãbrica do Cedro, 
Hiit6rico, 1872-1972. Belo Horizonte, Ed. Particular, Cia. Fia
ção de Tecidos Cedro e Cacnoeirá, 1972, p. 66. 

20. O "livremente" deve ser entendido também na sua acepção j uridica: 
"Liberdade é essencialmente~. ausªncia de restrições". Neumann, 
Franz. Estado Democrá~ico e Estado Autoritãrio, Rio de Janeiro, 
Zahar, 1969, p. 180. 
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~1 O reg~lamento estava dividido em duas p··~=s· • -u• . 
~ • • ...,,. ._,__ • Gil ~ .... Gér"rta e a in= 

. -te:sna •· ~ externa ~egulava a v1d~ .dos moradores da vi l<'l 
O 

erári 
A internai o func1onamen~o d~ fabrica· e o rel~~ion~m· tp d.··ª· ~. i . . . d . ""' en o os o-

' per ar º: '~n~rr s~ e estes co'!' .º~ mestres e corib:·amestres e vice-
vers~. ·~ a â ecia as. c~nr.petenc1..as e ,a~ ~esponsabil idades dó Mes 

.. t:re er'.: e e repart1.çao. Uma transcn .. çao dó r:-egulament. 
4 

-
.. su~ressao d~.algumas part,s dg original} ~ncoritra-se e~ ~as~~~ 

renhas e 197 a.:. 75-83. As c.t taç~es do. r 7gulame.nto no te~cto, irefe= 
. rem-se a esta fo~te~ Quando naof mencionaremos Mc6pia cri · 1• 

· 4 C O\ com· f - · d · · · · ~ · g :,..na~ . 
. q/ eu re e:t:enc~a ª~ r.especc:i..v~ pag:i:.naº A "copia original"' es 
ta no M;.iseu Indust:r:i..al Dec10 Magalhaes Mascarenhas. e:"'"'""-·""':· ~ · -

d 
. o ..,..c,~..,....{.,...f'.:'..,.!(,CVpO.r.. 1 Q 

Quan o nos referimos a este acervoº indicamos Museu. · ·-·-" 

22. ç6pia Original do Regulamento da Fãbrica do Cedro rc.o. p.1,. 

23. o regulamento usa alternadamente "administr.:adorG~ou "gerEH'ltet·c pa= 
ra designar a autoridade responsivel pela direção das fibricas. · 
:Em se tratando de estabelecimento fabrilº a. palavra mais r.HJequ& 
da iseria gerente .. Administrador designava eorn mai!l. prs"Jpriedàt'ê 

· aquela pessoa que se ocupava da direção doa servi~os de-uma fa= 
:l:enda. · Por issoº. pode=se supor qu~ a utiliz<i'31i;;ão das 01.ü~v>;:·as "ad 
ministrador" e "ex=f ei bor~' ou "fei to:r de meninos'º são ... 1:·~,r,1 ii:",Ütcél:1~: 
ci.l.l!s do mundo· agrário que perduram ,.10 uni.verso fabril ~:rr:t ,~,-;.rH-i.t~.:i:.·~ 

. · 25. 

27. 

2S. 

29. 

tuiçio. · 

t'Jos países desenvol vidb~ · com. teenolog.L~ mai.~ ilvatiç-!3td,Bi"/ 1.:si rnédii!',i & 
bem 5Uperior. Esta teenologit. i;:st:.á dispmd\r:;:-1 r~;:-gr., Tãfü:. foi. 5 .. mpc1z-.,. 
tada ainda pelo Brasil pelo seu alto custo, por um lado. e-~e-

.lo baixo preço de nossa mão=de=obrav por ou.1:ror qu~ tÜY):5:,1., t<:,:r:,N 
na o tecido e:ru produzido rio pais? compé:tit.ivo t,o rc,,c;:re~:,do S.;·:;;:,5:,t'·= 
nacional. A implant.a.l(';âo desta nova te:cnolog.ta nt, B:r.·i:i.r:i s. p.n::;',~t:ed.=· 
ria o sucateamenta da maior parte de nossas fábricas de tecidos 
e liberaria parcelas consider.áveit'li de mâo=cie:=ob:-~. Com n 1.·.;.;;l.~t.L~
vo pleno emprego após o Cruzado I e a fa:U::r.1 mom©·nt . .:i,,e.ft ti ,e, e.:tülT,<til."" 
ta do v~lor da mio-de-obra, o te~a da moderniz~çio da i~~~st01, 
têxtil mediante a liberação da irnport.oH;ã.o começo,) ;ci. iii,1Si::f.' c~k:d','::'tz= . 

p • ~ ' .• ~ ,,:i 1 • '[;,,, 'I .,. s , ' ' · dido pelos empr~sa:r1.os uo setor. 6 ~.1.em we __ :u·L,.1:l.g, e.e r;;t'eGJ..tós. a J'lJ."' 

ros subsidiadoi. 

A ruptura desta estrutura perscnalizida de pmg~me~tc~ de ·~ali
rios e de critérios pessoais para a aseen.sB-o profi~sü:n1,:l.l v.~i o= 
correr com o estabelecimento do s.alário mí:nünc ?õr Getíi2.lio Ve.r=: 
.gasu terminando com a grande heterogen~idadenaescala salarial. 
A eliminação destas difereru;as · que os segmentavam fo:i. um i~.= 
tor positivo para estabelecer ~3rimetros mais igualitirioa en-

. tre·os aperirios, facilitando o tr~balho político de cria;io de 
.uma identidade de classe entre os mesmosº em contr~pc;~iça.() i:llO 

setor·empresarial. · 

Na. versão original u há um adendo ao artigo 'terceiro· ~'iJ:~ n~ traft_! · 
e:-ição publicada foi suprcsso. Neleº os empresário~ :r.0:ce.me:nda = 

va~ que-os assoalhos fossem •varridos todos os dias a tarde cem 
f:'!Ui to· cuidado" (C .O. ~. 5) e sob f iscaliza.çao do mest.rii:: geral. 

?arte transe ri ta do contrato de .Jose Alves da Silva datado de 20 
de setembro e.e 1883. Caixa ·cor:respondencia Recebidau 1SB3v .Museu •. 

Contrato entre a Cia. Cedro Cachoeira ~CCC) e Antônio· Ribei~o. da 
Siiva r por si prór>rio e com consentimento de seu pai u :r ... tliz Ri= 
beiro da Silva, aos 12 de fevereiro de 1887 º C.aiJt:a Correspondên
cia Reccbidav t887u Museu. 
"O conceito de disciplina inclui o dri uma obedilncia habitualp
po.::-·p·arte das massasu sem resistência nem critica". Webcru Max. 
A dominação. ·1n: Cardoso. F.H. e Martins. C.E. ·(org.}. Política 
e Sõciedade 0 Sio ?aulou Ed~ Nacionilol979o p.17. 
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JJL 1ít't!».r~ maio-ires üiforrnaiçôcsu consult.;u·i Maiir~o K •. 0-C~p,it!JL ~ H:U.lr 
Cristopher-. A Revolução Inglesa de 'l640r. Li-sboaD ·Edi.toE"iJJll 1?1:e= 
.!'H::JnÇSlv.1977.. . -

JL !F{eferilitto-nos basicame.nte ·à Inglaterra. A estê irespei top vale cem 
$1.iltar: Thompson, Er La Forn1acion de la Clàsse Obrera. Inglatcr 
i<1!1.g 1070-1932,. Barcelona e Ed. Laia_, 19·77; Tradiciõn, Révuelta ~; 
Cor-.s.eienci.,:t de Clasep Estudíos sobre la Crisis de la Sociedad 

-l?r-e.;.industria1., Barcelona, Ed~ Criticar .1979. 

: .......... . . . . . . . . . . 
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AVALIAÇÃO E PERSPECTIVAS NA ATU.ALIDADE 





MINAS GERAIS· NA DIVISÃO INTER-REGIONAL DO TRABALHO NO BRASIL: 

ALTERAÇÕES RECENTES E PERSPECTIVAS 

Clélio Campolina Diniz * 

J1 - INTRODUÇÃO 

O~presen~e·trabalho .visa fazer um balànço das questões 

estruturais e da po1:ítica ~conômica mineirau que .permitiram melho

rar a posição de sua êconomia na divisão inter-regional dp traba-. ~ 

J.ho no· Brasil ·a partir da décEi.da de 1970 u mas que ao mesmo tempo 

apontam no sentido de forjar novo ati:-aso re;l.ativoº .1 

,, 

Procuro fàzer uma reflexão acadêmica, com visiias a buscar 

r•a experfência h,istórica os funda~entos e às ind.icaçõ.es para . o en--. . 
tendi.m~nto do momento atual e, ao mesmo tempo debater dir-etrizes pa-

ra a construção de uma sociedade materialmente .mais rica'.~ human~

mente mais justa, considerada a inserção nacional e inteinacion.al 

da economia mineira e, diante dos desafios· e dos . caminhos .. coD,te'mpo 

râneos. 

.. 
Neste sentido·cabe ress~ltar.que em nenhum momen:to cogi-:-

tei de criticar ou atingir· qualquer pessoa. 

Trata-se de. notas preliminares que espe·ro serem debatidas 

e enriquecidas no serniniiio que s~ t~avari em Diamahtini por oca~ 

siãó do IV Encontro de Economia Mineira~ 

* Professor do CEDEPLAR e do Departament:ode .EcoriOmia· da FACE/UFMG. 

Agradeço as críticas e sugestões de Maurício Borges Lemo'$ e Alda .Maria· Palha~· 
res Campolina. 
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2 ~· TEND:ENCIAS RECENTES DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS ATIVIDADES ECO 

NÕMICAS NO BRAS,IL 
/ 

\ 
Após um lóngo período (séculos XVI a XIX) no qual as ati 

vidades econômicas foram desenvolvidas em épocas e espaços difere~ 

tes 0 sem nenhuma integração espacial ou setorial q in.iciou-se a PªE 

tir de meados do século XIX um processo de concentração econômica e 

populacional em São Paulo, o qual encontra-pe analisado por farta 

lite:rcatura. 1 

A partir da década de 1930 a fronteira agrícola dinâmica 

deslocou-se no sentido do Paraná1 alargando-se posteriormente 

nas direções do ·Mato Grosso do Sulu do Triângulo Mineiro e do Sul 

de Goiás 0 ao mesmo tempo em que se revigorava a agri_cultura gaúcha. 

Este movimento decorreuq numa primeirâ etapa, da extensão geógráfi 
"' ca da agr;icultura paulista e posteriormente ganhou dinâmica própria 

i. medida que o preço da terra aumentava na_s regiões já desenvolvidas e a 

infra-estrutura ia seno.o construídaq permitindo e facilitando a ampli~ 

ção geográfica da produção. 2 No entantov a produção industrial cont1:_ 

nuava sendo concentrada em São_Paulov em função das econolll.iqS ex

t.ernas0 do ~ercadoe da base e d_o ambiente empresarial naquele es ... 

tado e da própria ampl:i..ação das comunicações v o que faciii tava a p~ 

netração no mercado nacional dos produtos industriais pa~listas. 3 

Foi somente na déçada de 1970 que oc.orr~u 0 no nosso ente.!:. 

dimento,. urna alteraç.ãó global qa -tendência à concentração em são 

Paulo 0 .quando a atividade industrial também começou a ser descoricen . . . ', . . . -
trada. Vários · elementos indicam e ~·xplicam esta alter.ação. Em pri-

<mé~_ro lugar pela própria necessip.aq.e prodµtiva. de se ·ocupar a fron

teirâ· de rec:u:tsos l1-at1.1rç1.ià, -()'ÇIUe expl,iea em pa,rtê O deslocamento 

da: prodti.çãó ~gricolq. e mineraL . Jim segu~qçr lug:ar; pela concorrência . . ' . . . 

inter· ~:mpiesarial ou intercapitalista e. seú rebati:meni;.o espacial 

! ,..; Vej,an ent:tlã! outros CANá~ Wil.sonº Raf~es -<lá c:oncéntrác;ão industrial em São 
"Pau.lo .• · SP; DIF:EL. 1.977~ ·CAStRO; Antpn.fo ,Barroso A h~J"artça' régional no desen 
volvi,ment;o hrasilêirÓ, ';i.n .i en.s.aios sobre, a economia bias'ileira, Rió, ForeÜ se, 1975;, v.;i. FURTAPÓ~ Celso:. Fç,rmação· ~conômica do Brasil,. são Paulo, Na= 
c:J.p"Qalo diversas ediçÕe~.~: PR.ADO :JR •• C;lio:~ Formação do-Hr'asil contemporâneo • 

. s;o :éaúlo, ~rasili~:ns.e.. át ve;rsas · e4ições ~ . . . . . 

2 ~ D{N:IZ\~. Cl~{ft). ·ÇaJllP~·.liu_a~ :Ça~i't~lismo, ·te.cµ,rsos·.l}at,ur,~i,s: .e ~spaço13 .Gámplnas, 
lE/U1iltCAM;P ~ . 1~81, c::;à p !,: l.1.'(Tése •: de : Dot;t.t;.o,t:àinent.o )•... ·. .· . . .. 

l - 'cÂNo.,· ·wii~on. 'oesiqüilfbftcis' ·r·e:&::Í:opâls. e. \_on6É;?_ t:ra.çào iitdtistt'ial . no Br;asil 
l:9~r1no.;' iWo;·s citbbii, '.'.19â'{~. · · · · · · · .· · · 



em termos. de él\piropriação de fon.tes de recursosº cria·ção ·.de barrei
ras.· à eil;.tradà, ampliação de me_rcados. etc. Em terce ir-o lugar O pelià 

· intenci;nali4ade geo-política de ocupação do~ espa.ç:os vazios e em 

espe'c'iétl da construção de Brasíliaº da criação da Zona Franca de 

Manaus, da construção pr_évia da infra-estrutura. Em quarto e pelo d~ 

senvolvimento das comunicações em geral e dos transportes em p«ãrti 

~ular V O que VÍapiliZOU O aCeSS<? às IlOVa.S re9"ÍôeS-o Ein q\iintO,t pe-ia 
p~ess·ão demográfica rn~s áreas de ocupação antiga:º reforçanq'q o,s ·mb 

vJmentos migra:t6rios. Em sexto, pelà avala~che d.e in=cen:ti~i:>s: ;t:iifg!..g 
hais # estaduais e setoriais; t;ie tod"cll, ·SOft.e. e p.a;t:µre·za (i'rfé-,Í~i~AY:~';,.o:: 
c.rédit~ agrícola subsidiado). Por f.i,m _pelos e:fe-itos in,t:e{t,;~d.~~t 
triais, ampliados co.m as transforma.ç<;ies tecnológicas e .o· apro;f.und,à 
mento das relações intersetoriais. 

Esta tendênci'a ganhou força a partir do finai füi. ·(JÍêéaa!~-. . . . . ', . . :., ... :,..• .. 

de ·-1~60 9 quando a. economia brasileira inaúgur.ou no'ila_ fà."sé, :~xpá*~l; 
'tra, cçxihec.ida é_ômo "milag·re. econômicÓu .: .Nagu~le mom:ê:q'to ~s. ·co.11~:4 . 

'ÇÕes .arites mencionadas. esºtavãm maduràso o tjue, (,?'ónJ:uga:do. ~(fflf~--~:.::_~:ijl 
riismo do pexJe>do, x:etratado ·. pelo Il ·pND ànu~cic:i.nd<;> -ria~. s:u~~ · pr.:~?Klijf 

. ràs páginàs 00:Sra.sil, · Pótê~cia Erner.~entee, se ehçêlrr~iga*:iàm' 'd<$ sl;'tij· 
'1izar ·º moyimén.to es.páciaT dos irivestiµiéntos. Dentro g~ste, q~_.nt~*.d · 

' . . . .. .. ,·. . .... 

to, a :expans~o. da área. :B'lant~daf ·. s~ste.1,1tâda 'em·_ t.~d~·. ~~rté. de. i:t~-4 . 
tivos da pçlíti.éa d:e·c:i;:ádito agr!côl~J ... º ·t"riÇ~\&ntq· de ~- .'~Q~o)~~.'; 
cót~- .de projet-c,s in4hstriais (à ~~ciiaa: quê s~ 'i~_gó·t~'\f~. ~-d~p~~t~~ 
. . . . . . ' . . . . . ' ... ~ . . . .: '., . . 

dé ob!,osa e a.s plé.\ntas ,exis.tentes atingiam. s-1.1~~ :~;sc::~i.'liis t;éçnléÚi:~\~ 
econômicas) e os· novos• projetos !llinerâis, i~dica~-.. p~l:~ sti~ 'iôc;i· 
ilzação, que mud8rtças no .padrã6 regional btasileiro vir.iam· a' ochf~:
rer nos pr6xi~os arios • 

. De fato· e~tas al teraçÕE!s vinfü:un sendo 0~$~:vtv:adàef,e inve!S~ 

t.igadas a partir .. do .c.omp<n:'tàment:o dos .i,nvestimen~o)l ±ndµstt';ta!à' \~, . . . ., . . . ' .·• . ~~ . 

'minerais por estadose na dê.cada de 1970; l)~lo ac:e>R}.pq·~:~nto#~:~v~· 
lução da ãreà plantada e·, mais tarde, pelos re,súltadQ~:-'•<lé:rtsi.t..â.#$,ilte{ 
dé i975 e 19~.o, ~os vàlores dçt tràns:fomá-çâç, indµ:strfà-i, da·:·~~·~·:: 

. ção ag~opecuária e dos sérviços·~. ~stes. dâd~e;; se po~· ~ i'a_at/ er.~ 
bons indic~<tores, por outro iado não permi,t;iam · ~ v.t:~-ã~. -~i~~~): 
além de encobrirem o significado real da partícipàção dos vários·:ê~ 
tados na renda efetivamente gerada, especialmente- o CQ'1:Çeito de vil. 

. . . . . ....,... 
,lor da produção agropecuária e dos· serviços, que incl~ ó~ ~n$ut-: 
mos utilizados no processo .produtivo, duplicand·o e dis~or.cenâo ós 
resultados. 
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Somente em fins de 1987 o IBGE divulgou as contas nacio

nais regiopalizadas para os anos de 197b, 1975 e 1980, permitindo 

·uma av~liação global da questão. 1 

A partir destes dados vemos confirmada a hipótese anuncia 

da de que pela primeira vez o estado·de São Paulo perdeu particip~ 

cio no PIB nacional, caindo- de 41,1% para 38,2% entre 1970 e 1980, 

Em termos de tendência esta queda de 2,9% foi s"ignificativa, espe

cialmente porque ela foi comandada pela indúst'ria (que caiu de 5_6, 5% 

para 47,5%) 2 e pela agropecuária (de 18,0% pára 14,3%). (Tabela 1) 

Em contrapartida a região norte aurnent<>U sua participação 

no PIB nacional de 2,1% em 1970 para 2,9% em 1980, com destaque p~ 

ra a participaqio da indústri~ que subiu_de 11 para 2,9, crescime~ 

to.este decorrente da instalação do parque industrial em Manaus e 

de projetos isolados no Est_ado do P_ará. A região nordeste conseguiu 

·manter, com_ligeira an(pliação·sua participação, devido especialme~ 

te à expansão industriai da Bahia. A região sul ampliou ligeirame~ 

te sua participação_ em função da indústria cuja participação aume~ 

tou de 12,9% para _16,3%, embo"ra com pequena redução da participa

ção no produto agropecuá~io. A região c~ntro-oeste, comfatiaai~da 

modesta ampl_iou esta em todos os setores. O Rio de Janeiro conti

nuou em sua queda pe~manente e o Espírito Santo ampliou ligeirame~ 

te sua parcelat apesar da pequena-expressão. 

Po+ fim Minas Gerais aumentqu sua participação de 8., 2% p~ 

ra 9,5%t sendo de 6,9 parà 8,7% na indústria, de 11,9 para 16,4% na 

agropecuária e de. 8, 4 para ~, _7% · nos aerviços. Os dados indicam que 

Mi.nas G!â!ra:i.s v.em ampliando ·sua participaç~o n.a produção. No 

entan.to, uma análise mais _c;:uidadosa das condições estruturais e se 

toriais da economia mineira deve s·e-r .feita com vistas a avaliar de 

. t:idame~te a. possibilidade_ ·de ·sustentar ~_sta recuperação ou de po~

siveis recuos ou alterações de perspéctivas,.aliás'objetivocentral 

destas notas. 

1 - IBGE. Indicc:!-,fores - volume 6, n9.8,. agosto 198,. 

2 - A rigor.~ participaçio da indústria foi disto1~ff~ p~l0 fato de que em 1970 
nio foi regionalizado o PIB da construçio civil e dos serviços industriais 
C,ê utilidade pública. Feitas as -devidas ponder:,çÕes a queda de são Paulo no 

_PIB industrial teria sido da ordem de 6,0% e nio ~J. 
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. . . T!\BÊU\ i . 
BRASU,z ESTROTUPJ\· bo PIB POlt !Pl't,IUCIPAIS ~tTORÊS·, · $~TADOS .E _RE~I.Õ~S u. 1970-80 . \Eci %) .. 

' 

• ' PID TOTAL INDú~R!A I\GROPECUÃRIA SERVIÇOS 
ES!'ADOS . .uno 1:930 . 197:iO · 1· . 1980 . 1!)7(}' ·. 1980. . 1970" 1980 · 

; : \ 1. -

AC 0,13 o V l.2 . o, 01 0,07 0,42 0-,29 {) r 13 o.:, 12 
AM ô,68 · l,14 : O ,35 .. lu45 ·l,31 O 9,f lL 75 0,89 .. . 

RR O ,OJ .. , o ,9.4 o~po 0,02 o ,o~· o·,.oa· . o PO.l - Ó,06 
PA l v09 • 1,56 0~45 · ls i6 . i ,.oo . i; 06 1,';, 2 B . lr49 

ili. 

'fil> 0,11 0,0.7· o cil ~-·- \ 
0,06 0,07 0:/11 0:,01 O·v ÕS. 

NQR'l'El 2,05 . .2,9l l ,OJ. · 2o8S 3, 8.~ 4,47 2,23 2 ~-6 4 
MA o·,a2 0,86 0 ·2J ,, O p46 4; 8-4' 2., 62. 0,72 Üç82 Q • 

PI 0,36 0,39 .. o ,o.e : O ,20 o., 93 o·, 84 o·, 40 d,44 
CE 1;43 1,57 O ,.78· Í 0 12 2,.18 2·0 3.i. l 67 1,77 , . 

RN 0,53 ... 0,6.2 . o ,2g 0,49 0,60 .Ou78 0,62 'Q V 6~~ 
PB 0,71 0;67 : . Ot l4· ··O, 4] 1,52 ·: 1.13 0,75 O,í5 
PE 2,89 2;59 2,08 2,08 3., 29 2v73 3,35 2,95 
#\L . ·O ,68 (lg68 . O ~37. . 'O, 38 . l:,5$ . : l V 5.) o;67 o·, 74·. 
SE º·f 43 'Qg41 º·ª 36 , o & Jl, ("9 7.4 0,r 66 o.. 41 0,44 
lBA J,78 . 4, 4 3 · · · 2p 47 · 4 9 07 .iro~ 6p90 3,90 4,21 

NOROESTE .llv64 !2,22 ' 7 8 02. ,S'@54l 20u88 '19u51 12,49 12,81 
MG . e, 2.3 9,41 ~.; 87 . b 6,; 70 11.F 06 16c36 8,43 6~68 
ES ;lu 17 ·· il~-16 . O; 51 . . lp241 'l 95 2,11 ·i P 40 lp54 . u 
RJ' l6b57 4, ,rn 15 u 28-. 1Uf 96 . 2, ,12 .C,96 21,03 18,91 

LESTE. 2'5ú97 2Sr43 22~66 2li,92 16p24 29r,45 30,~6 29 :, 12 
SP .ai~.os lB,24 56ç5l 4!70 46 13 f ~·11 1.4 g 26 · · 35 F 6 36 0 04 
iPH 5&40 ·5~ 94 3:00 4 e 95 · 12 0 12 11 9 69. ~,39 · 5. 55 
se 2 ~·66 · J., 25 · 2·;'67 · 3e9l] 5p· 3$. · 5 p 26 2 e 13. 2,33 
HS · Or 59 189 JA ' 6 q J(ll 1 Q '3) 1L~ ~ ~·4. 12/57 8,41 7p79 

·su:ti 16~61 118 34 11 0 91 16~:u .]) q 4 ,ii. 29u53 15,94 15,68 
GO · 1.,51 . 1 º:agi Oú·~6 . leOG 4p;,rn Ss15 le53 1,8~ 
MS l~ ll. !il o dll 1 ,i ~ 72 0,91 
~i'!f ·_ Jl. uOO O '61 ,Q Or ]2. Oº 26 3e Hl 1 V fi lq07 0;69 
.RO ÜglOl @0 ~4 ~l~(M «Jl o .ll 1 o.~1a- GQ49 Opl2 Or25 

.Có·.OESTJE. 1~2,,70 · ·] 0 ij4 O;,:ai. · . .ílP.92 .:7r~'6 11p79 2r72 .J,71 
TOTAL ÍOOilO'l» · .·. lQ@c«H) . _l!Hi\,'!l)q)) ··.· !@@ 110{[v ].Í!J.GlcÓOl, lOO·i,90 IOOvOO .100 ,00 · 

=-:-==~ -cd.~.1...-:_ci'cs-.:off:•"-,;~ .. c:;.·.-l · c .. à..,;.;ei,'~111::> .. -.;. ~·..:4.:t•--··JDL.~.t::-·:: .. ~ ..• hj:tl!"c':~:·.-J~ ·~--_.·_;·.º.1: ~--, ···.· ~=-· .. ~ .. -,....~~=.,;.A:.+---~,:l.c=-e,,o,-,_,. = -~= 
. .rON'l'E ~ P.:r.ochJlto Inteitnio ~r-utó po~ &t.!v!df.ild~ i~rstÓl!lllÔ~.il.cm e v,Jilil;icl.md~s .d.a feclGK"aç~1p ···. 19 70=80 
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--1.nte.s de -terminar este item deve=se .re.ssált-ar ai. dcf.a.~cri .. 

.gero entJL"~ Os últimos. resultados das Co.ntas Nacionais . { 19.80) e a 

~tualidade. A inexistência de daàos globais dificultam uma.avalia= 

i:;;ão .maiis conclusiva. P<n:- ou._tro lado, r~o início da década de 1980e a 

crise que ati~giu _a economia nacional~ seguramente atenuoü o pro

e't'!:~So de -~lteraç.Ões .reg io~ais da produça-;; 
1 

ni;- Brasil~ pois -e~ta .$e 

f@.Z têm gerai através -êos· investimentos novos (não pela t:raftsfer-ên= 

eia de unidades produtiva$ já e:~istentes). No entanto al,guns ele= 

ment~ podem ser avançados. Constat,,a-.s.e a continuidade da desconcen 

traç~o -produ-tiva da agriculturaº em especial da vasta _fron-teiira do · . ~ . 
Ç~nt_ro=·ôeste O a qual inclui os C-errádos de Minas Gerais e o oesi.e 

d.o ):ordeste, ern especüü o oeste baianoº -Por outro lado na.o se po

~e p_er~~r.,:'de vi.$ta ·os efeito-s do ;cor~ ·:a.o~subs.icH·o agrícola. q?; seu 
'i.mpactó na f iori._t~ira .e'ist.'ante ~ nos cerrados u que ao la~6 dos ava.rr 

"1ic-s :técnicos ná· âgricultura e das inudanç;as esti;utu:cais da produção. 
: ,• 

p~d,.erão atenuar. o dinamismo da fro.nteiraº 

. . .. 
; .. , , Orn 'segundo indicador p~de ser obtido pela evoluçã9 do in 

.~:·;de/dt produçâ·o fisiçà da indústria. de transformaçâ_Oo na qua~ D 

:::.rr::ât~o~ destaque e a. continua -perda do Rio de JaneiroR -ganhó. de r~iinas 

·;_~t: N.ordeste até 1985 mas recuperação de São Paulo e dos êstados: do 

+s\1{ ~-_;q-~t-i:r ~d~ 1986: •. em ... função dos.efeitos da e'strutAJ.ia da dêrnan

' da :aa\,ind.i' do. plano cruz~do .. (Tàbela .2) 
. .-!";1,, ~- ::,:. · ..•• 

t., ;{' .: 

Cabe porém uma advertent:ia. As mudanças· tecnológicas ·. n8l 

.. ·~,,~1qústr~·a. ·com. a·' emergência ,de ,setores novos· çomo â. m.icro-eletrõn-~ca 

'.2.·-<f, ·a inforr.;rá1:ica f .. a biotecnologia f ·. a .meçini_ca de_ precisão. e ~ quimi 
~ . ·.' ·' . . """"';" 

"r:·a ,ffnd ooderão levar. a urna reconcentração industrial em são ,Paulo 

'-,~/ d.es~o ~o Rio de 'Janeiro.p em ,rirtude do ambiente civilizató:r.io ,am 
' . 

·):érrno;,rs° ·.de ··1,una maio_r oas.e té.CJ:i.<;:ô00 Ci;el)tÍfiea d~ produçâêe pesquisa 

·e ~nsino-u e.eç:isi vos para 'a localização dos setores indust:ri~is nu::>-

l = MINAS GERAIS~ SUA-S ESPECIFICIDADES 

!-. primeira questão a ser levantl;lda· :relaciona=.11:e com o f~ 

't!'.) ;eê que para ~ e:r:pansao econô;nica de uma região atrasada ou neni.a 

.~ irnpe:rat:i:i,;o a expansão dos. setores produtor.es de. bem~ e ?Ois n~o se 

pode esperar que o s~'tor serviços se implante antes o como indicam a 

teor.ia e.a base de ·e,,:po:t:.ta,cão e co crescimento r~gic-ri.,;Àl e as expe~" 
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TABELA 2 

INDICADÓRES DA PRODUÇÃO F!SICA DA.INDOSTRIA· DE TRANSFORMAÇÃO 

198i 1~82. J;983 .1~84 :19"85 19á6 1987 

BR~:SIÍ. 190,0 99,70 .9_3, 63 .. .99,,33 ·_ ló?, 58 122i51 123,39 

MG lPO,O 1_04,60 99 ,10 11)9·, 20 1.17,44 123, 30( 126,81 
. '· 

·NE ··100,0_ ..1..03,95 99,18 i.00,62 112,06 117,88 122,52 
I . . 

RJ 100 ,.O 103,46 90,44 .88,62 92,45 ló7,12 -197 ,_30 

SP 10.0 t O 98;83 92, .46 98,84 107,52· 118,34 118,63 

S_UL 100,0 98,0 9-4,41 101,39 .l-08 15 
... • '· . 119,74 i~l,01 

~c:mte: IBGE - índi?es da ·produção industrial - sér-ieá r~vistas 1975~85 
- indicaqorés, ·. váti<Js . números 



riências histórica_s. 1 Não se pode. esperar u portanto,. que nas pri

meiras etapas, em uma· região subordinada na divisão inter-regional 

do trabalhou o setor produtor de serviços tenha dinâmica própria, a 

menos de atividades muito especiais, como o turismo, que muitas ve 

zes se aproveita de vantagens e belezas naturais. 

Dentro deste contexto deve _ser entendido o comportamento 

da economia mineirau cuja el{pansão recente (anos 70). guiou-se por 

um forte crescimento dos investimentos e da produção industrial, 

agrícola e·mineral 6 com efeitos multiplicadores sobre a construção 

civil e das ativi~ades urbanas em geral, para o qual o efeito de 

crescimento do emprego e .da renda· contribuiu. A participação de Mi 

nas na Forma·ção Bruta de Capital Fixo cresceu e manteve-se mais ele 

vada que a média naciona1, aumentando de 9,5% do total nacional em 

1970 para. 13,31 em 1980, o que, apesar de todas as implicações de

cor~entes d~s diferenças de estrutura produtiva e conseq~entemente 

das relações capital/produto, serve como indicador da ampliação da 

participaç;ã.o de Minas n.o produto nacio.nal. No entanto, entre 1980 e 
·" 

1985 esta caiu, reduzirído"'."se a 8, 8% do total nacional.v o que pode-

rá· indicar alterações negativas para Minas no_s próximos anos, ou .. s~ 

ja a redução _da participação na Formação Bruta de Capital Fixo de 

de Minas indica uma possível redução de sua: futura participação no 
. . . 2 

produto. · 

Ao contrário de Minas o caso da economia paulista, a mais 
. . 

desenvolyida do país, o desenvolvimento anterior da produção de bens 

promoveu a· ampliação ·de .um conjunto de ativida.ç.le's urbanas, podendo 

ocôirer pos.teriç,rmente alterações na divisão iriter..:.regional· do tra 
. . ~ 

balho através da qual a produção de bens pode se desconcentra~ sem 
- • 9 • que o estado perca o comando do pr_ocesso econ_om1.co, mediante o con 

troie do cap-ital finance-iro e, com 'isto, de um conjunto _de ativid2, 

eles gerenciais, adminisj:ratiyaf! e -de. serviços básicos, gerando um 
processo ~umulativo_ que. faz ·.co~ qu.e rete~ha o controle do conjunto 

.. . (ô. 

das atividades ecqnômicas. De fato, enquanto.ª· participação da agrQ 

pecuária no PIB nacional (que vem caindo) situa-se em torno de 10% 

1 - Para uma visão das proposições da teoria da.base de exportação· e do cresci
mento regional veja es·pecialment~ o. debate travado entre Douglás C. North e 
Charles M. Tiebout, in SCHWARTZMAN, Jacques (organizador), Economia Regiona:Io 
Belo Horizonte, CEDEPLAR/CETREDE-MINTER, 1977. 

2 - Os cálculos da participação de ·Minas Ge.rai~ na. FBKF do Brasil podem ser. vi! 
tos em LANA, Berenice Maria Filizzola de Rezente· et alli.. Evolução da Forma 
cão Bruta de Capital Fixo (FBKF) e~·Minas G~rais, 1970-85; Belo Horizonte, 
Indicadores de Conjuntura, SEI/SEPLAN, Vol. 10, nQ 1, fev~ 1988. 
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. ela,,é hoje de menos de ~i em _g-el-<ill,io && são P--i!tulo = est~do. :u:~r ..ffilO 

·. -1'esenvolvime.ntó __ agirico.l.a bKas.ilciro .. <:> demonstr;mndo a pe-Eda de Ím-
. . . . . . . . 

pórtin.c'ia i"~.l).artiv~ -deste se,,toir p,u·a a1 economia p.a1.Alisti12º Ao cont..~~ 

g-_iO" enqu~rirt.o a indÚSt:r_ia p~rtictpa com 30'% -do ·PIB nac-i.onc1L a pàir

,tleipação _-do PIB 1.ndustri~J mo ~Ia paulist..it i d.e -4S_%o J\SSÜifl -<31 te~= 

dência ~ier,i:.ai 3 .de uma qu_eda relativa na -industriai no pr-odut--o_pau.lj_s 

ta., .à J'lled°ida -qu~. e_st.a· s.e espraia p.a.ra v~rias regiões do p~isf . e~. 

quanto sio.Paul6 ampli~ sua.posi~ie como sede do capital fina~çei

_ro nacional e e como o grande .ceritr~ urba.no ·em torno do q'ill.a1_ se iiir=. 

t.ic:ú;l.a -.a economia,.illai.tionaL o .trafpàlho âe ·.Gerstu.iny é iwst.~.ativo ~ 

es.te respeito~ -mostr~·1:1_do a~ .muda.ni;a~ na e.iivisão int.er~regior.iial do 

trabalho .li medida. que- avança ~ progr~s~o .· té.cnico -~-· o d®°$envolrv,-imc::n 
. . "' .. l 

to econom.ico.. . º 

. Dent-iro dest.e conte,:to caberia ~ntão. --dis~utir e.. -~sp~,~if1 

.cidade dos prirú:ip~1.s setores p;od-uti·tfos de Mirras Ge%'ai®\º ......... . 

· ~No ooje, .ta expansão econômi.e<ll d~ dieada de 19 i o. @eo):if~i! 

signific.ativo c.r_escimento da indústria. mineira u . aPoiada em :tira& (os:: · 

te ;f..ntenci-onalidade politicaq · em um. moderno apa:n1to i.nstitucio~à:(:~-
. em :u,"11 ·conju~tO de estÍfflt:µOS e incenti_VOSu -que .Se COnj.úgi:H."~,ffl. 1;<.:::H.~ a 

lógica -da $xpansão ~conõrnicà). br~si leira -no ~entid.o de el teiril!:~-5~~ do. 
. . . ' ' . . ' . 

padrão rec;:i.onalu de granc;!e entt-a~a de capital estrangeiro de ri~_éc .. 

e de pesados investimentos estatq.is nos · setores de insum.o~ b.isiéo~. · 
. ' . . . ' 

A expansão dc:i.s investimentos industri~is.mineiros implicou na e1~= 

vação da· ·paz-ticipação ·de Minas da FBKF na indústria brasilei,:at .que 

subiu ee:6,7t e:m 1910 para 1L11 em 1975 e 1opaoi em 1,soQ·pe-x-mitiri. 
• . ' - -=:» 

·. c:o a e).evaç;ão .da. participação de· Minas no PIB :i.ndustriàl de~ r; 9!t ern 
1P7~ para Bv71 em 1980~ Por sua vetr embora ~io s~ tenha result~= 

·a.os censitários ào desempenho ·da indústrfa na @écada de 1960 0 o.~ d!_ 

dos c'!a · proêução f~siea rnos-t.r.am que até 1987 a produ<;ão r.1ir1eiia «:!&'E!_! 

ceu mais que a inédia nacional._· Esta última reéuperou=se fortemente 
. . . . . 

com ··os ;Cfei tos ee aumento· da demanda decorrentes do plano· ct·u~ado 

· em 1986, orientada -mais fortement.e_para os bens de consumo finalç 

o.que não favorcccu--a indústria.mineira dada sua cohce:::nt.;:-a<;ão nos . . . . . 

-bens intermediários. 1Tabela i} 

l - GERSHUNY, · Jcnathan. Social Innovation ll.."ld · the Division -~f" Libot.i::. O,:t°o:i,:-d Uni 
ve:s~ty Pressb 1983, p.13/4~ 



·;:;,, > . /1 ··. 
. . . 

.l?or sua vez a participa.'çãO na FBKF da i.ndúst'iia ·de trráns:f.ormaçiiÕ na:· 

~.BKF: tota.l da econom_ia de Minas· Gera.is .súbi u de !°2 p7% pã:'ra· i[, ·f't e~ 

tx-e :uno e 1980 pa.ra d~pois··cair _para: 9'l em 1985º .Além. da· eventual 

~~~éia \:1a' indiistria ·-há. ·que 'deixar cÜ1r6. ser tsÜ;;_.: ufu inó\riiriento ·"r1à tu

_z.iÜ ~os ~omé~tos de ~ever:~~?:-ci~li~á, ·pciis.-a irtdús't:c±'à cómo o.se= 
tor çHnâtnÍ!co:. e líder da ec~;~1~;:i.·a· sofre o im1:>'act-~ direto·,· especial";' 

mente no seu setor produtor de bens deprOdu,;.ão • 
. . •, ... 

. ., · ,, .. ···. No· en.tantor ·se . este pode pai·ecer . um 6i:únportâmento cícli-· .. 

é© da'·'êcon'ó~ia ·e1e p~'rece' indicar a.âemà'is aspe~tos. te.lev-ántes 'e pro 

tli~dos ãe ri'atureza ~sti 1uiú1rár -~ qu~ p~der.ão trazer efeitos si'gnif_i 
cativos sobre o seu comportamento futuro; 

_.Tomahdo-'se a· ind~strià :~etal~:rgica e Minas Gerais. assumiu ... ' . 
e sustento~ a '·liderança :-n·a .pr~d.1.ú;ã:o metàliirgicá ·nacional :a. partir' 

t!i& década de 1950 0 com destaque na produção s-iderúrgiça@ de alumi= 

_nio e posteriormente f~rro ligas e zinco, entre outros. No entanto, 

v.irios elementos inãicam a dificuldade do'. listado .>em m~nt.er s'txa po= 

ai;lo_no setor. Em primeira.lugarº dificilmente 6 Estado conse~ui-
f:: .. --.::.>::;_· ... :·.. ·~I'. ·.:.. .~·· .•• ~· .. :· ~ : • • ..... • ,, · ... ;: ' •' ,::.... . 

.~1.â a}:::r_:ait novos projetos· s1derurg1cos de port~fQ em ful"!ç-ao ·r;:,or um 
:, ·.:: 1: •' •. · . • .. : . . ·. . . . . ... 

fa.-do. de _ _r1ovas · 'indicações ... locacionais - 'seja para ab'astecet · o .merca 

d}j -:in:t~~~o;. ~~ja pàrà expoitaç.ão'-_· - é p~i outro· lado~. pelo desgast~ 

eq9nõrnic6 e, poli-tico ..advindo db empree-ndi~ent6 -P.çominas, 'sem consi 

·der·~-~- ~dein~i~ ~- possível perdb<~a posiçã6 rela'tivà da indústria si 

dêrúrgica dentio do setor industrfal. Co~ rela.ção â indústria . de 

. a.lum!inio os.: nov_os projet~s· d,i· P.lumar (Alcoa e Shell) em Sã.Ó-Luiz ÍMA) 

· e da 1qb;:as (CVRD e· NJl.AC-). em Bacarena .(PA}e além do ptóp.tio proje-· 

to .di;! A.LCAN. na Bah,i.a inviab-ili~arãoà expansão da produção mineix-a'p 

que.,_.poç!~i-á ocorre'r_ apenas em term~s mar~i~ais} 'No caso dos· ferro=. 

ligàs,, 'embora haja.div~rsificaçãoda produçãof o possível aprovei= 

t.amento de C~:raj.á_s (matéria-prima mais energia·) também d:í. ficul tairã 

& . (f;!~_pansão da p_rod_uçao mineira" Os outx::-os produtos ·corno .o Zinco e 

-Chumbo dever~o ser expandidos em Minas ,Gérais; porém sem peso sig'n! 

fi~ati~o ·pai~·:sustentar ~ produção metal6rgica. 

i = Ri;as~alte-s~ ainca a crise mundial" da indJst:rÚ do alumínio,: qu:e cenameri.te: 
li~itat"â a exp~nsão da p:rodução na~ionaL. Veja SÁt Paulo e l.11.ARQUES. lsabeL 
A ll."<e~su·uturaçao da _indÜstria ü-1ternacional do al1,,:nÍnioº BrasilMineralo ano 
nlo- ~2 J~, _our.:cbrco ·19S6p --p_.441,9.º 
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Com relação aos minerais. não---mc.tá;ticos o es,tado lidera 

a produção de cimentoº cal e refr~tá'rio, sendb o ciménto 6 sem dú-. 

vida, Q produto mais importante. O estàdo jâ Pa:rticipou com·.m;Üs 

de J0% da produção n.acional embora c.onsumi.sse somente 110% v.eril'· p-e.i;, 
dando participação, em função da reduç~o·do consumo.e da prodüç~o 

-~-da decisão governamentál em desconcentrar a produç.ão naciôna} de 

cimento. Assim, não se deve esperar grande,s perspe.ctivas · para.a·in 

dústria mineira de cimento apesar do.s projetos de· expansão· ('la · 

SOICOM ~ das novas unidad.es da M~uã· (Làfarge} em Arcos, eda-ltaij 0 

em Vespasiano. Aliás o setor convive hoje com uma capacidade oéi:Q 
sa próxima aos 50% mas por tr.atar-se. dê um>·dos t::artéis· mais orga

nizados no Brasil, nao se estabelece guerra de concorrên:cia, per~ 

mitindo a convivência e manutenção das unidades existentes. Com r!! 

lação· aos refratários, embora Minas seja: o maior produtor, .e que...; 

se beneficia também do maior mercado regióna1y o deslócainento geo 

gráfico da produção metalúrgica.· e de minerais nã&-metã.:liç:ós - rnaio 
r-es consumidores de refratário.s poderão indicar· novas· opções lo 
cacionais para esta indústria. 

t importante observar que estes dois ·gêneros ou ramos. 

(metalurgia e minerais não-metálicos) participavam c:om mais de 40% 

do prod-uto industrial mineiro por volta de 19'.70·, send6 a metalur

gia. com mais de 30% e os minerais não-metálicos com.aproxirnadame!!· 

t.e 10%. A primeira reduziu sua participação para algo·emtorno de 

20% em meados da década de 1980 (em função da queda da produção s,! 

derúrgica) . enquanto a: segunda manteve sua participaç,ão graças àd.! 
. ·versificação· da produção (cal, cerâmica vermelha r refratários, lou 

1 · çasy etc.·). 

~o que se refere aos setores tradicionais de bens não du 

riveis de consumo as iridústrias mais importantes são a têxtil,e a 

alimentar .. A indústria têxtil vem mantendo sua participação em fu!! 

ção da sua especialização em fibras naturais, da· elevação do preço 

das fibras sintéticas com o aurne.nto do preço do. petróleo na décad:a · 

de 1970 ~coma reação do mercado aos produtos sintéticos. No mo

mento estão sendo instalados 6. novas unidades 'produtivas nas çida 
. . . ' -
des de Montes Claros e Pirapora, além de 5 outros projetos em anã 

1 ·- SEI - PI~ em Minas Gerais 1970-85, SEI/SEPLAN, B~lo Horizorite~ 1987. 
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lise na SUDENE. Surge no entanto o desafio da matéria-prima 1a que 
1 . . 

Minas Gerais importa 70% do consumo. Com relação à indústria ali-

mentar esta é diversificada em termos · de linha de produção e em ter 

mos locacionais. As indústrias de açúcar e álcool fora1:1 expandidas 

nos últimos anos porém sob vultuosos incentivos. Estas atividades 

encontram-se em grande crise - não só em Minas Gerais mas em todo 

o Brasil. Com relação ao açúcar o estado já se aproxima da auto-su 

ficiência, com dificuldades de se tornar exportador, indicando, por 

tanto, os limites do crescimento da produção de açúcar no estado, 

aliás reconhecido pelo INDI p aP.esar de sua projeção de dobrar a pr.2_ 

dução em 20 anos. 2 Quanto ao álcool· é de· notório conhecimento as di 

ficuldades em que se encontra esta indústria que gozou de incenti

vos elevadíssimos {praticamente doações de investimento, pelas co~ 

di°ções de prazo e taxa de juros negativa) e que ainda requer subsJ 

dio no preço do produto. A atividade vive sustentada econômica e P.2 

liticamente com recursos públicos e no governo, mas que terá limi

te de suporte pela sociedade. 

Concernente à indústria de laticínios, deve ser lembrado 

que se trata de uma atividade tradicional e importante em Minas Ge 

rais. Embora o estado ainda lidere a produção nacional o setor acha

se em. crise conjuntural e estrutural em função do baixo· consumo re

sultante, não só da crise como também do baixo nível de renda de 

parcela significativa da população brasileira. Embora o estado man 

tenha vantagens rélatJvas o revigoramento desta indústria está na 

dependência'de uma retomada do crescimento da economia brasileira 

em geral e de alterações na distribuição de.renda em par:ticular. 

Aliás, de acordo com a experiência.histórica da· década de 1960 e 

._com a lógica da concorrência é de· se esperar um processo de centri:! 
l;i.zação do capital no setor, com o desaparecimento de mui tos dos pe 

qu~nos produtor~.s. 3 Igual raciocínio poderia ser feito p·ar'a carne, 

embora a estrutura industrial desta atividade esteja sustentada por 

frigoríficos de porte médio e grande, já que a pequena produção ~e 

l - INDI/CEMIG - Cenários da economia mineira 1987/2005 - nQ 7 - Têxtil. 

2 - INDI/CEMIG - Cenários da economia mineira 1986/2005 - nQ 5 - Açúcàr. 

3 - A natureza da concorrência intercrnpresarial no oligopólio competitivo dife 
rencia:do pode provocar a expulsão dos produtores mélrginais em circunstâncias 
que ex.igem aos produtores líde·res acentuar a concorrência para. ampliar ou 
mant.ei sua fatia de mercado. Veja especialmente GUTMAR.ÃES, Eduardo Augusto. 
Acumulação .e crescimento· da firmá - um estudo de organização industrial, Rio, 
Za.har, 1982, cap. 4. 
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mantém veg:etativam~nte em· furição das varia.ções da demanda local e 

da peqúena pressão da inspeção. santiária. 

Ao contrário a indústria prbcessadora de grãcs e sucos, 

.que vem·cresc:endo significativamente, em e:special pelo compoi:tamel! 

to dos de;iv:ados da soja e da laranj:a. Ne.ste sentido, alterâçÕes n·à, 

. fronteira ag.ricola e o deslocamento da produção no sentido do Cen-. 

tro-oeste do país vem induzindo a montagem dé unidades processado~ 

ras nesta região. Embora Minas Gerais tenha se· beneficiado coma .im 
planta.ção de algumas· industrias u como as u_hidàdes de ~s:111:2l9'~mentó de 

·:,soja da Cargil e da G~anja Re:tençie em Uberlândia, ·-parece qµe ·.o., Es
.. tado pérdéu a_· opor.tu.nidadé 'dE= indúzi.r é admin:i:st'tar:·ll.m:: prôg.:r;aroz{ ·ae. 

a~ro-'indús.tri-a artic1.1Jado .à frohteira do~i:-·c~·r:r•ádÓs\;i ::Em J?):iricfp±,b:,p~: 
lo 11lobbyll da indíistria· _esmagadora do P~r:~iiã/.e: do:Riio:cir'a,n'~e.:ao:.'.S:n;Li,-:-, 
que pressio~:a.ram o··:BNDES pa~a ::não apo:iâX nciv.os·'p:r-qje(tqs: ·.e.rtr·crúib~âs 

partes do Brasil_. Em ségundo ll,lg_~Tri?elo re.·Úft.ivo .abiínd;o.:nô-da. f'rcm.:.·. 
tei-ra como intenciona_lidade ex:plí,cita da po.lítié'a .ecón'&mica-mine.i~ 

ra a pa{tir da: se~unda .metade. da:.d.é.êà;dá.:·de, ÚJiO e ·a .qp.~iiçi. :~éj;.~,.P~:'" 

:::a:.r:;::::s~e.~::::::::: ::$.:.~::: =~~::~:tm:i.::::nt;oi:~· .· 
cão, .de· g:rãps. ;do, nôr:deíi.:te mineiro~ Nó. \nfctO· ós d~.:ófado.s · $ram::-., · uma 
fro~téirà :e:iú\Lús'tva::c1.~·.--r.1iriacs·,: àgô'ra :o. sã.o tazaj::).~Ín de.··M~:Cto G'.ró.$i.s·9.··q0: 

.· ::~i/::: ::::::.~:~!:~íl=::· o 0:s::!:\.t::t~:ó:~:1j1t::~r:;:1 
: No~; dé?mais r,âmos d~-iridúst:ria. ae.·. :b:iif:ás· não: ·duráveis de-con 

suin'q . não ha;-.grànô.,es pe'rspédti·vás, tq::l-VéZ• CÇ>In· pequ~~-~t .:1:::Xà~.rfãq . pâ';2q. 
:fndjÍs:tr.1a•'·ae :cbnf:~.cç~es_~ 

Na i_Jidustria de bens i:nterrneél:L~:rio .. é~be. discutir a . inâÚ.1:, · 

trta de celµlose e péipei1 e a iiúiústria q:u:finié·él.;. ::Na p:r,int'éi:ra,, &mpo~ 
·· ra o estado não seja importante p·rodutor · de papêis-, v:~m ãmpiiand,o. a· . 

. pro:dução de ceüulóse e i:>asta ~nécgnlca, e,speê:ialir)én'te p:a1;a ê_~pp:r/ta~ · 

cão~ A irnplanta,ção· da C.ÉNT.BRA atr;~Vép der ·d{:á. :Y:~.lé· <ú:>>Rió. 0;9#:e. -'~Irt 

associação com ··capftais ja·pon'ese·i3,. ,p.~ra ·pr<:>dtiçãô'.dé'celtiios~. ·,p-~ra; 

exportàção, traduziu-·se em E;'irnpre·e·nçiimen:to·.: pr'od1{tivó.-e efÍ(c)t~'n:t;é~N'e;;· 

te sentido ª CENIB.RA deverá ser ampliaãa; · dobi?~l'l.do a-ca'}.:,.ac1dâdé ;d:$ 
prodúção ·de 35'0 mil t/ano para 700 mil t/âno, . c:bm i-:i:rv,e.stimetitt{-s. da 

ordem .de 600-·milhôes de dôla.rês. A· própria .CVRD .. eSttida· a··,ilriplántâ:-

ção de um novo projeto (.T.ERM00ÉL) na regi'ão de G~ião Mó.ngoL,. ·c:ôn\pro 
.duçã·o f'revista de 100 m:il t/ ano. e investimento. qa:· o:rd:ê.m' de 1.2·0,\~~i. 
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lh5~s de dólares. Hã tamb5m a possibilidade de aproveitamento dos 

recursos florestais do triângulo mineiro. 

A indfistria química merece ~valiação especifica. De fato 

este gênero até então 'rião tinha nenhuma importância em Minas Gerais 

(a não ser a REGAP, com reduzido impacto sobre o setor industrial 

uma vez. que em Minas nao existe. petroquímica) . No entanto, nos Ú.l ti 

~os anos.o aproveitamento dos recursos minerais de fósforo e titâ

nio na região de Patos de Minas-Tapira alteraram complemente o qu~ 

dro. Articulados aos projetos da Arafértil e da Fosfértil de mine

ração, concentração do fósforo e produção de ácido fosfórico, fo

ram implantados 9 projetos para a produção de fertilizantes (mistE. 

radoras de NPK) no Municipi.o de Uberaba. Por outro lado, a explor~ 

· .ção da rocha fosfática na região de Tapira implicou na movimenta

ção· mecânica da sua cobertura, a qual constitui o minério de anas

tásio, .pressionando no sentido de seu apróvei~amento. Prevê-se ain 

_di;l. a i_mplan.tação da concentraçã<;) dQ titânio pela CVRD e do 

projeto de pigmentd de dióxido de titânio por grupos privados. Es

te Úli;:imo, pela grande demanda de cloro, imporia a montagem de uma 

unidàde de cloro-soda pa:i;-a abastecê-lo. Pelas relações inter-indu.§. 

triais é de se esperar a implantação de outros projetos na. área de 

química inorgânica, a exemplo da Fluorquímica Cataguases (.fluossi

licato de sódio) e da Quiminas (defensivos agrícolas). Segundo da

dos do.INPI, já foram implantados 15 projetos no complexo químico 

do triângulo, ·com investimentós de 810 milhões de dólares, estando 

em fase de implantação, negociação e estudos mais 9 projetos com 

investimentos previstos de 700 milhões de dólares~ 1 Poder·ã ocorrer 

assim grande efeitO à.o complexo químico do triângulo na industria

lização da região. 

Com relação ao chamado complexo metal-mecânico, que com

pre.ende os gêneros mecânica, material de transporte e material el~ 

e de comunicações, este expandiu signi fi.camente em Minas Gerais nos 

ú,ltimos anos. D~staca-se a indústria mecânica (bens de capital) e 

de material de tr.ansporte (FIAT) e com menor peso o gênero de mat~ 

rial elé-triç;o e ·de éG>muniçações. Isto fez com que es.tes três gene

ros a.mpliassêm sua participação no PIB industrial mineiro de 8, 8% 

em l.970 para 20%· em 1980 e 23% em 1981, 
2 

reduzindo a pa~tir daí, em 

l - TNDI - l~formaçees básicas para investidores - Químico e Não;..Metáif.cos, fev. 
Í98tf. . . . 

2 - SEI - PIB· em Miri~s Gérais 1970-85. SEI-SEPL.AN, 1987. 
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função da crise econômica e se seu impacto direto no setor de bens 

de: ·produção. (queda dos investimentos) e da própria indústria auto,,. 

mobi).ística. 

A expansão dos gêneros produtores de bens de cap:i. tal e c:i_!! 

ráveis de consumo indicam objetivamente a diversificação e integr~ 

- da estrutura industrial mineira. No entanto, cabe adver.tir · so~ çao 
b.re as pússíveis alterações que vf'm ocorrendo no Brasil nos. últiril.0$ 

anos. A prime.ira consideração refere.-se à indústria mecâni_ca". Esta 

cresceu sJgnific~tivamente com a amp_liação das unidades e)Cisb=.nt.e-s 

.e com a implantação de vários projE!tos para, a produção debens de 

capital pe.sados, na déçada de 1970, aproveitando-se _da dispol'lib:l.li 

dade de Jriqtérias-primas, rnão-de-obra especializada e do me:i:-~ado r~ 
·. gional propiciado pela mirteração, metalurgia e mihe.rai·s não,;.1netã+.:i 

·cos. ora nesta.linha vários elementos surgiram. A primeira decorr~ 

das rnudan.ças tecnológicas advindas do avanço da micro,~letrqnica i:\! 
seu efeito sobre a indústria mecânica que amplia cada vez ma.is ~ 

participação dos componentes eletrônicos nos produtos mecânicos) 

l_evàndo inclusive a denomiri.ação de "Mecàtrônica" .. Ora, a i:ndú,s.tria 

eletrônica de Minas Gerais é inexpressiva, estando a mesma locali

zada em são Paulo e Manaus, o que dificultará. a possível e nece.ssá 

ria i~tegração com a indústria· mec·ân:ica de Minas Gerais ou difi,cql 

tai-á seu crescimento e diversificação. Em segundo lugar,. a descon

centraçãc:;. espacial dos investimentos na mineração e a _possívei per 

da de importância das. indústrias metalúrgicas e de minerais .não-me . . . . ~ 

tálicospoderão reduzir a importância relativa do mercado .miriei:to 

de bens de produção para estas ·atividades. Estes el.ementos po_derão 

afetar ne<Jativamente a indústria mecânica ele Mina_s Gel:'.ai~, já que 

·esta enfrenta-não só a. cpncorrência com a produção paulista como 

também com a produção catarinense e gaúcha, esta.d.os oride existe c~r 

ta tradiç.ão no setor. 

1 - Freeman ilu_stra em. uma tabela os efeitos amplos da rElvolução rnicró..;Elletr~ni 
ca sobre ?S demais àtiyidades econômicas t .na qual estão inc:lu{dos ben~ de:: cã 
pital"em geral e as máquinas e equipamentos em patticular. . -
VeJa. FREÉMAN, Christopher. The economics of indus!:rial . innovation, z_nd_ edi-

. tiôn, Great Britain, Frari.ces Pinter, 1982, p.102/4~ . · 
Chudhov:sky e outros :llust;ram o mesmo. fenômeno, tratando esp_ec:i.alníente as má 
ouinas de Cllt:>ntrole eletrônico, os robôs e o d.e.senhó computa_dorizado. -
SHUDNOVSKY, Daniel et · allL .Capital goods productioh in the Third World.-.Lon 
don, Frances Pintes, 1983, p.2l-30 e 1aj-z26. · -
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Quanto à indústria de material àe transportes, a amplia

çio e consolidação da FIAT poderi exercer efeitos sobre a indfis

tria de autopeças ji que esta adquir&aproximadamente 70% dos seus 

componentes fora do Estado. Neste sentido houve uma grande expan

são do setor nos últimos anos. Das 46 indíistrias existentes em Mi

nas, maioria instalada nos últimos anos, 22 'estão ·na PMBH e 17 no 

Sril de Minas e as outras 7 em cidades próximas ou no norte ~o esta 

do (para aproveitar in.centivos da SUDE.NE). 1 Háu portanto, um~ ten

dência locacional ou para a região central do Éstado ou para o Sul, 

o que permite integrar com o mercado paulista. Ressalte-se que a in 

dústria de autopeças mineira dobrou sua produç~o e emprego em ter

mos. reais entre 1982 e 1986. 

Em síntesia, a indústria mine;i..ra,enfrenta, na atual etapa 

da expansão econômica. brasileira, sérios desafios. Em primeiro lu

gar, torna-se difícil sustentar a participação na indústria meta

lúrgica.e de·minerais não,metilicos, que terão outras opções loca

cionaisv.como antes se mencionouº Adema;is, trata-se de setores de 

padrão tecnológico consolidado e que não permitem induzir ou abso!. 

ver os re~:;ul tados das alterações tecnológicas contemporâneas, que 

seguramente indicam novos setores dinâmicos dentro da indústria. As 

indústrias produtoras de bens não duráveis de consumo enfrentam di 

ficuldades (à exceção da têxtil) n~o podendo.esperar grandes resu_! 

tad_os de sua: expar::.sãO. A possibilidade de aproveitamento da agro-iE_ 

dústria processaçlora. ligada à . fronteira· agrícola dos c~rracfos pa

rece haver sido perdida.parciàlmeni::e. 

Não resta dúvidà que.· nao devem ser esquecidas as opor

._ tun1dad~:s surg,i'çi:á-s· e. desenvolvidas em. to·rno do põio químico do tr.!_ 

ânçJui'o, coniô.: an:t,es se mencionou, <:1à ihdústria: de autopéGaS e um gra:!l 

de desaf.::(o ém :r'.elação à industria mecânica. 

Pb.r outro· làdo, a fronteira .. tecnológ:icc:;t, aquela que dev~ . . 

rã ditar·a d:Í.nâfoicai.t;i.dustrial n,os próximos aI:ios coerentemente 

.. 'c:::om a:~,· trans.form.açõés '.Jnternacion~is .;.. sit:ua..-se na microelétrõnica 

.. , e na int:o:r;m:á,·t,i:c:a, na qüÍmÍCq. ·f'ina e na qUÍffiÍCélmOleCUlar t na biote5: 

. hplo9:ià,. na m~çânica de prec;::tsão, tudo isto impondo e necessitando 

.do ,avanço d.á desco:bertà de novo,s rna.t~riais. Por sua vez esta base . . . . . . 

.• ·1 -,l~I.A iti:dústdaautoinot;ivél e de. autopeças em Minas Gerais, 1987. 
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. ·. irodutiva·. necessit.a· caQ'~ ·vez mafs do., s.upÇ>:t:t~ ·da. êtênc.iíit: e, da .. t·€'~ttt! 
. :a· e c~nseqUentemente, -da .p.esq~is-:1.e:.da _ed:trça:c;ãba_.1.'Jê'S:t:e sen:tj_'d~i. O 

entor.-io civiliza.tório .e ,proàut'±vo em t~xmo·~ c1a basé. PI:Q#µt~v-~.~: .··ªª 
~esguisa, do ensino, ·e~· fim da massa ~ritica, pod~rão .dit:ar º .. Ê~'.t 
drão. locacionà:l destas·. a.tividade~. NeS~e sentid9 ,· pocl~ria. ~ll,â'IFér ::~m 

processo. de concentração . des.tas atividades erd São Pâuio: é.RiÔ):1e.(Ja . 

~elro., [>E?las m_elhores CbndfçÕes téc:n:Í.CÓ""'.Cierit:Íficás ·e ele pe~qµiSéf 
e ens.ino e pelo es:fóri;;o ·que. vem sendo. feito neste .sentido u éní çc.fo:*. 
traste com o . abandono da pesquisa · em Mina·s· G-era:i.s ~ 

O . Setor. Ac;Jropecuâ;rio 

na~ional 

A partitilp!=iç,ão d~ Miilas Geiáis noprqdµto·. é:la. agropequâ;r:iai 

subiu de i1/~f% em 1970. para 16,_4% em l;9BOu ('l.'àb~ia: ll t~.;.: . . . . . ' . . . . . . . . . . . . 

dicando ampliação. _da. partic,ipação. de_ .Minas, eml:)ora a u.tiliz:âção de. 
. . ,, . . . . . . . .· ·.·· . . . . . ' . . 

ap,enas dois anos. cens,itários sejam proble~á"t:ice>s g pe+as va:iriaçpes 
oc~sionais .· na prodúç:ão,, especialmente pelo peso é p$1'a.: :~:c:l:zôrlâilç!. . 
-dê: da produção de saff, proouto ciue .nos à-no~· de. boa sa.:t.tJ1;_,:e. PteJ9s. · 

. reprElsentàrn 50% do·. v.alor da_ prod:uçãb ·agrícola do Est:ado~ :oeità., f.o~. 
~ . . . .. . '. . ·. . . '. ' . . ' ' .......... 

llla, .estes resultados qevem. s~r vistos co~ r~.set:vâs. 

Com rel:açã9 a áre~ .. plantada- 6 -·~stado vinha pêrdendo:'p«:>sf 

· ção rela ti"ª ao longo do tempo, caindo· de . aproximadàment~ . '1 s',: dá 

área plantada do pais· ~m 1·94.0 para api;-oxirnadamente 9'% em'. 1980; ·Pª!:: 

ticipação que· se estabii}zou na d.écada de 1!}8Q ém iunçãe> eia_ eipari;.. · . 
são agrícola nos certadbs. Quanto ao. se.tqr pe~uário• o esiaqoj:nantém 
impo~tànte: po~ição na J?i:'qd~ção. nacionai ae: lei.te ? carne·, .. susben.:: . 
tarido· sua participaçãp na produção ·de lei.te ·ma·s. cóm teridê'.nç:ia a pe_t·. 
da na produção de Ca;t'nes à medida que se. e~pandem OS. rebanhos d9 
centro"-oeste brasileiro. Dó pcmt_o de vi~ta·.globàl ~-agropecµ.~riámi 

neira teve· uma taxa de crescimento média;·doproduto·ae· 4%ácPârio. no 

peií~do 1970~8s. 1 

Refereni;.e ao desemp~nho· da agticult_µra miri~:ir·a)"tii:t,)Í~·c~d~· _·. 
de 1980 três indicadores permttem-lhe Wita àvaiia~ão .. ~v9l;~J~~4a:.pr.2_: .. 
duçãq brasileira _e mineira. de ·grão.s. Ê~pluçãô da· ã.re~i'.pla~t:adá.,·· '.'·;e .. 

·. évolução da. produção· de Gafé. Os dad·os gif produção de ~raoi,{:Ú1'd:i:ça~ 

1 - SÊI-SEPLAN - PIB em. MG, 198 7. · " 
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que a participação de Minas Gerais aumentou de aproximadamente 8% 

por volt~ de 1980 para aproximadamente 12% em 1986 (considerados ar 

roz, feijão, soja·e trigo e milho). 1 Com relação à produção de ca

fé a participação de Minas Gerais gerou .em torno de 20% na safra 

1180/81 subindo para aproximadamente 30% na safra 1986/87, havendo 

estimativas de que a participação do Estado subirá para aproximada 

me~te 40%, considerado o número de cafe~ais em formação, tendo Mi

nas 1,7 bilhões de pis de cafi para um total nacional de 4,21 bi

lhões de pés .• 2 

A recuperaçao agrícola de Minas Gerais resultou da conj~ 

gação do esforço governamental, das condições _gerais da economia n~ 

cional e dos resultados do progresso técnico que permitiram a inca.E 

poração produtiva dqs cerrados à produção agrícola, já que as re

giões tradicionais encontravam-se em plena decadência, embora te

nha havido certa recuperação e expansão da cafeicultura no Sul e na 

Z.Ona da ~ata. Conforme demonstra Franca houve uma seq'liência de ações, 

empreendimentos e inicia.tivas, iniciados com o Programa de Crédito 

Integrado à Produç·ão Agrícola (BDMG), PADAP (Programa de Assentame.!l 

to Dirigido 'do Alto Paranaíba), POLOCENTRO e por fim do PRODECER 

(Programa d,e Desenvolvimento dos Cerrados), através dos quais foi 

~e obtendo experiência, superando dificuldades e se obteve grande 

sucesso produtivo nos cerrados. 3 Somente o PRODECER, administrado 

através da empresa CAMPO (associação de capitais japoneses e goveE 

namentais brasileiros), implantou uma área de lavouras de aproxim~ 

damente 250 mil hectares, sendo 70 mil na primeira fase e 180 mil 

na segunda. A prime~ra fas·e foi executada somente em Minas e a se-

. g.unda distribuída entre Minas Gerais ( 45. 000 ha) , Bahia ( 25. 000 ha), 

~M~to Grosso do Sul (24.000 ha), Mato Grosso (36.000 ha) e Goiás 

(30.000 ha). Os resultados têm sido altamente satisfatórios em ter 

mos de resposta produtiva, com elevadas produtividades fí.sicas e 

grande efeito demonstração, nao somente em termos técnicos como or 
. • . 4 gan1zac1ona1s. 

/ 

l - NABUCO, Maria Regina e LEMOS, Mauro Borges. A rota do capital agrícola em Mi 
nas Gerais na década de 1980. III Seminário de Economia Mineir.:1, CEDEPLAR: 
1986. 

2 - Veja GOMES, Maria de Fátima A.B. e PINHO, Leonardo M.P. Desenvolvimento da 
agropecuária em 1987, in SEI-SEPLAN, Indicadores de Conjuntura, vol. 10, nQ 1, 
fev. 1988. 

3 - FRANÇA, MÚcio. O cerrado e a evolução recente da agricultura capitalista: a 
experl~ncia de Minas Gerais. Tese de Mestrado, CEDEPLAR/UFMG, 198/f. 

4 - InformaçÕ~s prestadas por Pa:ulo Afonsó R~mano, Presidente da CAMPO. 
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Oéorr_e que após o pt"imeü:o grande esfoi'.'t;ô -do Governo mi~ 

no início da .década de l970v sentido de _apoio a · agricul"tu.ra 

cerrados, o 'qu_al teve· també111_ como antecedente um grg.1,de esforço 

da pe~quisa e a partir de meados da década de 197 O houve c~rto de.,,. 
sinteresse do Governo w.ineirou. com uma posterior c:,pçao pelo· i;l!poio · 

~ _ · equena produção. Este resultou das oriE:ntações do Banco Mundiàl 
a p , , . . . 
(!3.IRD) acerca ?-ª idéia dos Plànos de Des·envolvimer.to Rural Int.ei:;p:-! 

do J?DR:.U s 1 baseadas na teoria da rnoderniz~ç.io agi'icol~ e n.:Ú\> áreas. 

trasadas e -de OCtlpação antiga, .. COffi Vistas. a. melhorià $0C.Í.al,;.. altlti'i 
a . . . . . . 'l . 

apoio:ao·pequeno produtor e a infra-e$tr~tura.-

O prirneixo programa e;;:;ecutado dentrü der~t~ filoso-.tia to.r 
· PRODEMATA, 'iniciad_~ em 1975 .• A ele se seguiram vários óutr.-o~ v .e::~ 

destacar o PLANOROESTE II.e o M.G=XI, GORUTUBAu ALTO_ RIO Gr{i\N 

' DJ::,. Cr~di to Rural para pequ~nos produt.ei,res v como pX"Ot;,'.i:'"~:rr.ié.i~ 01star. .. 

>~~,~'is, além de vários progra:mas federeais como PROVARZE%1,S~ l?Rõí:J);;;VJ::.~'

LE, FAAP O Projeto Sertanejo o todo~ volta dois para ~- pcr:qu®r.i.Gt ~)t.'OÔí;f. 0
,·· 

:çã~·~ 2 A .filosofia q.ue norteou a\ elaboraç;ão de~tet~ ptDgram8...§i tl11:;; 

· apqio à· pequena produção· es.tàv~ voltada para o obj~ti vo d~ c;;rJ,/;g_lf' · 

~çoriomia mercantil nas ãreas de subsistÊlncit!'l.p Pªrª' ecrts~qüer.it@mt;;rf= 

o nível de renda da . J?OFlulaç;.io e eom .i~tó <!lit~rÚ:1&1:· i~í;:'Ol:Jl:& 

irias sociais . em áreas· criticas.· Por outro lsdo. vigsavQ; · ap?.civei t..~r & 

filcsoíia do BIRD e do_BID em apoiar programas de t~l nature~a. 
. . . ! . . . . 

mo forma d~ captar recursos na frente ~~terna o terH'iO-·~m 0,F.i$ta ~$ d.i. 

fic~ldade~ de se cons;eguir f inanci~ento viª ~~isour'o estadur.i.l (i'1< ju; · 
. . . . ·, =-

to a.o Governo Federal u apesar de _.todo$ 6~ pr:ograrnas s.ã{igir.em t;ontr~ 
., ' 3 

. partida local~ 

Se bem que seja esta ,tuna tenta ti v(â mui t.o rica. e q~e m~r!!. 

avaliação profunda dos seus aiearnces; e limite$. eorn ·q},.l§·t~·.$ fJ1 

.. : OLIVEIRA0 Evonii Batista et all:L P:rogiama de Def!;@nvolvim@1:H:o· R1.n:a1 1,k&;eg~,g; 
· do cfa ,zona da Mata,· t1G (PROPEMATA), Relatório Finlll! de: /-t,rali.acao. tln:hr&ir·sir:G 
'de Fedex-al de.Viçosa, Viçosa o juiho, 1986. Pa.g-a uma visão cli! teoiri.at da, Z-i!Odí'>i? 
nhação agdcola veja: SCHULTZ. TheodoX:'e Wº A t&:-aMforIDa:ç:.io cl1,;. · agd1::tiÜu:,;:'i' 
tradicional, Rio, Zahar. 1965º · · 

2 M ?aia uma a·.i-.aliação do' cónjunto de prog1·amas em ~hb0:.'"1ÇaO 'i', (;!.%(ll(;;uç;ao em Minas.· 
Gerais 9 no· início da· década' de l 980 •. veja SEPLAN/MG - Iufork,<lç;Ões· Genfa. HO 
P·~ mimeografado, s/d. 

· 3 - A filosofia do planejamento em Minas Gerai.e passoo a Slí:!K' for..t.c:me.:te :i..nfluen= 
. cinda· pelas concepções de "Planejamento p~~a Negoc:fa.ção'º e y'Pl.aneja:mento Par 
tic!pativo. Vi Veja HADDAD; Paulo Roberto. Partidpação. justiça social ~ via= 
nejamento 0 Zahar •. Rio, __ l.-980~ 
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' ·lãowos experimentos e urna avaliação geral dã m:esma ·ir1dic~ · i;:-esulta-dcs 

1t1 satisfatõr:ios é~ termos de resposta produtiva · e pequeno. alcance 

do por1to de _vista ~ocial. A· .àvaliação formal do PRODEMATA indica 

\fi 

i 

' f queos·r~sultadosp~oduti'Ílos fcr. .. am peque'nos~ tendo havido que:du rea1, .j 
de. s;;üá.rio na área do progr·ama º taxa de crescimento müa rias c:ultu. ,; 

ras de ~iroz 0 feijã6 e m{lhoo ~ue eram cobertos p~io·trogi~ma,. en: .1 
·,: . ~ . ·.t~ 

gu.ànto .éx·escia a área de café e não coberta pelo programaº l?or QUtro · 

lado, enquanto a renda dos ~ió assistidos cresceu em midia 8% a.a. 

·~ renda dos assistidos caiu de 2% a. a. evidenciando, ·portanto, a 

iin~f iciência ~r6dut_5. va. 1 Corn r"ela.ção · à participação soei alo embota 

t.e.nha havido a lgu~s avanços~- aa avaliaçãô. é criticar re:feirincfo=se a 

e.1~ eomó pa.rticipação "passi~/ate ;ou 11 re'cép'c:.ivaºª e já que as orien.t.-::.~ .. 
·~ ~ 

tÕei!:i ·tbma:das de c.ima chegam na forma de "pacotes''. 
. ... . . . ... 

A avaliacio do.MG II começa traçando-o dilema da pequena 

produ~ã~ dentro do contexto hisi6ric6 •cuja 16iica ~r6picia.a acu

rnul~~ão~ concentração e cerit:ra.lizaç_:30 do eapi tal'"º JUém cli:$.SC:, apon~ 

t.b. os resultados inexpressivo~ em termos de- produção e :renda mos~ 

tr~ndo que o quadro.ficou i~~lterado em ter~os de educaç~o, safide, 

saneamento e habitaçio ·e conclui dizendo que •i preciso q~e sej~ul 
. . . . . . -

tra~assad6 o romantismo ideaiista de identificar ~ariicipaçio com 
@l. simples . ades.ão de produt.ores à propoi:Ú:.a do programa.!<\ J 

O PLANOROESTE II e na priirieira avaliação de seus primei~ 

ro~ 18 mes~s realizada em 1984 começa na sua síntese classifican

do-~ como e, francamente negativam. 4 Já, sua. aval:iação final rea;lü;aQ, 

· · da pela Secretaria do ,Planejamento de Minas Ger&is em 'i 988 u não pe.;: 

mit.e tirar _conclusões em termos produtivos,. já que ela apresenta ci 

f;r-a_~ para toda ·a. região noroeste m1de . ..:_se _sab~ O~Orr~ grande Ei!:Ki?an: 
. - --- .. . 

. $.aio da agricultura de cerrados~ onde houve e há 01itrO$ ·programas. como, 

PLP..n'.!OROESTE !IV POLOCENTRO, PRODECElR~ GEO=ECm~ôM!CA DE BRASÍL:i.A etc,· 

~rn.bor,:1i. s;e diga que ,;f "peg,::G::na pl"odt.ção ag.tícola ~ã(d.' ii:lpx--e.\\H\rntou. t.rn:a 

~volllça.o. satisfató:ria" sem no en.t,:;.uito quar.itif..i:car 0 Cêntr~t1do=se noE · · 
:i.·Q· .::·· ' d 1· ._ 5 @ao.os -in~:ncel.ros e ap icacao. 

! = OL!VEIRA, Evoni:- Batista et alH. PRODEMATA. Relatodo final de av.al-:1.~-ç;.io. 
U~iversiciade Fedieral de Viç-e,sa. Viç;os1AG !9860 p.146 a l.5L. 

:? - Idem. p.399~ 
J = LEITEo Carlos Antonio Moreira. et alli. Programa estndual de pr.omoc;.i'io f;3e µe·· 

qu9!nos produtores ru:-ai-s de Minas Gerais MG II. VI Relat.Ói:'io de . aval:!.aç,io 
. 1986. v.I. ~Íntcse, UFV._Vicos~u 1966. p. 7-10& .63-65. 

4 - Fundaç-ão J0.ão. Piflheiro." Plal:16 Noroes!:e u. v.2. Sfot(i):ll!~~ 1984, p. L 
$--, • .' SEPL!i..N-MG ·- Pia~o noroeste II •. ln.for~ Un.al', 19S8. · ·. 



,para os e:lemilllis. ·prograf!HUi :não. disponho. d.~ avaliai~âio. for= 

· ';rnail rnas ~ro·, e·ntrevistas com vá:r ios técn-j.~os da. SEPLAN~M~ 0 BDMG entre 
· ... 

os resultados foram.indicados corno negativos ou inócuos na 

maioria .. 

. A luz dos argumçntos ati aqui apresentados caberia eniio 
avaliar a perspectivr.11 da. a9ricul tura miri·eix:a u ter.do em vista a f;,:-ohl . . ~ 

teira· do nox:-teo noroeste·~. oe.ste do est.adoo por um lado e .':);.;-;· .r~= 

.giõe_s tradicionais- de .pequena pt"odução na região cent.ralli parte do 

Jequitinhonhau Zona da Mata e Sul de Mina~, Caberia ei:valiar o pa.pe:l 
. t? • - • ' ..... . . . . . . ' . . 

pol.1. t:i..ca econom.1ci;à, n.es 1..e contej,('.tO.g op, . seus_ .refa'sul 't@dos em J;Er.i:mç/; 

ef.iciênci•a p.rodu.tivai e ~e alçan:c,e .S~(;!iaÍ e P,Olr C1~tn~ l,sdo 1,i I&= 
.. gica dâ · re~:ro9ucão~: econômica braisil~i;a ·._e. OS,· irnp-~cto~. d~g; t;-:i;.'Gf.fl.S;ri~c?.E 

.roaçÕeS. tecnolÔgica_S e da integraç&ô . in.t_e;.1zHa:tOll:.iàt º ~~J:S5'.;ê __ §.'.i~-d~::_ ,J 

arande crí tic:a a.o estilo de ·e~pans~o. da 1~·;i~~iitii::a'· ·n~ <ill;;6-~i:i.l1;,R - . . 

-:-' ~-· ....... -.......... . 
intensivc) em capital o l'.llrticulado_ f:J.O mpdeJo. e~port~.do·r {;. OJJ.~ · só. %WJ 

. - • . - .... ·. -·: : . ·. .• . : 1· .· ::: • · .. : . ··. ~ ·. . ... . ' . ~~ . • ~: : 

viabilizou. gE"aç;ai.s ª· maciç:as ~orna~ de. ir.icent,ivoi· e (ft]~ ·-r0j;n:;,:r,:1;dÜ<1: U!'.l1c, 

I " 1· • l ' t l 1\ 1 ° ,:J • h~ ~ • .:estc:rutura a,g,ri.cp ·a cap:n.ta 1.s. f:l.. .1,~. e.m ~ü~l';c a ~e .. $e co.u,i::et.~ o de;i= 

sàf-io. de--.'.Come>. re$.9ly~r- ~.s, ... l?~o~l)S~ai::'. s.Qc'~~ts.' d(a:.· ~~·~;hJ-~ .-Ps:~t~.,4~ I?.2 
... pula:ção .rural .na~- I')'i?g,iê~~i~ :._,d.e .. º~IlP~i~P; a1;1~_i,g~::,· .P:~qu~·;_ai -t~f~t,~)Ja?1~·~ a 

.· :.topogr.aifi:-a;, aéi.p,entad{! P.,-baixq .. ,ni.,vel .. ,~e -Fei1.l(a .~ "n,ã$ ·:eo.~didoés; âe.-~'l-·x 
:da··, ·com. forst:e.s ·tt"i:l;G9S-· -~-ul tt++a:i..~ e· .:i~p~~i't,i;:q·s· "~i rr16d~h1i ~J~iic1/:· ::< 

· -· · · · · · · :· ··-t · · · ... · --:·· · ·.:·.v :. >":· ... · ."_. = _: · . _:: .. :t ._:.:.' .-;· · ... ·,; · · :·-~ 
\;,. . -~. '· : .:. 

"_ .. ;, .... .:--~~aJq~e,;r;; ~'2e sej-~; ~ \:rp'i;;i.i· 'cima <ii{es.tã~·· .. $i,\::~J~,i{i'.~i;:ª J N-iiü. 
' • • '1-,

1
f,:.'"_ '.'f:"""_:_ .: ':···( .·.:··..- ....... :.:· .... ;;· ,t;. ~··:;·'·.·. :~·:\ .. -:{ .. :;:: 

·há·- e.orno· 'I'(:'.H:!Çi'J.:'.V,~i' .OS, ,,pr,qbJemas. ,~OC,i_~is CC!ffi .:iri~fic::(i,êrici~ pródutibi O 

JJes.te. s.ent:id.o o c_oncprdaria c6~· F~~'~çan :~if~ apés.b:r .dê sit: r~m. ~iiiti);r;:; 
. .• .. ... • . .. _.;... •.. . ·:.~· ,· ...... ·.~_ .... ~- .:· '·. ":· . .-·~ .,.J-~ _. ·:.·. ,· .• : ·. .'.r. . • :.: .. •·.• • e- . ' 

,di!i .fç,rma cc;nno ;;e. deu· e. vem se dando ·a. octrp·açao dos cerrad6:s a,pos.::fa 
.. ·. ~er., ~~a-liaçao .de. ~~,~~~iê~Cià~ ·s~ciàli~tâ~ dé peqt~eiiá' ~~od.udid.de-f~; 

· · ... de() ~de.~en;~lv·~~en{;· 
0

de: .um:a ag;ié~Ú.tu~.i-mó'derria 'qu~ ·: se al:i'éér6~ ·li'ià,; 
; '.· - • • • • .• ' • • • : -·· • :. 1, : • • .,. ' • , :· • •• .. • ' • • . .: • 

. ,yant:ag:cn"s .. dê!, CO?i?_?I'ação entr'e · trabaJ~h~dcn:-es e ~-sêj~ i\1i p'z-Ôpr·:t'~d·,1{e,1e l;;'t~Çl; 

... peiativau cpnd,omínip···_'ou foim~-5 eoié'ti\ra:s -a~· il'sô dá. t;i·x:ã:~ -~,: impai: 

.ta11:~·~.,é que'. s~j~ u~.a ~-r,g~ni~~çãó \u.pe't'i6r. de ~p~ódu_~ão; q~e ~brGll os 
--~.~inhos pará a. ::ed~ção :de \:~StQSu ·:,ampfiâçãd dé. esc~lad{Í!; p;rodu~lC;q 

, -~~:.p~odu{i~.i~aJ~ /d;· i~nd~ e d~-: bem:.estar/'d:is. :ttàbâlhado:n::s.' n1:éâfi ev! • · 
. .. . . . . . . " ' . ,• ·: - ., . . . . ·,.·· .. ,: 

. .'.;, '.: 
i:. · .. ' 

l - FRANÇA. MÚc:io. Ceáado: módeba:lzáçâo. sgrfobia ie ráfónria' &igli'.'~I'l~-:e~···Mi!íí~llii. Gf 
ra:is. l:l.iineografado p p º 7. 

2 .:.. Ide::io p~20. 
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Cabe adv(!:?r-tir neste ~entidó que O T€rlati.vo · fr(;lic~iso ou 

frustação .·com -os programas. d.e pequena produçao poderá leva-ir ao aba.n 

.dono destas áreas ou regiões com um eJ:eito. ainda mais danoso. Além 

do mais a atenção com .a fronteira não teriã! ·impedido ao Estado a im.= 

plant~çâo d~uma agressiva política de int.egràçãóentre agricultu"" 

ra e indústria, nas áreas dinãrnica.s. de fronteira u com a montagem de 

um parque agro-industrial de peite nas tegi5e& do Triãngulo e Nero 

<este do Estado-~ 
1 

Neste sen.tido a polí.tic& igconõrni.ca acabou sô;!!ndo di 
cat6mica e.inefici~nte em dois sentidos. Nio tra~~formou o agrãrio 

li'li!il$ regiões tradicionais e não aprovei tciu .i:11. integração da fr.onteint, 

.!Neste último casou. não .teria :havido uma perda de oportunidade .na ik1e 

·dida em qué a fronteira agora ji super~u o~ limites geogrãficos de 

.Minas Gerais e. t·ende -a caminhar no. ·sentido de. uma ampl~ integ~açã. 0 

d&t.. rec;iio central do Br~sil.; . 

3.3 - A Ind6stri~ Extrative Miner~l 

O crescimento da l)t'Odu<;âÓ industrial brasileh\a. ca -parth 

dá década de 19l-0 'i~pl1co~ o au~~nto do apr'?veitàmentodos recur= 
sos minerais como matérias-primas e insumos industriai$:~ especiG'Ü= 

r.&ente com o tialto qualitativo e quantitativo da ·década de 19·so. o 

eenso de 1940 indica que mais de·so, do.valor da produçãO mineral 
era repréSlentado .por ouro.e. prataª 0COlC'te~ então o'inicio da expl_2· 
ràc:ão de divér.sQs minerai~ .até ·entãó P.Ouco utilizàck,s º Ao lado d@ 

aumento e da diversi,fiea.ç~o dél produção min_eral volt;acla .pa.ra aten= 

>·der a demanda interna u ocorreu também ampliação da produeão volta= 

da para expórtação, especialmente pela implantação e desenvolvirne.u' . 

· to d.a Cia. Vale do Rio Doce e várias oUtrJ?A$ ~ir!~~ªºº-~ª~~ de . ferroo 
manganês e de .pirocloro (nióbio.) .. Este· procésso ptivilegioÚ Min;~ · 

Gerim.is · por ·ser a ·maior. proYÍncia mineral. conhecida . em termo~ · d@ 

i' · quantidade e· diversidade e ern conditões econômicas de exploração li'l_! 

quele períodoº lsto fez com que ~ Estado de Minas Gerais que palrt! 

eipav.a. com 24% do valc,r. dá :produção mine;ral .b:ras,t.le~.r~ .allt· 1940 ám= 

· pliàs_se continuamente -esta participação pé'l'.ra mais de SOi ~o longo . -
d~ d~cad• de 1910 tnão:~ncluido o petr6le9). 

l - E:ibora .em terno de Uberlândia haja· um. grande cirescimento indust:riál •. c!ll ire= 
s:Lào ce Pa::-acatu-Unaí po~eria haver aproveitado a.mencionada integ:rãçso 0 ii'l 
dus.tv, COl:10 éstrategia de in·tegração com a ngiâo Noittà d@' Mhtas O ond€! um 
b~m lai u;ia front,ira. . · · · · . ·~ 



A dis~onibili~ade de recursos e as exi9ãncias t~cnicaci 

para.que muitas atividades de tra~sformação se iristalassem .próximo. 

ãs fontes de matêrias-prirnas,.propiciou o crescimento da indústria. 

met~lúrgÍCçi (aÇO I ·• gusa t alumínio, zJnCO I ferro-ligas) e de minerais 

não-metálicos . (ci_mento, ·refratários, cerâmica) , per~i tindo .j_ntegr~ 

ção interindustrial e exercendo efeito ·_mul tiplicàdo:r sobre outra~ 

. atividades, inclusive do segmento d~. bens ·de produção voltad~s para 

estes· setores: Mais recentemente ocorre'u a instalação . de unidades. · 

voltadas para 6 aproveitainent'o d;s· reserv'as de fósforo na r~gião. de. 

· p~tos-)\raxá, · cuj·a. trã.n~formação permitiu e induziu a integ'raçãb com 

a indústria química na região, inclusive com a possibilidade do .apr~ 

veitamento do titânio, isto para somente mencionar os exemplos mais 

representativos~ 

2 necessãrio ressaltar que a ~imples ·existência de recur 

sos naturais não significa a_possibilidade de sua exploração~ Esta 

exige cohdições técnicas e econ6micas, representadas ·pela existên

cia· de cap~ tais, · conhecimento técnico; mercado e. condiçõe·s co~pet_! 

tivas. Em síntese da possil:>ilÍdade e da conveniência de sua explo.:.. 

r~ção ·econômica:. Neste sentido, o cres·cimértto ind'Ustrial de Minas· 

Gérais foi facilitado pela sua base de. re·çufsos naturais, dáda. · a,. 

proximida_de cpm os grandes centros e.conõmiç()s dó· país. 

No entanto, nó período recente vários e marcantes movi,-: 
mentas vêm ocorrendo, o q.uc- poderá provocar a qtiéda da participaçã.o 

de Minas na produção mineral. Em primeiro :fugar, as: pescobertas da 

região de Carajás (PA), com pauta mi#ér'al dive·rsificád21. é de bauxi 

ta, caulim e estanho vêm ·viabilizando sua exploraçâo, o;: que ~rnpedi:_ 

rá ou reverterá a produção mineira de minêrio de ferro e·· poderá in 
· viabilizar o crescimento· da indústria d~ alµtitíniÔ. · Etn. segundo lu;.. 

_gar, o estado da Bahia, qt;1e possui·. uma gama d,ivers.ificada de recur.,. · 

SOs° ;minerais (CObre I ·OUrO., Ch.UffibO, ZÍ!lCQ i CrOrríÓ, ffiélgneSÍ t·à., Cale! 

rf;lo, p~dras preciosas, etc.), vêm iniplementandoumi:1 agressiva.poli 
. . . 

tica de pesquisa e de aproveitamento de seus· recursos, com posl,\.ibi:_ 

· lidades de se transfo~rmar em produtor repre~entat).vo·. Em terc~i~ó, 
. . . 

·o est.ado de Goiás, · onde existem importantes. re.serv.a·s conheci elas de .. 
amianto, caulim, cobre, estanho, fosfato, nióbio, niquele calcáreo · 

vêm proçurando implementar uma polí ti.ca de pesquisa e aprovei tame_g. 

to. Acrescente-se ainda o início da e~pl.orà.çãó de potássio e enxofre 

em Sergipe, descóberta de potássio na Amazônia., some~te para citar 
as ocorrêricias mais im~ot'tantes, al~m·d~ generalizaçãó da.próduçãb ·., .. 
de ouro em várias partes do Brasil. 
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Tomando-se os investimentos na mineração no período 197 2_ 

84 confirmam-se mudanças importantes na distribuição regional da 

produção já em curso e com tendência ,a ampliação nos próximos anos. 

Eritre 197i e 1978 a participação de Minas Gerais nos investimentos 

minerais (exceto petr6leo) variõu entre 51 e 77%. Caiu para faixa 

de 37 e 16% entre 1979 e 1983 e para 13% em 1984. Dos investimentos 

planejados para a década de 1980 caiu apenas 8,6% do total nacio

nal (na listagem de pr?jetos constam apenas a expansão da MBR-ferro 

-,Morro Velho-ouro-CVRD-ti tânio e da Morro Agudo e Paraibuna-zinco) ~ 

Enquanto isto o estado do Pará que detinha importância 

desprezível na produção mineral absorveu 43% dos investimentos efe 

tliados na mineração no ano de 1979, caindo ligeiramente nos anos se 

guintes porém recuperando·-se em 1982, em função do aproveitamento 

de Carajás, dos projetos de bauxita e caúlim; além daexploraçãoae 

ouro em garimpos. Nos investimentos planej~dos para a década de 

1980 o Pará d~verá participar com 55% do total nacional. 

De forma semeJhante o estado da Bahia participou com pa.!: 

cela representativa dos investimentos na mineração na.década de 1970 

(em torno de 10%), ampliou sua participação no valor da produção de 

2,4 pijra 5,4% _entre 1970 e 1980. Naquele estado foi estruturado um 

agressivo aparato institucional de pesquisa e.promoção mineral re

presentado pela Cia. Baiana _de Pesquisa Mineral (CBPM), pela Supe

rintend;ncia de Recursos Minerais (SGM) e pelo Centro de Pesqui~as 

e Desenvolvimento (CEDEP). 

Çom relação a Goiás, que.possuía produção desconsiderá

~ vel ampliou.esta para chegar a 1980 com 4% do valor da produção rn.!_ 

neral nacional, tendo ~mpliado • a partir <l.aí a participação nos in-

. vestimentos mine~ais com destaque para os projetos de aproveitame~ 

to do amianto, fosfato, cimento, ouro, nióbio, cobre e vermiculi ta, 

deve.ndo-se aí destac.ar .· o papel desempenhado pela METAGO (Metais de 

Goiás S.A.) estatal.encarregada da pesquisa e da exploração. 

A partir destes elementos pode-se melhor avaliar o que d~ 

verá ocorrer nos próximos anos. Acreditamos que ocorrera.uma sign.!. 

1 - DINIZ, Clélio Campolina. Capitalismo, recursos naturai$ e espaço. Tese de 
Doutoramento apresentada ao IE/UNICAMP, 1987, cap. 111. 
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alteração d.i distribuição gcogr5.fica da. produ\ão mineral 

indicações de perclil de Minus G.erais e gnn~os repr!:_ 

os Estados do Par5, Bahia e toi5s. 

Impoc=se no entanto ressnlta:r a profunda crise que vem 

t ravessando a.indústria mineral intcrnacional6 nno só em funçnoda a . 
crise econômica anterior mas sobretudo pelas transformações tecno-

: ióglcas que vêm alterando o perfil da demanda de matérias - primas 

e que poderão alterar o quadro da economià minenü internacional e 
'.· .. . 1 
nacional. 

Minas Geraiso pelo maior peso da produção mineral e pelo 

maior desenvolvimento da integração interindustrial teria condi

ções de reter os benefíci6s da base prodÚtiva mas as falhas da po-

_J.!tica econômica parecem haver impedido este projeto. Apesar da 

, .grande pétticipaç;o do Estado na produçib mineral este nao. cuidou 

Ja pesquisa geol5gica b;sica e de uma política mineral. Aliãs de

~est:ruturou ou deu pouca importância a META.MIG u empresa que poderia 

absorvido as funç6es de pesquisa por parte do estado. Em se

gundo lug.arudeixou de utilizar os recursos do IUM para montar uma 

política de pesquisas no setor, tendo.desviado os recursos para o~ 

tras a~licaç5es. Em terceiro,e ~rticulado ã questio industiial. 

· optol.i pelo projeto da AÇOMINAS que poucos benefícios econômicos tra 

riam ao estadov alim d~ grande desiaste político. 

E~ sintese embora em Minas Gerais tenham sido desenvol

vidas as maiores etapas da integraçio mineraçio-indG~tria, com des 

.· .. dobramentos para a produção de bens de capital e insumos agrícolas, o 

que de certa forma potencia o papel da mineração e retém os efei

tos de concentraçio, nos pr6ximos anos tenderã a ocorrer relativa 

desconcentraçio da produção mineral no pais. 

l - BOMSEL9 ·Oiivcira; GIRAUD, Pci.cr Noel e S.Ã, Paulo. A. 
d~stria min~ial. arasil Mineral 9 nQ 21~. agosto. 1985 
te nib r o 19 8 5·.. · 
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4 ~ AS ORIENTAÇÕES BÃSICAS DA POLÍTICA ECONÔMICA MINEIRA: A OPÇÃO 

PELO ATRASO 

·Ll - A variável tecnológica foi esquecida na polític_a eçonômica 

No momento em que as transformações tecnológicas mundiais 

se fa,zem de forma acelerada e marcànteu podendo alterar a base. pr..9. 

dutiva da economia mun.dial, com fortes repercussões econômicas, so 

eia.is e políticas e com implicações na divisão internacional e in 

ter..;regional do trabalhoc. a elite· dirigente mineira parece haver 

desconhecido ou desconsiderado a questão 4e maior relevância. A ana. 
. -

li.se histórica e teórica d~mbnstra que os países que lideraram o 

progresso técnico liderar.a.m também o avanço econômico, através do 

qual se estabeleceram as várias etapas na divisão internacional do 

trabalho. 1 Sabe-~e que Minas Geraj.s é parte subordinada na economia 

nacional Q que por sua· vez também encontra-se a:i;:-ticulada de forma d~ 

pendente à economia internacional e que ·o estado não possui auton,2 

mia econômica e t,ecnol9gica, mas sabe-se também que a ciência e a 

técnica são os paradigamas do futuro. Assim a forma de impedir que 

o atraso relativo se_amplie ou mesmo a busca de caminhos para lo

grar avanç9s em termos eeonômicos e sociais impõem um esforço sis

temático em termos de pesquisa e tecnologiaº 

Nestes termos, Minas Gerais que possuia um embrionário 

instituto de pesquisas tecnológicas, o Instituto de Tecnologia In
dustrial (ITI), criado na década de 1940 0 que viveu fase áurea até 

os anos 50 e que tanta importância tivera nas descobertas minerais 

.. do estado 8 após passar por relativo abandono fora revigorado atra-

-vês âa criação do ceffcro Tecnológico-âe Minas Gerais - -cETEC~ no 

início da década de 1970, que o incorporou. O CETEC que deveria ma!!_ 

ter certa especificidade, criando massa crítica nas áreas priorit! 

rias, em ·função da_s condições naturais e econômicas de Minas Gerais, 

veio a se trélnsformar em instituição politécnica, dentro da filos9. 

fia de "problema orientado", como centro prestador de serviços. Ad~ 

mais relaxou nos seus critérios cientí-ficos ao dobrar seu quadro de 

1 - Veja FREEMAN, Christophér et alli. Uneployment and technical in 
aovatiori - a ~tudy of long waves and economic development,· Loi 
donl) Frances Pinte.r, ·1982, especia.lmente o item 9.1 que analisa 
sú; mud-anças no lo·cus do crescimE!nto econ~mico e da inovagão •· 



,, >servic'!orês (,d~ 261 para 577) entre 1976 e 1977 u ainda na sua fase 

impla:ntàçiifo, t~ansformando,-se efu · "c.abd.de de emprego". A· seguir 

deixou de ter apoio governamental, e evidenteroente comprometendo.o 

.. · futuro da instituição é da pesquisa. l Finalmente o atual g9ver:i:;fo·,. 

ao promovei uma poli tit;a de "arrocho salarial" ampliou a cri.se da 

instituiç-~o, inclusivê pela perda de pa:r~ela r:epresen:tativa de seu 

corpo técnico. 

No. final do Gç:>Verno Hélio Garcia o mesmo foxa sen:s·ip.i.;Li 

. ~ado para a g;uestão tecno,lógica e para a n~cessidade. de se.;i:ntegra:r 
o governo com a Universidade:, aecidirt~ó-se pela crJação·da FAPEMIG 

:~ Fundação de Apoio à Pesquisa dé Minas Gerais. Es·ta .foi goJ,pe;ada 

. tia sua infância quarido o ú;ove;no l',lewtón CardÔ,S;ó provocou .uma c:rise 

ao demitir SE{U .Conselho CUrador I desr~i;;peitarito. todós, os:princÍpioS 

. d.a "Legitimid'ade e da hierarquia acad~micat c~ssando o mc:1ndado do 

mtüs repre.sentativb do ·que havia eril Minas na ârea da Ci:.ência e da 

)esquisa. A recoriduç.ão: do· êon~elhó ap6s reação políticà., sisteroá;ti

ê:a dà comu.nfdade cient.íf"ica de Min·as Ge·ra:ls'. e do Brasil nã.0 permi

. · tiu a soluçã,o · do impasse na medida em que o .Governador usou a téc-
. .. . . . . . 

_nica da "inanição", deixando de· 111:>erar recursos Pi=lra a Fundação, 

impedindo a efetiva impla:ntação da mesma. 

Fenômeno semelhante. vem ocor:t~ndo com a pesquisa agro

pecuária no Estado. Sabe_.se da importância. exerc.ida pelas pesqui- · 

··sas .agropecu~rias em Minas Gerais, iniciada ainda no final do sécu 

lo passado e ampliada pelas Universidades de Vi,çosa e Lavras, do Jn~ 
·tituto Agronôm1co, da Fazenda Escola de Feli:x:lândia,. do Ins.tit:uto de 

Pesquisas.Agropecuárias do Centro-Oeste (IPEACO) entre outros. A 

evolução instituciona). acabou por levar a c:riação do PIPAÉMG e da 

EPAMIG (Empresa de Pesqµisa Agropecuária de Minas Gerais) e da EMJ\.· 

.TER (Empresa Mineira de Assistência Técnica. Rural),· além. da IES; 

· (Instituto Estadual de Saúiie AnimiÍl). 2 Nó entanto nq atual Governo 

· foram tornadas. de.cisões no sentido de desmantela.r e fecha:r estas em 

·presas, com co~seqfiências dramáticas para a agropecuária minéira. 

l - SÃ, William Ricardo. A experiinc5a do C~nt~o Tecnol5gico ·de Mi 
nas Gerais: implementação e desenvo 1 vimén to, per f i i de ·pród uçãõ 
e natu.re.za da clientela. Disse,rtação de Mestrado, CEPEPLAR/UFMG 
1984. 

2 - Uma exelente anilisé da evolução da pesqui~a agropecuiria emMi 
nas G~rais encontra-se cm•GUIMARÃES, Anchieta~ Experimentaçã~ 
agrlcola em Minas Gerais, esboço, B~Horizonte, SEAP, 1986. 
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Em especial, pelo fato de que a pesquisa agropecuária deve ser obj~ 

tivamente especializada, ou seja 1 a adaptação de variedades, o ma

nejo, os tratos culturais exigem con~eciment9 dos micro-climas. 

Raciocínio semelhante poderia s_er feito para o setor mi 

neral. Aliás o Estado nunca possuiu- uma política de pesquisa geolõ 

gica básica explícita. Esta era feita pelas Universidades (especial 

mente Ouro Preto e Federal de Minas Gerais) e num curto espaço de 

tempo através do ITI. No inicio da década de 1960 foi criada a ME

TAMIG - Metais dé Minas Gerais S.A. com o objetivo de exploração, 

industrialização e comércio de minérios, em aparente concorrência 

com a Cia. Vale do Rio Doce e com as Cias. estrangeiras, comoexpli 

cito na mensagem encaminhada à Assembléia Legislativa pelo Governa 
1 ·. -

dor do Estado em 1962. De fato a METAMIG nunca cumpriu suas· fun-

ções, tendo sido sempre uma empresa marginal. A ver.dade é que num 

estado minerador o governo não- se preocupava com a política geol§_ 

gica básica e com a política mineral. Os recursos do IUM que deve

riam, numa perspectiva de longo prazo,· serem pelo menos parcialrne~ 

te destinados a estes fins eram na prática transferidos para outras 

atividades, especialmente para o DER. Assim Minas Gerais perdeu a 

oportunidade de melhorar seu conhecimento sobre sua geologia e apr~ 

yeitar · as condiçõe's hist«Srica:s de sua exploração· de forma a ampliar 

C>S laçôs das relaçõ.es inter-setoriais entre a mineração e a indús 

tria e reter os benefícios do crescimento econômico antes gue no

vas descobertas e condições ecÇ)nÔmicas c:ie seu aproveitamento vi~s

sem concorrer com a produção mineral de .Minas·, como vem ocorrendo 

recentementé, como antes se rriehciOnou. A concepção de que a pesqu.!_ 

sa mineral era atribuição do Governo Federal, através do DNPM, le

vo~ à reduç~o da pe$quisà Gqvernaµiental quando. o Ministério da.s Mi 
-·--- -- - ----- -- --- ·~- - -- -- . -- --- ---- ~~ -------- -~--~--- --- --- -~·---· - -------~---- -

nas e Energia reduziu os recursei;; para pesquisa, a partir de 1976, 

provocando a chamada "curva da mo+te do. DNPM". Aliás a recente cria 

ção da Secretaria de Mihas e Energia acabou por se transformar em 

uma fais,a sol1.1.ção, especialmente porque em Minas Geràis, · Minas e 

E.nergia· ·são ques,tões totalmente distintas pois os r~cuis6s rnihera-
. . ~ . 

i·S. não são energéticos. Esta idE!ia está baseada na experiência hi~ 

tórica -onde as rr.i.nas mais importantes eram em geral de combustíveis 

(ca:rvã:o. e pet.r:ôleo). Em Minas a energia é fundamentalmente hidráu

iica (elétrica), de petróleo ou florestal (madeira). A criação da 

l - Go.v.e.rno d:e Minas GeraLs. Mensagem ã Assembleia Legislativa. do 
Esttid,ó d:e Minas Gerais, 1962, pâg. 6. 
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_ S,ecretaria- de Minas e Energia veio incomodar a CEMIG0 . que tentou 

c6rttrolá-la inviabilizando-a e legitimando s-ua extinção. 

A o_pção pelos projetos AÇOMINAS e FIAT.: renµncia à. fronteira 

. te.enológica e comprometiment6 do ~rçamento estadual 

A eleição do projeto AÇOMINAS como prioritário, por volta . . ' 

1975/6~ no auge da re~uperáção industrial de ~inii:S Geraisu e qual! 

novas oportunidades tecnológicas · in_dicavam a necessidade dé apoio 

· J~v;ernamental, .seria decisiva para o futuro industrial de Minas. A. 

,·ÁçOMINAS, cuja implantação se arrastou por aprox:imadamente · 10 à.nos 

uma usina de·açô entre tantas outras. Assim, trará poucos 

multi:P,liéadores em. termos de re:lações .· interindUstriais e., 

, iJ.é ·indu~âo de novas ativ:idades. Por _outro lado, o dimen,siortament.o do 

: prójeto. pata 6 milhões de toneladas impl{cou na elevação dos custos 

• ctê infra-estrutura· básica,: encarecendo.e atrasando sua implantação, 

>além do desgaste poli tico_para o Governo ndneiro junto. ao Governo Ped~'."" 
râL à época em que. com~çavà a reaçã:o ··federal· e de outras unidades 

. . 

êJ.a Federação contra Minas Gerà'is, por haver sido o EstéÍdo quémâior .vo 

' .iume de inves.tiinentos in.dtistriais r~cebera no início da década de .. ·: ·. . . . 

1910. Por outro lado, aço é produto antigo., que exe.rceu for:te. efei 

-~Ô inte:r:industrial com à fe:trovi~ e o carvão no. século xtx e iní..:. 

cio do sicuio XX, e·, portanto, lider~ra a industrialização do perío

·ac:>, 1 ~as que com as mudanças tecnológicas contemporâneas tende ca

' da vez mais a perder importância relativa,· seja pelas mudart~as na 

.,, 'base técnica propriamente dÍtas, seja· péla substituição por novos 

produtos Proporcionados pelos avancos da química mo1ecu1ar <cerâmi 

câ, plást.ic:os) e pelas- novas l.i.gà-s. 2 Assim, ao eleger o_ projeto 

AÇOMifjJAS ó Governo de Minas estava optando pela tecnologia dominante 

no sééuio.xtx e não no século XXI cómo convinha unia opção.pelo fu

t curio's·o inclusive que um dos maiores· defensores políticos 

l - SCHUMPÉT'5:R,. Joseph À •. Business cycles; a teoretica·l, historical 
· and slatlsttcal ané:tlys:i.s of the cap'ital.ist process. N·ew York; 
MacGraw~Wil1 Books, 1964, pig~ 215-31. 

i - f suge~tivo a este respeito o t!ttilo do capitulo 6 do livro da 
Ballan·ce e Sinclair "Pólos de crescimento industrial. em envelhe 
ciment~: aç-o e automõveis", no ·q~al os autores anaiisam a perdã 
de i.niportância destas indústrias para as economias europeias e··. 
americana •. 
Veja BALLANCE, Robert and SINCLAIR, Stuart. €ollapse and sur
vival: i~d~stry strat~gie; in a changing.World, London, Ceorge 
Allen_y. Unwin, 1983. 
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·do projeto Açominas, o Governador Aureliano Chaves,. fora antes pro 

.fessor de eletrot~cnica um dos ca~pós tecnológicos que se descoru 

nava no caminho .da microeletrõnica·e da informática. 

O caso da FIAT é mais.çomplexo pelo lado tecnológico 

pelos· efeitos multiplicadores sobre a econo~lia mineira·. De fato a 
indústria automobilística ainda continua sendo uma atividade rele

vante· do ponto de vista da produção industrial, por tratar-se deum 

produto de uso final, é possív~1 a incorporação da modernização tec . . . -
nológica tanto na unidade dê produção "strictu sensu" quanto como 

componentes do próprio produto final. Ademais, a indústria automo-

. bilistica permite urna grande integração inter industrial com os pr.9_ 

dutores de componentes 8 com a indústria metalúrgica, bem como com 

o sistema comercial e prestador de serviços em: geral. Em outras p~ 

lavras 11 co.nsiderado o esti'lo de desenvolvimento e os padrões de con 
. -

sumo vigentes a indústria automobilística tem um. grande e.feito mul 

tiplicador de emprego e renda dentro da economia. 

No entanto·, considerado o lado financeiro e o compram~ 

timento do orçamento público a questão merece uma avaliação disti.!! 

tà. Segundo informações prestadas junto à CPI da FIAT na Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais, o Estado aportou como capital ao em

preendimento a quantia de .US$ 370. milhões até início da década.de 

1980. Isto apenas em termos de aporte direto, sem considerar ovo

lume de recursos transferidcis à Empresa·ria forma de doações, obras 

de infra-estrutura, isenções etc. Ora,370 bilhões de dólares eram 

superiores ao orçamento tributário do Estado de Minas Gerais em 19 73, 

estimados em 360 rni:.lhões de ciól~res. 1 f'.: óbvio que o desé~olso não 

f~i .feitq apenas em 1 ano e que a re~eita tributáriê). .do estado cre~ 

-céu,. m~s esta ci.f;rà serve. apenas como indicador .de ô11us. finan.ceiro 

que o eto:p:reendimento F.IÀT éüstou. ao estad.o. Mais lamentãvel .ainda, 

foi à forma: encontrada pelo estado para trans:ferir suas açoe.s ao 

Grupo Italian.o, através de um arranjo forrn:al de redução do valor no 

. 1t1±n.al d.o capH:al, IUediant:,e avatiaçãO do patrimônio físi~o sem con

. side·rar O vcilüme de inV49StiI!ient~s féitbs na rede de d:Lstribuição, . . . . . . . . ... . . . . 

ab.erbura do Íl}.e:rcado, propêJ.9anda, etc •. Como res.ultado deste arranjo 

o> và).;or nomini:i:i do capital .foi redú?ido a aproximadamente um quar-

l - A r~c.ef,ta tributa'.ria de áihas Gerais em 1973 
11:i·Õ~·~·· d~:···.qr~·i~i.ros .. 2:onve:rt:idos ao c.âmbio da 
USi$·.\:,:CIO))~q'u:{:vate··~ usl 360 }tiilhÕes. Mina'.s 
Est·áflsti'to 191f3/84 ; .. : pãg .. 600. 

foi de Cr$ 2,2 bi 
epoca (Cr$ 6,207 
Gerais - Ahuirio 



cio capital integralizado (de US$964 milhões para US$ ?45 rnilhÕes)u 

que a participação de Minas Gerais· foi reduzida de IJS$369 .• 327 

dólares. para US$ 66. 688 mi. l dólares. 
1 

T~do isto durante o GoveE_ 
l . - . 
Tancredo Neves. Consta ainda que nas negociaçoes subseqüentes o 

... d · cederia· sua participação pela futura participação em· novo 
~sta o . 

· · .... endimento (uma indústria de autopeças), o que acabou não sé empre . 
:concretizando, tendo sido noticiado pela· imprensa a vencla da pàrt! 

cipação do Estado de Minas Gerais na FIAT ;>or Uf}$ 150 milhões, pa
.. · através de composições de. recursos monetários,· prédios, equip!! 

etc. 

Ora, estas informações dispensam maiores in.terpretações 

Estado entrou rio empreendimento FIAT, qual foi· ó peso fi 

e como foi negociada a saída. 

Ao entrar nestes projetos, o Governo de Minas nao só deJ ·-, 
avaliar os impactos das transformações tecnológicas e da de 

. . . . . . -. 
Unição de uma poli tica neste sentido, como comprometia seus or.cà~ 

e perdia. ou abandonava experiêncii:ls riquíssimas .que poderiám 

iêrvir de base para o avanço industrial de Min~s. Neste particular 

·. pelo menos dois exemplos podem ser mencionados. O primeiro refere

ªº Projeto T.RANSIT cuja implantação significou um grande esfor

àe capacitação em uma das áreas da fronteira tecnológica: .a mi.;.,.. 

eletrônica. A despeito de argumentos de que os la,boratõrios de· 

pesquisa não poderiam ser localizados em Montes Claros pela sua· rie. 

cessidaãe de integ.ração com a Universidade, indicando Belo Horizó~ 

como alternativa, ou de divergências com a orientação ou o es:ti

lD dd seu Presidénte, o Goverrio de Minas nao poderia ter permitido 

a destruição do empreendimento e a perda do riquíssimo acervo de c_2 

·nhecimentos acumulados. 2 Outro exemplo é o bem sucedido projeto 

·BIOBRÃS, o qual se aproveitou inclusive da integração com o grupo de 
.. s .. ·.;•m.,..c.:".,:., .... pesquisas da UFMG e que pode.ria servir de refe.rência para o desen-

volvimento ·da pesquisa. na área de biotecnologia, outro campo de fro_g 

teira tecnológica e que poderia exercer fortes repercussoes sol;>re 

futuro da agropecuária. 

Faltou ao Governo Mineiro, em momento critico,. visão do 

Oú se "faz investimentos na f~onteira tecnoló~ica ou sere- · 

condenados· a ser uma economia e uma sciéieàade de segunda ·classe. 

1 - Informações obtidas junto à CPi-FI AT (Assembléia Legislativa de· MG) 1988. 

i - Para uma avaliação do projeto TRANSIT, na perspectiva do seu então Presiden 
te veja DlNIZ, Hindemb1,1rgo Pereirá. Uma s.entença de morte,; multinacionais e 
abuso do poder. Editora Codercri •. Rio, 1982. 
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4.3 - A Ferrovia do Aço: projeto Federal mal sucedido. _DupU.caç~ 
1 

da Fernão Dias: necessidade postergada 

A decisão do Governo Federal em construir a Ferrovia do 

Aço pareceu,ã primeira vista, empreendimén~o de grande importância. 

para a economia mineira porque permitiria facilitar a ~ntegração 

com a eco_nomia paulista. Esta no entanto, fazia parte do conjunto 

de empreendimentos mal planejados e mal administrados,-decididosp~ 

lo Governo Federal na primeira metade da década de 1970. Além de não . 
se concretiza_r acabou por trazer um grande desgaste para Minas Ge 

rais, apesar de não ser de sua responsabilidade direta, por se tra 

tarde investimentos públicos federais no seu território. A ques

t.io se tornou grave quando os erros técnicos do projeto passaram a 

ser divulgados e a crise econômica nas suas várias dimensões impôs 

a paralisação das obras. 

A decisão de construir a Ferrovia do Aço acabou por imp~ 

dir ou postergar que fosse decidida a duplicação da RodoviaFernão 

Dias 0 que liga Belo Horizonte a são Paulo. Trata-se _de estrada an

tiga, padrão tecnológico da década de 1950, com alta intensidade de 

tráfego e ~ue impede uma melhor articulação entre as economias de 

· ·-Minas -~ são Paulo e rriesÍno entre a região central de Minas e o sul 

do Estado. Esta teria sido uma obra da maior importância para a eco 

nomia mineira e certamente sua efetivação teria acelerado o cres

cimento econômico (industrial e agrícola) daquela parcela do esta

do e facllitado a integração· do parque industrial mineiro, no sen

tido inter_i.ndustrial e espacial, e coritribuido para .fortalecer os 

L. 

_laços de integração com a ecortomia paulista. 

4.4 -·A integração agric.ultura-indústria: uma oportunidade parcial 

roente perdida 

Corno se analisou em pontos anteriores deste trabalho o 

deslocamento da· fronteira agrícola, no sentido do Centro'"'.'oeste do 

Brasi_l. e em especial, ria região dó Triân:glilo, Al.to Paranaíba· e No

roeste -de Minas Gerais oferece a oportunidade rara a montagem de 

uma ,:polltica de. des,envôlvtmento agro-industrial de forma a ampliar 

1 - Es·te pont:o JoJ-ni.e .su_.getido .pelo. Pro;f·. Edtfar-d,;o Rips Neto 

Í-06' 



o 

a 

a 

s 

l 

) - .. · 

a integraçao intersetorial e conseqüentemente ampliar os frutos 

·do: dese:h.vol vimento agropecuário naquela regiãoº De fato a montagem 

·· · ·· cqniplexo químico do triângulo foi uma alternativa bem sucedida 

apesar·de o mesmo ser especializado apenas na ãiea de fertilizan-· 

A complementação de um programa de agro-indústrias deveria in. teS, . -
. cluir. vários outros segmentos da agro"".ind.ústria a montante da agri_. 

Cultura, representada por outros insumos, máquinas. e im:rlementos . 

-agrícolas e do segmento da agro-indústria a jusante da agricultura:, 

iepresentada pelo segmento transformador das matérias-primas de ori 

gê!Il agropecuária. Sabe-se das dificuldades para o desenvolvimento 

_.··. dos setores de bens ·de produção (insumos, rr.áquinas· e equipamentos) , 

·especialmente pela concorrência com outras regiões produtoras, es,.. 

_peçialmente são Paulo e Rio Grande do Sul, se bem que para algumas 

linhas especializadas poli tica especifica poderia ?er de$E?nvol.vida .. .., 
: ' . 

· ,NO entanto, com relação à transformação de rn.a:térias--prim~s de ori-

·ciera agropecuária seria mais fácil romper o bloqueio ·ou a concorrêg 
~ /!·., '. . - . . .. · 

çiâ com outras reg'ioes produtoras. Algum avanço foi feito, n·o enta_!!, 

Governo de Minas perdeu a c:,portunidade histórica de aproveitar 

esta alternativa no momento em que a :fronteira dos cerradós ainda 

:e;a uma ~sp'ecificidade minetra~ Agora a mésma ultí .. apassõu·a fronte!• 

. ra, geográfica do estado, com possibilidades de ind~zir a montagem 

.... ·. d~ atividades transformadoras em outros estados .• 

A opçao pela. pequena produção:. uma tentati_va socialmente le:

gitima mas econoinica.nent.~ ine.ficiente 

A opçao pela vequena produção retratada no conjunto de 

.. prpgramas implantados pelo governo de Minas e mesmo :[)elo Gove·inoF~ 
. . ' - . 
deral representou uma tentativa socialmente legitiµi.a e bemintenci2_ 

· nada no sentido de contribui.r para a superação do atraso relativo 

de.várias regiões atrasadas, com baixo nível de renda e bem estar, 

.caracterizadas pela. produção. para auto-consumo com baixo nível tê~. 
nico e de mercantilização. 

No entanto estas tentativas demonstraram não· dar respo.:! 

ta produtiva em termos de eficiência .econômica, repondo o proble

.. Iila para debate em termos da busca de soluções. se.cialmente justas e 
economicamente eficientes. Não há resposta p:t;onta· ·e o.desafio induz 

a necessidade de novos experimentos que necessariarneQte deverão ter 
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por eixo a produç~o tecnologicamente desenvolvida e cqm grande den -is idade de capital, o que, via de regra, não se verificou nos progtQ -mas mencionados. 

Em sintese, as orientaçõ~s bãsicas da política econ6mica 

mineira a pàrtir de meado~ da d~cada de 1960 fornecem elementos~ 

ra a análise da evolução de sua economia e para o entendimento do 

quadro atual. O Governo Israel Pinheiro foi o mais criativo; nesse 

período, elaborou-se o Diagn6~tico da Economia Mineira, al~m de vã 

rios. outros estudos e montou-se o aparato institucional de apoio ao 

crescimento econômico (INDI, COI, FJP, PIPAEMG, sistema de incenti 

vos fiscais etc.).() Governo Rondon Pacheco aproveitou o momento 

econômico e político e operacionalizou o sistema, com grandes resu1 

tados econômicos, embora com excessivo favorecimento ao capital es 

trangeiro e. rec:luzida preocupação social. o. Governo Aureliano Chaves 

.he.rdou os benefíc;i.os go crescimento econômico e ao mesmo tempo to-.. 
~ou decisões qu:é · comprometeriam o futuro da poli tica econômica e da 

própria economia de Mina_s, como o ap.oio e a defesa dos projetos 

AÇOMINAS, Ferrovia do Aço, além da descaracterização do CETEC. o Go 

verno Francelina. :[)ereira ?Ptou pelos programas da pequena produção, 

cujos resu.l tados foTam na sua maioria ineficientes. O Governo Tan

credo Neves esteve sempre mais preocupado com as articulações poli 

ticas: a riível feder,3.l, com reduzido interesse para a economia de Mi 

nas Gerais, mas ao mesmo tempo enfraquecendo a Secretaria de Plane 

jamento, selando um acordo de redução do capital. nominal· da FIAT 

( fornecendo as condições. para. a posterior transferência imoral da 

p~rticipação do Es~ado na ~~p~eendimento) e a nosso ver estabele-

céncfc:> eis conc.H.çôes -para. ô .. atuai quadro. político- e institucfõnal de 

Minas Gerais. o Governo.Helio Garcia preocupóu-se mais com a polí

tica de. curto prazó, no. bojo da indefin;i.çaõ· política e econômica do 

p·aís. · 

Ao mesmo tempo em que estas orientações eram imprimidas 

.à política F.'conômica mineira, profundas.alterações estruturais es

tavam- sendo gestadas, especialmente aqu~las decorrentes das trans

formaÇões tecnológicas, sem que o Estado se preparasse para alte

rar sua ~olitica, com o agravan~e de que o aparato institucional ia 

se envelhecendo e perdendo operacionalidade. 
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- -O Coroamento do Processo: o Governo atual destrói" o aparato 

iris.titucionul de .pesquisas, assistênc.ia técni-r:aL estudos -eco-. 

· .. n5micos e planejamento 

t conhecida a impo:rtâ.nciai que cumpl'.'iu o aparato irlls't:i.t.u= 

donal de apoio pa:r·a a .. expan's'ãif\~conõmicà mineirai nos Úl timo::ll an~s. 

Em que pese criticas que se faz· ao estilo de desenvolvimento apoia-· 

do ou induzidov nio resta d~vi~a que o Estado acumulou um acervo de 

.~onhecimentos e experiincia& que ~od~riam e deveriam ser ut{lizados. 
na conduç;.ão da política economica e de pesq.Ui$a de Min~s Ger·àiis º N~·~= 

: .te sentido destruir ~ _base do .conhecimento e:!otistenitee at.l'!'.'avé~ da $Uã\ 

des.estruturação insti tuci"onal significa. agü:· ~o s.~ntido do ret.rocas= 

Nest.e · $entido o ~tu~l GoverxM:,f numa vi~io lf:®g~ d@ futU'lf©,e 

.vem. e_oroando os erros anteriores .da política eeonôm.ic~ -@lti6'i!gindo, em 

,cheio .ç, coração .ixÚ,titucional do 'Estaufov destruindo o @)?~~~to dt;; p~~-
... ·. . . 

.. guisàs e ass;.stência têenica (CETEC~ F'APEMIG~ EPA.MIGe XESJ't& &-f.'1ATE.~0 

!eÂM!G, CASEMG} -e os órgãos -de estudo e planejamento da ®ccmomi~ mi= 

. fneira (Fundação João Pinheirou Secreta:r.iGJ do Plãnejaffient@»º 
. o 

· Ao ),.ado da perspectiva de perda relativ~ na . pg-od~ção in= 

dustria·l e mineral e de impasse na ag:ricuH:.ura trã\dicion&l·~ -~ ~t.ual 

'política nio poderi? vir~em momento m~is inoportuno porque ela aca= 

legitimar· a decadência :relativa de .Minara Geraii,.; · ~ compro~

~ :'~eter o futuro de sua economia e sua sociedade • 

. . 5 -· CONCLUSÕES 

· As notas .a·te aqui desenvolvida~ permitem tir~:i.:· ·ê.$ ~e!giii.xv~ 

'~es conclusões: 

·· .. ·a) Embora· Minas Gerais tenha ampliado su.a · participação lrl~ g<r:::g:cJi;ao · 

, d~produto nácional na ~ltima dicadau as transfcrrnae5es estrutu~ 

:ais na ind6stria e na mineraçio apontam no sentido de perda de 

importância relativa nos próximos anos~ com o risco de ~cconcen

.:.ração das atividades tecnologicamente modernas em são Pa.ulo e· 

no Rio de Janeiro. 



b~ Do ponto de vi~ta da agric~lt~ra ~ estado pos~ui duas realida-

,·"eles · ~ingµlares.: Uma. região de. fronteira dinâmi.c~ o~de.parece h~ 

ver :p~rsp~çti.vas d.e crêscente :expimsão' da produÇão~ A outr-a º uina 

vasta .região de agricultura· tecnicamente atrasadau com ba.i.xo 11i 

vel de renda, cujas condições de vida de sua população repre-

• isentam um desa·fio para o Governo e l:.:.~dcied.ade de Minas Gerais. 

1;:) · 'A possibilidade ·de perda :r.elativa da posição d.a ~conomia de Mi. 

· nas Gerais ·resulta ~e·,transformaç6cs estrutur~is a,i economia 

, ·,· brasileira.,' ·In,êfS· .foi também fort·émente. influenciada pelçi orien~ 

.ta~i~ ~a ·políiica econ6mica a ·partir. d~ meados da dic~da de 

. · J97Ch~ Estç1 ·~.ão áco.mpanh~u -as al ter.aÇões 'da · s.i tuàção econômica 

.. e pô'l'Ítita: :in,ternacional .e Cio p.ais eu ~o. m~smo tempo' .,~_ornou d~ 

.· éisões que comprometeriam fortemente o futuro da economiê.i. dt1;; Mi~ 

neãs Gerais. 

:: .• í. '· 

'· d:V "': O atual:Govérno:;. htlma.,. vi sã.o cega do. Jut:1.1-r·o. estã ,c.oroaX1.dO·. o pr2_ 

,.;,·• C<eS1.:i,Õ. 'Age ·.no s:entido ,de. destru.ilf o, a.para.to · institucional de 

· ; pésquls·a' e :as·si'st.ênéi·a té'cnica ·e dos órgãos d<;; p_e.$qÚi.sa. e P.la= 

néjamento·. da ecom::.nn±a de Nina:s: Gerais. Estas decisoes.. poderão 

trazer· con·seql°:i@ncias:· dramáticas -p~ra .. o futuro· da.·,,ec.onor.r.ia .ca da. 

sociedçide de Minas Gerais u em .especial no momento em que ocor-

. · 'rem·'p~ofund'as al'terações tecnológicas ··e. de mtidanças na divisão 

·1nternadion~l e·intér-regional do trabalho. 



BRASIL E MINAS GERAIS 

MODERNIZAÇÃO E MODERNIDADE NA AGR!CULTURA 

O MITO DA CRISE AGRÍCOLA 

* Maria Regina·Nabuco 

As federações dos proprietários agrícolas, assim· como ou

instituições classistas rurais têm amplamente divulgado a ifü~ia 

a agricultura brasileira vem, nest~ década de oi tenta, passá!i~ 

uma das suas mais profundas crises·. Esta chamada "crise" de-

no entanto, ser melhor qualificada, .Para que possail:los corn.preen

paradoxo da. coexistência de boa$ safras com situações cons.ide,... 

adversasu como a redução do montante do crédito rural, a ele.:.. 

da taxa de juros e a falta de "apetite" do mercado nacional de 

alimentos. . ... 

Na verdade, em favor da justiça da análise e . dq ponto de. 

produção agropecuária, devemos d,i vidir os an:os da década, . 

de oitenta em dois períodos: 1980/82 e 1983/87. O primeiro período 

caracteriza-se por forte redução do PIB agropecuário, conseqilência 

da redução da renda pessoal disponível e· do$. recursos creditícios 

distribuídos aos produtores. O segundo período, ao co.ntrário, mostra · 

a reação da agropecuária brasileira aos efe.itos recessivos do ciclo 

econômico, cómrecuperação a partir de i983. ATabela 1, à seguir, mostrá· 

a evolução da produção de grã~se de café no Brasil na déêada de oitenta. 

Tanto uma como outra produção evoluem favoravelrr.cnte no período. A 

produçã6 de grãos aumenta a u~a taxa ~~dia anual de 3,5% a.a, quase 

o dobro da taxa média çle incremento populacional. Quanto ao café, se 

cons.iderarmbi;:;. a média dêt produção dos anos pares .e. ímpares (colhei,

tas que se alternam,tendo v.ista o "stress" no· segundo ano de colhei-
. . 

ta), houve tamb.ém um ·.grande incremento na produção nacional no perío-

do: cerca de 41 a.a. 

* , Do Departamento. de Ciências Econômicas e do CEDEPLAR/UFMG. 
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TABELA l 

INDICADORES DE DESEMPENao DA AGRICULTURA BRAS·ILEIRA 

CAF:E (1) CAF! GRÃOS (2) GRÃOS SALÃ.RIOS :REAIS AGR!COLAS (3) 
~os 

MILHÕES SACAS ·60 KG 1980 = 100 (TONS) 1980 = 100 VOLANTES 1980 = 100 
' . 

·1!fâô 21,60 100,0 48.517.000 100,0 100,0 

1981 16,40 75,9 48.884·.ooo 100,8 96,6 

1982 35, 40 164,9 50.402.QOO 103,9 88,S 
•, 

19e3 16,20 75,0 .44.890.128. 92,5 . 80,9 
1984 · 30;40 140,7 50. 301. 795 103,7 85,1 

l.985 21,80 100,9 54. 791. 800 112,9 97p3 
1986 32,60 150,9 52.138.542 . 107,5 100,5 
1.987 14,70 68,0 61. 930. 926 .• 127,6 -li 

19'88 * 134,0* 35, 20 163,0 65.000.000 · -
· FóNTÉS: L;evantamento SistetnábJco da Produção Agrícola: 

Fundação IBGE/CEPAGRO,. fev. 1-988~ 
·FGV ... Centro de.Estudds Agrícolas - CEA. 

1. café Benefiç:iado; 

2. Grãbsi Arroz, Feijio, Milhd, Soja, Trigo; 

3. Média ,Anuai; deflator: IGP:: DI 
. . . . 1 

'!< -~stimativa "'.' junho de 1988. · 



Também os salários reais agrícolas (que acompanham preços 

rentábilidade da agricultura) mostram recuperação na seg_unda meta

.d desta década. No caso dos grãos, esta re.cuperação é ainda mais . . e . 
visível, atingindo sua produção, desde 1984, índices superiores as 

colheitas dos ~nos iniciais do período. 

O desempenho dos grãos mostrou...:se ainda mais n.otável a par .... 

tir da safra dé 1987 (chamada super safra), fortemente influencia

·.··• :da pelos· Plano Cruzado e Plano de Metas. O primeiro propiciou ampli

ação na renda da população, estimulando o consumo de alimentos, en~ 

~uanto provia o setor agropecuário de crédito barato, isento de cor..., 

·:recão monetária. O Plano de Metas, por sua vez, estabeleceu priori

dade para o investimento nà. agricultura,. além de criar medidas d.e 
. . 

..... ,,..,. .. ,, .. ,.· :pqlítica que estitnul.avam o plantio via ince:itivos à comercialização • 

. Esta expansão da atividade agropecuária, ademais, não parece ser um 

de curto fôlego. Os. prognósticos para a. safra 198.7 /88 rnos

tr:am que a área total de lavoura de 31 milhões de hectares é prati-· 

· ca~ente a mestna da safra anter:i,.or. Também otimista·é a ·estimativa pa

ra a safra 198.7/88: 5., 0% de aumento cm re1a·çfro 1986/87. 

S°imilarmente ao que ocorreu a. nível nacional, a agricultú

r.-a mineira mostrou um bom desempenho. no agregad.o de grãos .na década 

de oitenta. (Tabela 2). Depois de um período de rápida expansão na 

'primeira metade da década de setenta, .quando a área colhida cresce 

3r2% a~a., já :se assiste, na segunda metàdê da d~cada
1 

à. estagnação 

da mesma. Em 1980/87, porém·,:. a área colhi.da acelera seu crescimento, 

atingindo o dinamismo dos primeiros anos de .setenta ( 3, 1% a~ a.) • Se 

l~mbrarmos, adema~s, que a· área total dos estabelecimentos agropecu

ários em Minas Ge.rais permaneceu neste período (em torno. de 46 mi

lhões de hectáres) , fica mais visível o ~sforço do crescimento in

t,.ensivo da pràdução. Se ·os anos oitenta assis.tem a um virtual esgo

tamento de nossa ·fronteira; mostram também uma tendência ao melhor 

aproveitamento da área disponível dos estabelecimentos. 

O caso mais sugestivo da grande expansão da produção em 

uma regiãoae fronteira consolidada, via expansão d_a área p;l.antada 

e da prodtitiviqade é o caso do ca·f.é em Minas Gerais. De 354 mil hec

tares plantacfos· em. tnédia na primeira metade da çl.écada de setenta, 

Minas Gerais. amplia a área para cerca de 510 mil heàtiires em 75/80 

e para 662 mil em 80/85. Pode-se dizer que nesta década, o Sul de Mi 
~ 

nas avança na espec:ialização da produçiio cafeeira, ger~ndo un;i. avani 

·ÇO na tendência 11).onocultora d~ Minas Gerà:l.s. As razões para tal ex~ 
pansão são pelo mênog.de duas ordens: 
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TABELA 2 

INDI<r:ADORE.S DE DESEMPENHO DA AGRICULTURA MINEIRA 

CAFt (1) 

MILHÕES SACAS 60 KG 

1980 7 ,. 90. 

1981 3,40 

1982 11,60 

1981 4,00 

1984 9 ,.60 

1985 5,50 

1986 10,70 

1987 
1 

4,~0 

1988 1 10,70 
! --

FONTE: SEI/SEPLAN - MG 

1 Cafê Beneficiado 

CAF:.re 

19so = lo.o 

100,0 

43,0 

146,8 

50,6 

121,5 

69,6 

135,4 

55,7 

135,4 

2. Arroz, Feijão, Milho, Soja, Trigo 

GRÃOS ( 2) . GRÃOS ÃREA COLHin,A (3) 

(TONS) 1980 = 100 (ha) 

4·.461.056 100,0 3.722·.381 

. 4.265.178. 95,6 4.220.335 

4.509.388 101,1 4.359.672 

3.221.0Ei7 72,2 4.22.2.561 

4.009.969 90,0 3.929.736 

4.995.443 112,1 4.293.770 

5.290.080 11.8, 6 4.404.820 

5.339.088 119,7 4.615.111 

- - -

ÃRE.f\. COLHI.DA 

1980 = 100 

100,0 

113,4 

117,1 

113,4 

105,6 
·115,4 ~ 

118,3 

124,0 

-

j. Inclui Grãos, Cana, Café, Algodão, Frutos, Batata, Mandioca, Fumo, Algodão, Amendoim. 

·.~ 



.· .e.: aneUiori.m nos pretos intcirnau::ic~ais o q@e · lfH1ssam 'de- um'ê! ·m~di.ai ~e 

·usi ·L5 põi'. saca de ,elO) »~g em pirineipio.s de !H!?t.éftt& 1?ª11:'ª . cere-eci.l\ d@ 

· : ,:dobro ~m .'.°i tentá.;: .. 
.. • ' •• • 1 • 

O programa de Er.tadicaçao de -Cafeeiros n 962= l 96i' » eorAj~g.aido, comi· 

-~ subst.ituicãó do cultivo. do café no i?aramâi. e São -Paulo por ou.= 

tras regiõesº como ~inas Gerais~ propiciou uma vLsivel r~cupera

:,ção da cultura nos anos oit·enta0 Com ~feito o. ê somente a pa~:t.ii::-

do final da década de setenta <;jlJe Vól ta i:â arnpliar=se O parque; Cc:'"' 

· feeiro dº· Brasilº que dec:rescia. desde o início idos anos sessli:rnt., 1L 

Ern · 1978 e alcança. os J bilhões de covas paraº dez . 11ut:0i; dept.·üs. ';;tlr~ 

trap.assar os· 4 bilhoeso aproxim.àmdo=o~ do nivel ~lc1:u1<;ado em 1~60: 

(4~3 bilhões~. 

Com a elevacão· dos preços do café em prirtcip:il.os. d~ .. !frn:~·tefi= 

· ~a e através do Plano de Renovação e Rev:igoirs,me:ntôl d©!!> C~fe~~ifâí 1~60/75 
t::, . lti . 

. (plantaram-se com recursos ~o Pl.1'!nOe e®rea de l milhão de ·no.'ií'ó~ ea= 

·. fceiros) u outras regiões surgiraim. como grandes prod~to~iu\i. cle ~ª1.i'.@0 

1 
. . . . . . . 
·. êom m~nos ,de 20% do parque cafeeiro do p~is X'l.{11 inic_i@ · dai· d~ç:~~ê:'. d~ 

. ·se.ssenta 0 Minas Gerai!lii ultrapass~ l?ar~rrii e. São P~ul~ m~. px:imei1r~ d~= 

-:.cada de oitenta o t.ra.nsfo:nn.ando-sça no maior· p_rodutor do ~tãÍí!>. (V~go ".K'~= 

bela :n. 
TABELA l 

POPULAC1i.O CAFEEIRA E . SUA l?ART!Cií?AÇÃO: 

SEGUNDO ESTADOS PRODUTORES. SAFJi:tASg l~6(l/6l ~ l~S7 /ía8 

«:.:m \» 

MINAS SÃO E$í?'.UUTO · OUTRO~ 
· SAFPJ\S PARANÃ 

G~RAIS PAULO ~AN<:ro· i;:;ST.ll'oiõ~ 
B~JHiiriL 

.. 

· 'Média 60/64. 17 0 05 :Uu28 32 0 18 13»58 12 .e SiiO HHl.u 0:0 . 

Média 65/69' 14 /70 .28 u 04 3SF2~. · 14 0 02 8v@ij l(;,t!j; o~@ 

···Média -70/74 l6u81 ·30,,30 lSu43 lluO~ <S.e35 
l 

l@(~f, o (O@ 

Média '15/79 24,18 29Dli 26ol3 1le~9 'º~' .HH» @@ · .. .. B . 

'Média B0/85. JOoiAO. 25ul2 li o 64 · 15 u'õO . 11 0 13 .H!)@e~@ 

1985/86 35030 20,82 14el0 ll 0 !J:i1 · · 11,, 61 l@© of..Hll 

19.86/87. 40u56 "" 
. 1987 /88 .. 4lu8B . Hlv47 12u29 16vll 11 ~ 23. 10~ u·O@ 

i'Ol~TE: · Gomes, M~ Fãtima A. B. Cá.fé - algumas· eonside.raçécs. Belo Ho= 
rizontc, .SE.!/SEPL;U>J, l9S8o Quadxo 6~. (Mirneon) º · 

· l. rara ::i.:i.iore,; informações sobre polític:u do cafe e Ôildos sobre produção e ex
.. po:t.ição·, ver: Gomes. M.F.A.B. Café ~ algucuui consider.:i.çÕcs. Podo Hori:tori.tc, 

SE!/SEPL.A..~0 1988. (Hi::.iec.). 

.u.s 



~.· •• ~·.. 1 

. 1:' ..... 

·A. bocA qualidade ~o solo e do clima cm Minas O imlém d·,i e~.[~ .. 

tencia ~i~ u~~ ~ade~ua:d~ .;·~de de serviços .u~banos e de : p~s(juisá~ _l'e= 

gionais. para 'àumêntar a eficiência da· c1.;1.ltura·, . colocaram Minas Ge

rais com~ ~ dos Estados que mais se .beneficiaram. dos .·pro9ramas de 

revigotamento.dos·: ê'afeza{s.· p:àra se ter umá idéia' da e-:i<'pansão dÁ çul;...:~·~:·:: .. 

turà. no Estado devé-se lembrar que a pÓpulação caf_eeira dobrou nos 

oito anos desta décàd-~; de 880 milhões de. covas passou a Í 0 7 biThao. 

A região mais imp.ortànte na produção. do Estado. é •. sem dúv'ida u o sul .. 

de ~inasu com m~is de 501 da produção. Segue-se-lhe a· Zona da Mata
0 

com pa:r:ticipaçao declinante. não chegando a 20% em 19_86. A, região 

. que recentemente .incorporou ... Jse à. dinãmica estadual do e a.fé é o · Tri= 

ângulo' ..Mineiro ·.e o lü to Pa·ranaiba u .inici~ndo em meados de setenta a 

. eulttira no Estado~ 

. ·. TI.BELA 4 

?ARTXCIPA,ÇÃO·.DA PROD.UÇÃO DE C.P.Ft, EM.'MINAS GERAIS. 

'NO JlBP. DA. AGRICULTURA.'º DO ~ETOR 'AGRO.PECUÂRIO. E DO EST.Jrno. 

· .. :·· ··~·· ;(En1~.) 

'ANOS 

1970. 

1975 
1980 ... ·· 

1985 
...... 

1986 
~ ·~- ;, .. ;' ! 

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DO CAFt NO VBP 
) t . . !. • . /; . . • • . 

; . 

. ~.A.GRIC·. 

,44.,4.4 

:!·: ~. \\J ·~ .... 6·, 15 :I . \ 

.:.' ·. · .. •4J.f65' 
56,68 

. '48,86 

9 0 88 

4,52 

. 6-g 6.1 

,· 23 ~ 9_9 . 

iau34 

1,87 

O~ 56' 

0.q 63 

'"2 0991 

2 ,_56 
•. ~ '· 

FONTE;' ç;·omes v M.' Fáttma A~.!3~. C~afé .. - al,gú.m~s_ ·~Q.nsi_óer,ações •. BeJoHó= 
ri;i:o,:lte, SEI/SEPLAN 0 1988.· (}:iroeo.L . . 

. dit.Ieios. e 

. . . . 

'A pro~ução de'grâós.em Minas Gerais também.foi ex= 

benefic:i~da pelós p:i;-ograrnJ$ :~êgionais de ineenthros. 'cre= 

ou-çios,. t~is como· POLONOROESTE ~ POLOCENTRO r PROVARZE:AS ~ 

i;;ão dos inv:e:st,irnçntos· anterio:-es e a. ·produção aúmentóu subst.ancial= 

· mente. De ,us milhões .de \:oneladàs :~ffl·1~SO paira S·~lmilhões eiri T98'L 

. ,.:,; 

. . ~ . 
. , / .. :-: 

. ·~ : . 



Esta pr_?dric;rãõ· d.e·· -g~ localizou-se principalment~ no cerrado, ul

trapassando a produção de inúmeras regiões tral'.licionalmemte produto .... 

. as · como o Sul d~ Minas e a Zona da Mata .• No caso também da cana-de-r , ·. . 
açúcar, as (luas regiões perdem posição relativa na década de oite·n-

ta (responsáveis por 53, 7% da produção E:in 1980, responderam por ape

nas 43,0% em 1985). Por outro lado, regiões como o '1':tiângulo passam. 

a liderar a· produçãoº com cerca de 1/ 3 do Es·tado em 19 85. Mas a pr~ 

dução de grãos em Minas· Ge.rais só se torna realme.nte exprêss1va a 

: partir de 1984 o quando ul~rapas·sam os· 4 milhões de toneladas e pas

sa a oferecer cerca de 10% da produção naciOnal. 1 

2. O C~DITO A AGROPECOÃRIA 

Os qua$·e ·600 mil hectares inco:rpora"dos à área tdta1 de la

voura em Minas Gerais no· período 1980/85 u nós limites·· de uma fron

teira est,agnadae não fo.ram resultado certamemte . d_e uma· pol,fttca de 

crédito generoso e barato·. 

Ao contrário, os anos oitenta assistem a um rápidt:> declí.;_ 
nio no volume do crédito agrícola, ao lado da indexàção cr·escente 

da t.axa d.e juros. 

Pela T~bela 5, a seguir, verifica-se. que o ci:éd.itq à agro-· 
pecuária reduziu-se rápidamente até 1984, em' todas as firiéilidades: 

custeio, investimento e comercialização. A perda mais . expressiva,· 

porém,_ refere.;..se ao crédito de custe:j:o, te.du:tindo-se. seu volume. ·â 

metade no período considerado. A.-Partir .de.19,85, porém,· assiste.:.;,se ~ 

uma recuperação do vá.lume de crédito rural, embora,. à excé!ção do e-ré ... 

dito de inv.~stimento (que ~tingiu em 198:6 índice. supe:t:ior · a 1980; 

variação de 5la4%), as outras finalidades e o. total do créd4.to se 

situassem em.1986 em .níveis infertores aos de 1980. 

1. Ol.itras in,formações sobre a expi:·essiva exe,ns.ão>.dos grãos, da. can:a,-de_.açúcar e. 
dos· hortigranjeiros no cerrado mineJro sAo ?bti4à.s e~: ?:lab,~co, M.R. e: Leme>s,, 
Maµro B •. - A r_ota do capital agrícola cm l'.firias Gerais na d·ecada de oitE!nta. 
In: Anais do III Sef!linirio sobr.e · a Economia Mineir:a. Belo Horizont.e, CEDEPU~.R/ 
UFMG» 1986,. P• 183-98·. 
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TABELA 5. 

BRASIL: F,INANCI.AMENTOS CONCEDIDOS ]\ J?RODUTORÉS E COOPERATIVAS .·· . 

POR FINALIDAPE-A<.;ROPECOÃRIÀ . 

19~d:- 1986 (Cz$. milh5es de 1986)* 

.. 
· .. :. 

.. 

ANOS. ·CUSTEIO V1t:R!AÇÃO% . INVESTIMENTO VARIAÇÃO% COMERCIALIZAÇÃO VARIAÇÃO% TOTAL VARIAÇÃO%. 
.. 

. . 
. ··1 .... 

1~80 ··. 128 .. 333 - . .42.545 .· - .55. 926 - 2260804 -
1:9.Si. .· 115.3.66 ... 10, 1' 30.404 -28,5 50.941 =8, 9 . 196.711 ""13 r 3 .. ·• 

. . . . · 
122~541 i90. 49.9 - 3,2 ·1982 6,2 24.9$3 -17, 8 42.975 -15,6 

.· 

1983 8.9. 413 ~27:,0. 24.008 .;.. 3,9 1 3o. 31:a -29,3 143.799 --24, 5 
.. 

1984 ~1.916 -30,8 10.810 :-55,0 15.112 -50,3 87.838 . -38 ,9 
•· 

. 1985 89.061 43,8 16.233 50,2 :19. 959 32, l . 125~253 42,6 
19.86 .ll,0.652 . 24., 2 54:,, 409 ·296,8 · 22.241 11,4 197. 302 · 57 ;5 · 

t:'ONTE: BACEN~ . . 
Dadoi; .·deflacionados pela médiia mensal do I<;P-DI (FGV) i 



Em Minas Gerais P a disponibilidade. de rec·ursos creditícios 

ar~ a agropecuária reduziu-se mais abruptamente que a média nacio-

.... P 1 na primeira metade desta década. Para a: agricultura houve um. a na, · · · 
~erdi, ~m-valores con~tantes, de mais da metadé do valor do crédito :e !980 ~ Par,;i a pecuária a situação foi tão gra'l.'e que o crédito a ela 

.destinado em 1985 nao chegava a: 1/ 4 do que fora em 1980. 

A Tabela 6 mostra a drástica redução na participação do 

"d· t a .pecuária no total do crédito agrop· ecuário en) Minas Gerais .e.te i o 
rio período 1981/85. A .perda fl.laior foi .para o rebanho bovino que, no 

desta década possuía 40% do crédito à pecuária e em 85 não 

a receber. 20%. 

Além. da perda de posição da pec:uária vis:-à.:..vis a agricu-1-

. tuta, em relação ao crédito, também os· .séus pr1=ços deterioraram-se 

/fortemente ne~ta década. Os e~pecialfstas apontam vária.s razões que 

eixplicariam a decadência. desta atividade, riao só em ·Minas como, tàm-

bim, no País. Em primeiro lugar u na década de oi tenta a euforia das 

exportações e~timuladas pelo.gc;>verno na década anterior já passara. 

:·Além disto,· problemàs · de produ.ção de carne clandestina em· torno d.o.s 

~t~ndes ceritr'os, somados ao aumento na tr.i,bt;ttaçã~ a partir dé 1980 
~ . . . 
;e·da .ausência de programas re.gionais específ:tcos para O desenvo:J;vi-

. . 

.':~~nto tecnológico da at.ividade'. dariam o "golpe .de mis.er.icórdia li no 

Por esta raz€Í.o e diferentemente da produção de café, grãos 

. >é cana-de-açúcar, a pecuária de Minas Gerais .mostrou u.m fraco desem

.;<;~nho nesta década. O Vç1.lor Bruto da Produção Pecuária (VBPP) decres:.. 

êeu. a uma taxa anual média. na primeira metacl.e desti3. dêcada de .;.5, 7% . 

. () sêtor experimentou deséapi talizaçã:O nes.ta décadi3., com o fechamen

de dois importantes frigoríficos. e d,e cinco . abatedouros de aves 

Estado. Do ponto de vistq da produção de.leite, o tabelamento c;le 

foi certamente o fator predominante· na deterioração. da Rela

de trocas .. A des.càpi talizaçãÔ da atividade pr'ó'ilocou. estagnação 

Qél. produção nacional de leite rios primeiros à.nos da d~cadà c:Í-e oi.ten
..• 1 

.J~ .. 

A expansão do rebanho bovino. em Minas Gerais tem sido, por 

bastante lenta des.dé a segunda metade da dé·c:aaa de setenta~ 

l. F;m.Nabuco, M.R. e Lemos, Mauro B. "Projeção da: Propuç_ão e Emprego na agropeóu-. 
ãria de Mfo~s Gerais .. 1986/2005". Relatório de Pesquisa Convênio CEMIG/CEDEPLAR, ·· 
Belo Horizonte., Í987, encontr~m-s,~ mais inforniaçÕe.s ·sobre a situação e tertdê~· . 
das da pec:úaria mineira. . . . '+. 
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Nos anos oitenta 0 ele permaneceu praticamente estagnado, em torno de 

20 milhões de cabeçasº Tão diferenciada foi a dinâmica entre agri

cultura e a·pecuãria mineira, que em ~985 esta atingia pouco mais 

de 1/3 do VBP agropecuário do Estado em 1985 (Tabela 7). 

ANOS 

1910 

1°975 

1980 

1985 

'l'ABELA 7 

PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÂRIA NO VBP 

DA AGROPECUÃRIA EM MINAS GERAIS 1970/85 

(Em %) 

AGRICULTURA PECUÂRIA 

· VBP Agrop. VBP Agrop. 

52 0 0 48e0 

38u4 61 0 6 

49ol 50p9 

6-4,3 35,7 

FONTE: Agregados Regionais - PIB em Minas Gerais 1970-85: SEI/$EPLAN-MG. 

3o A POLÍTICA DE PREÇOS E A RELAÇÃO DE TROCAS 

A característica mais marcante da poli tica agrícola da d~ 

cada de ·oitenta é a substituição dos incentivos via crédito rural em 

bane~icio da estratigia que se baseia na sinalização por meio dos 

preços (em especial, os precas mínimos). Esta mudan~a na política~ 

gricola se deveu não so à restrição monetária perseguida pelos acor-

'-dos ;oluntários e não voluntários com o FMI, mas também como -respG§_ 

ta às duras críticas que tal política recebera nos fins da década de 

setentau como pouco eficiente em termos de resuitados na produção e 

produtividade agrícolas. Ademais, um dos pontos fortes do combate a 

inflação seria o controle do volume dos meios de pagamentos de crédi:_ 

to do setor agropecuário. 

A estrat~gia via preços e comercialização seriau portan

tov adequada e mais democrática, visto que, ao contrário do· crédito 

concentrado, todos os produtores teriam acesso a seus benefícios. A 

safra 84/85 marca o início desta nova política, sendo que o ano de 

1984 foi o de menor vólume de crédito em todo período considerado. 
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A nova poli tica de garantia de preços remuneradores ao~ 
> rqdutoires a época da safra iniciou-::5e em 19H6o quando o Plano.de Me. 

:~s criou o sistema de preços mínimos plurianuais (in~exadosmen:sal 

.. \ ·· tº nela OTN) • Neste mesmo ano, os agricul tóres foram então dupla · roen "'" ,.. 
mente beneficiados, tendo em vista o fato de que o congelamento dos 

. precas do Plano Cruzado congelou também a indexç1.ção do crédito que 

a ser distribuído à taxa média constante de 10% ao ano, apepassou 
~ar dà subicl~ dos preços .do segundo semestre daquele ano. Enquan:í::.o 

produtores rurais estavam isentos da correção monetária:, no· pe ... 

de maior utilização do crédi.to de cus:teio · - outubro de 1986 çl. 

1987 - o índice Geral de Preços (IGPJ evoluiu 246~3%. Esti 

implí.ci to foi de 33% para o. arroz irrigado,;-. 32% para o ar

segueiro; 29% para o milho; 24% para a soja; l.8% para o algo 

f .. - 1 10%. para o e1Jao. 

Apesar da volt.a à indexação no créd;i.t;.o rural (c:le março a 

1987, pelo índice de Preços Recebidos, .e de julho ern .dia.n

pelàs Obrigãçõe·s do ~esouro Nacional), o~ produtores tinham f:am: 

"otenizados" seus preços mínimos eo governo punha em piática 

política de comercialização dos elevad.os estoques g9verriameri~ 

bem acima dos pisos de mercado. Além disto, uma política cambi. 
. . . -

realista, posta em prática pelo Ministro Ilresser l'ereira em jü

·. nhó daquele ano, completava Q quadro de medidas tendentes . a amenizar - . . ª queda potencial dos pre.ços ag17.Ícolas proveniente da II super-sa:fra 11
. 

iníéió do ano. Temos assim, no triênio. 19.85/87, urna poli tica a-: 

que combinou uma menor compressãq sobre o volume de.crédito 

uma política estimuladora de preços realistas e grandes incenti 

ao investimento agrícola. O crédito para esta finalidade ém 1986 

ficou cerca de 1/ 3 do total do crédito rural,. diferentemente 

signifi~ância que teve nos outros anos da década de oi.., 

Além çlisto, novos programas específicos foram desénvolvidos, 

o de irrigação ( inciuindo o PROINE e o PRONIJ , c?m a meta de i.!. 

até 1989 mais 2 milhões de hectares, através do uso de re ... 

·públiqos de ordem de 33 bilhões de cruzados (estimativ'a. de 

~gosto, de 1986} ~ 2 

Lnados retirados d.e "Subsídio Compensou Preço", .Folha de são Paulo~ 5. 4 .19àa, 
. p. B..:5. 

Ver mais informações a respeito do Plano de Metas e Irrigação,em Nabuco, M. R •. 
Do ·cruzado ao Plan,o de Metas: retrospectiva das· p_dnc:ipa:ls miadidas de·, políti · 
ca agdcola em l986. Belo Horizonte, CEDEPLÀ:R/UFMG, 198.7 •. (:Texto para Discús" 
são, 30). 
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... 

A política de preços "realistas" ou II remunerador.cs" Pata 

os produtores ruiais tem sido relativa~ente bem sucedida, se consi

derar~os que, em períodoi recessivos ou de cxise ~çonõmica, a agri~ 

cult.ura tem tradicionalmente no Brasi 1 perd,ido posição com i;-elação ' 

às trocas que estabelece c::::om a .indústria. l. Tabela 8 mostra que no 

período 1980/87, o desempenho. da r~lação de trocas ~ntr~ agricultu-

ra e i:1dústria (RT) pode! s_er dividido em três períodos: 1980/82: que 

dai 19~3/86: recuperaçã9~. e 1987: qued~. Na primeira fase, a agri: 

cultura perde posição relativa quanto aos pieços de seus produtos, 

em virtude de sua fraca resistência ao d.omínio .o.ligopolizàdo da in

dústria em um período fortemente recessivo_. A partir de 1983/84, com 

a recuperação dos salários e do e~prego e da ·retomada do_crescimen

to econô~ico, além da "poli tica compradora'' do governo, .os preços a

gropecuários se_ elevam vis~ã~vis.ao~ industriais (máquirias e ferti

lizantes). Segundo Lemos", a "pá de cal". de·sta ·boa· situação para o se 
. -

tor agrícola em 1988 ~foi a nova escalada inflacionária de 1987, ~ 

zendo com que o setor voltas se a ficar de !]].aos amarradas, sem pre-
. -d· " 1 ços e sem ore itos . 

ANOS 

. 1980 ·. 
1981 
1982 
1983 
198.4 
198.5 
1986 
1987. 

TABELA 8 

BRASIL: RELAÇÃO DE TROCAS AGRICULTURA./I~DÚSTRIA 

1980/88 

IP.À AGRIC. (1) IPA IND. (MÃQUINAS + FERTIL.) (2) 

(A) <i3> 

100,0 10.0; O 
20.4, O 233,5 
3S-8,0 482", 5 

1.185,0 L 113í 5 
4.246,0 3.497,0" 

14.320,0 11.106,0 
39.909,0 22.212,0 

110.572,0 80.910,5 

RT (A)/ (B) 

100,0 
87 ,O 
74,0 

106,0 
121,0 
129,0 
180,0 
156,0 

FONTE: FGV. Conjuntura Econômica (vários números). 
(1) IPA agrícola - Indic~ de Preço do Atacado - Agricultura; 
(2) IPA industrial - índice de Preço do Atacado - Indústria 

(Máquinas e Fertilizahtes). 

1. Ver, a respeito, Lemos, Mauro B. "A descapJ1,11.i2,1(~0 da ilgric:uJ.tura: mito ou 
realidade? "Diário do Comércio, 30.5.1980. 
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. li)@ Wi'i&ll. forffiil Çl®!.r.ilÃo O (JYE im· Tabela 8 Irevelai;, além · das 

j.íi réfeiridam e que ihu:·.irite· o período 1980/Sõ q !houve UHIIQ\ 

gnelhor!ai .!l'Ail\ RT entre clMJlri«:u.ll. tura e indÜstiri.:t o dai ordcffi de 56% se ieoll'll 

.. dd~rariilos. os dois anos extremos d_o.p~riodoq ~ste. n'!lmero .indica 6 sern · 

dú,.;J .. da, · a i~portância qu~ os. níveis gera.is d.e preços .tiveram sobre a 

<retomada. .do .dinamismo da produção ag~ícola · na década- de · oi. t.ent.,;1. 

-Hã.e, pcn:é.mq t!!BMI outra razio que:. nos p~rece ,;!(inda mai~ de= . 

iinit~va p1.u:a explical." o 'bom. eomK)ortamento ·. do set.or aigr!t:ola no~ ti:!h_! . 

. _';~os anos de ••çrise•• º s.ão os a.créscimc:n; .die · picodutivid{lide obt_idti·s no 

. ~r!odo pôr p·rati~amente tqdo·s 9s produtos @ai_ l~V'.r)U~ã X'U.l!CiOna.l~ ~lit'~ 

·• · © eafê 0 @ tg-;igOé·ã\l«;Jlodio ® milh@ .. 

Vim~s · q~® apes&ir d.a. ~o~traçi·o do erãdi to· ~grop@~Úit'i©e ~ . 

<,:;Í,~ietlJ .. t,~ircro. bra~ileitêl X'teG19ifiJ! à Ó~:Pt'®~.sio .ini.~ial @©$ cii'.li'tOSli: q·it@~~c\1.fj! 

_;t~~cl~ e~~sêer ·s·u~· PX'!)duçio .. li! t.axa.s elev~d/&$" 'l5UP,®.t'i©l!:'~®. i .t,/i!~~ @@ i!!. 
i·)~i~nto .populâc:io~al •. · y1mos também qu® o~ pi:~ços. agid.'.colt;$ & ~:©i · .. ~@ 

.. • ,.élevarérn mai; x-apidãment:e que .às indiistriiiàis no.: perio~c 1.S02fo1./flt'~b! 

\ . .,liiufra~·.o·papel hist5rico.do c.:réditoeomo_@stimi.il~dor@~.· ($.}~ @~p@:n~ 
-~ib dm ~redução;,. Vimos t~mbém ·que.esta expansão @.it;:ynifleo-u Ulii'! ~$f©:~ 

. ; . :. · .• :!'\ . : . . . .., • . ·.· . . . ,, . ,·<:::::::.,, 

;; \.çô x-ecok>1!.'ado. nesta c:1éei!da~, especi.a.l~ente .. ~m Mina~· G@l"·~i.s 11 telã~© . ~i.u 

· ·'.,L~1$_ta ri. e~~àgnàção. d' iiea aos e!it.ahelecimentos ~CJX'.o.p_eeuir:t©·~· ft© :~ 
"' '. • • • • ! •• ,· • 

· dodo.. .. 

·:. Paga que . tenha h.a1.v1do .. est~. cres~1ménto · mai~ i~tell'i$i 'I.PO d~ . 
• ::· • ... :_:· • • ~ ~ .• !!;, ' • . .• • • • Ct . . • • . . o . . . t::::> 

produçao agricolau em vista a esc~ssez de e;reditoo:. ~ertGli.· n.ec~~~.@g'i~ 

q~ .boa parte d~Sl est.a.belec:ixllento~ . ~~ tive!lse amadu,~eé.idoa $@.~!®. :t!ã=· 

~~est!ment.Ós anteriores e ent.%'.ado em uma. fi'J\~~ d~. auto'."'~ufi©i@n~:i.&1 . )r.!_. 

dé' recursos :Éinaneeiros e 

. Cex:J:.axnent~·: fo-.1. isto ,o que· &\iUe®deVJ ~m gr<iu1d® · pai.r'te ·. @6. · <;;;<'.;!, · 

;itório nacional, e~pecialme.nte em regiÕe~ como. o Sudeste e o St:gl d~ 
.i ~ais, . par.a ónde · se dirigi~ na· dé~ad~ ·anteiri~r ci!i grand® ITU\iioiria d65i 

credit.ic::ios. 

·' t p6xr este motivo queQ apesar, da redução no ritmo de mo= · 

deini:zação at:J°rícola dó País na déêada de. oitenta 0 em especi~l .inas X'! . 
. g~Ões .de ,,ocupação ..1ais .ar:itíga,. a produção agrícola conti~uou a._pre! 

·.>:c~r, t6r~~c~não Q ~s.p~'iicuio: r.~cent~· das ·c!:i.amadas. "supersaf~a~"··~·,. 

.123. 
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·- ' ' . . . ' . . . . . ' 
"' - :Jã@'->"" ~ C~~ 1 'f Ut".... {"' i'!r. l1- ,;-tl ~ i, f .. Je i .\; """C" '1 Or"" - 1. t:,.l _·, ....... ,.~. -;, n>··· ·;··-'Til-J. .;,. r·, .J .. _0. · ~ ~·~ J.... . ·u ~, ~ · . _a. EJ ~-~·::· ~. .Q. ~ ~ - ;. ·~ . t~( . J... tª .. -:· i. ~LC.::-l.i_ t"'\ ~. c~·.:..t1~ -~· ~-.'"'~ .. -

: :nüs Ç· ae:i;c,u :cecui:-sos, .suf ici.errtes, par(:t _e,. C('<:p.t t,}:l;i.:za.ça.o dos 
,' •• ,; d .• '·. • •' , • , ._ • •• 4, • • 

-~_ime,rtt.os e, erri _especial os· grandes e mééi.:i.ós v aqur.;les C-Z;:dicGidos DD 0·,:, 1 

t.?f.:tS ._,ai~ d}nâ~ii:ca;:; . (mer-.cad"a e~~terno , pr.i_riipalrnente l · e· \.)s qtJE:: s0 J·~ 

; calizàin .. :io e.ixo Centl'"o-Sul do País. "" 
,• . 

. ,.;,. l:•s ~~~r~s-s ª"':J'r~ol~s "ao p1'rticipa~- càê,i' v.ez :mõ_is , 
:··· ,:_-.. , .. , { ;· -~ ,i · "'~· .. ,· ...... a. •. , · :;:! . . ~-- . . O.ç, 

: "ag-::o~b~s . .iness '.-' 8 e. _imi tand9 o prqcedimento das_ coôperâti vas às qut1~ . .s 
. ·. ·, i ' ,;, ' '· ... " • . ,, . . • . "'· ·• . '. ·• . . • .,· ~ . • • . . • ' . • '' . •. • . ·.~... .• 

rnuit.as_ delp.s se liga:i: 0 arn ª· pàj: .. tir dà década de ~~t.e:nt.aL' aprende~afo !\ 
,·,. : ..... · .· .• : • ·. ...... . . • • •· .. · •.·.. • . . . • . . •. ' f ,, ..• ·, .. . \,:.. 

::-eter parte·. dos recursos J_Jq'!lidos dç_,· exeri;;ic::io {~afr@i .,:;úir'.e=.tcit t:i1:,"" 

i;;t ~:-din;c~~ão. Beneficiâ~a~-s~ tanili~-m~ ®m ·ê&é:~1:a .. cb~m:<;:@nte >-i::l~: '("jtl-= 

t:-a$ i;;:stratégias u i:r:i.plernentad.a.s . pel~~ eo(';lpe~ati v~~ g -f~ei lid,ad(~ rui 

obté:'rição-,de erédi to~-pã::â--~;-~it~i~'Q' via i1=pas~e g 'prêço d:i.fc:r<Ih.c~:C'.Q. -~ª ·• 
aq~i:i!.ição de :i.nsuinos f fác::;~;dade na-: obtifriç.io. do fsiGF ,.ria e_c©p~l"~ti··.

·Jau já 'q~e·'êst~s podem i~nsiit.uü~·=s~'em ·àg~nt~s ©fiei.ai~ :dikiéi'rsi' t'i~,l:' 
.. ,' ... ' ' .. ' . '. ' ' ' ' .. .· ',: . ' . . ' . ' ' :, ,l. . ' ·~-

'ticip'1çao _'no +no·11~m:Cri'to ftnanéep:o. -da coope:::atiV&o é·ti:"'. , · Est.<,Hios ·cl~ 
•• : ;' .. :· •' : ., ••• : •• •• I ••• • • .: • • • • .; • -~ .w • ' •• • ••• '.• • ' • • • • • • • • • ' • • • ·,. <. ·' . ·. . •. 
-C_?",?,, •óemonstra:n ainda qué têm'· sfdo· é1é1ràda. ;i -cáoactg,i-i.d'ti' ~ee~rit;~; dç~ ê}\) 

• ' . ::,_ .. : : .. : • i •. ;:. :. .; . . . ·' .~-· .... ,:' :"° • . . • . .•• ~ • :: • • .: • '• . . ' ; .: . ;, :. .. . . '.,:. .. '· . . .• • . . • . . . •, • . ··,,:;. 

,-_: 't:O::tn.anc;:i.i:tl5it,+'t.,ó''d9.: ·p.rc.duçâo agfÍÇQ_la brasil'Z!i_i:-;r;., C~p'i t-àlista·. {poi;:~f.1.,, 
... : .-.. ·-· · .... ,:"..: .. · .. ·~ •. · .. ·: . ·f~ .. :·. ~ .; ... : . ·. ,:'.·. . . · .. _:-;. :'_ .... . ;. · .. · . .... . .. : · ... ·,··: ,, . ,- -;· ... •. :. ;:· ... J". :'· • • ...... ·-

::····t:1~~:-~~::_t~c_µ:~9s ptõpri6s1 º.}'>~ta, a r,egiao ·cen:.ro..;.S~l e para ~-i~.fr;;. 
·;c_::·,19S6/S7:u: .. á 'c;,ip. ,df:?tilónstra,. ;o:;:, .. ex~;,;100 • cme \:àl dü,a'c:iii~e- che.oou'·a 
~--:-'. ·7:>· \/ ., : .. ,-··,:· ? -~ .... : .• .,. .. :,, .. -~ .. · ·...... . . ' : •· .· .:. :_. ... • f ~!:;:,· •; 't. J :: . ... . . 6 ,. .:, e,,.'? ·: ... .. ...... \ .- ·. . 
· ~>E>J,._.:,,2i. ;n.ó' ·c:.~~o -e~. ar::-o:: _iirig~40_·.e_ 5-4-, 05% tra sój à~~ Ta:is indic:.riêêi" 

~:,·:~:~s: .té.tié-te:n~·o:·9r.:1~--·e1:;vado, de. c~H:a+i~açio d~ alg1iÍi1a·s 'cultúta~ ç~ 

:;:'°:d~:~~~~e,~i_n..~das::1 ~-~Ei~p~. 'é_ ·segritJ?nt~~; _d~. t{~~ckt;;tlô ~©.pá_!~. !$t.O . ~i-~n! 
.. :E:i;c~-"gµ.e ,nã~, .J.p~n.u-~. :~-p.r~d~ti~id~de. f°!~iêa.. dê agric:~i tu;,:a · 0/Í';;;rtt· ~~ &m 

. • ••. -e., . •·.· • • ••• • • •. • • . . • . 

,pl_i~~dOr-> mas ta'::-J:>im sua .::en::.ablliàade,· ~m détc!'m;Lnadas regiÕes·_0;,1';d. . ' ' = 

~. 
~p~ c~t.1;_ motivo, :r.,enor~í'1, c~cfiei.~r.t®:s. · d~- t@crdfiC;;.'.s.~it:}, P!l 

ra ·,es-ta -óé,~~c-a com :-e lação i · déei:i:d_a. a-nt:~=ic.:- n;o ~igZ'>.ifii;:;:1I;.~am t~ITri,i, 

ec,:-.e9~iitarite rCt:uç&o' das- pQSt'Iibil1.da_füHi @@': e~efilêi;~nt6 · dã procliiç:ífo 

e e.a p=:o-dut:iv'itlade .::ig.:-.ícolas .. Se. tomar:nô5 6 in~icil:dc6" <í,'.;_l!$í:l.it:::O ~f~ ;.:ir,; 
. . ' 

de:rn::.:;:; a cão, 
:, . ' . ·"' 

- ' . . ' . 
,a e:-:?a.:sao êe t::-atores a.gr.1.ec.rl'ª~ e 0 

.. "(!;;~Q1;;;r.os qu@ o 
. ;;;..'' 

·. ~~ a!:;so::a9ao 

.. , 

l .:;_-.~ . ., C:-.'; 'C'"O, .. ç..._1'e,,'k<'\ o:,d •, G e=:, <!' t f. (1 ,;:\C, ;#;'11,tt~ ~ ...... ~."~, •• t,~J'.",·",•, ·• .. :"'··s~o.~s _H1_~j;.'._ ... ::c;oes_soor.e ~ cxp.ans.:,.o ·Ç1:;; <;,:c:,per.;u::ivls~~ ... "'""'":'"' -"';;,,."" ___ ,,1,, 

:i;cbl.".c .t c;.;pit:ili:;::i-çao ti.a agx:-icu~tur.n 9 ver Ce\STI!.HOS~ E. de ~1. v.E:-cpsnsao e Di~ 
.. :;--~ ....... ,.,s ·c,-o.;.;,.. ... - ..... .,., 'ãt>..,~ .. .;.,,,.,.,,.,,ov, = i:,,..,,,.,,,.,.,.,.,,, r .... : ...... 1 ,..~!!..~;;: •• ,,.i ',.~.:,.~·pr:~,~i 
e<Ol' ... _4,.-..6, ..,..... ...,. , .. _ .. _.,._c..lb-ói:1 àu.•a.&••U.._.~•w•~··· .• o>,toi:.1o-b·u~Q...1J,i,,f •'J-111:,...C-ú'b(loç. ~1:1.~obfll\"·\:t''ij;.~? .. ,.:.1 .... '-l 

l 1:157 .(mi:ne:J:-.) º · · 
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REGIÃO 
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TABELA 9 

EVOLUÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE TRATORES, POR REGIÃO: NÕMERO 

E AUMENTOS QUINQUENAIS (EM %) - BRASIL 1960/135 

UTILIZAÇÃO DE TRATORES 

1960 1970 60/70 1975 70/75 1980 75/80 1985 80/85 

NORTE 430 1.127 162,0 1. 733 53,8 6.295 363,2 6.082 .-3 ,4 

..... RDESTE NQ . 3.130 7.291 132,9 .15.074 106,7 38.046 152,4 38.278 . 0,6 

SUDESTE 34.135 82.517 141,7 131.881 59,8 202. 571 53,6 '2.36'. 58"0 lf>,8 

SUL 21.456 84.605 294,3 145.393 .71,8 234.902 61,6 281.29,5 19,7 

ciNTR0'-0ESTE 2.194 10.340 371,3 29.032 180,8 63. 391 118,3 89.914 41,8 

tRA.SIL 61. 345 165.872 170,4 323 .113 94,8 545.205 68,7 652.049 19,6 
.~;...: 

FIBGE. Censos Agropecuários; 1960, 1970, 1975, 1980 e Sinopse Preliminar 
do Censo Agropecuârio 1985. 

Situa'ção ·mais adversa, de nítida descapitalização, foi vi 

regiões menos desenvolvidas, como dE:;monstra a Tabela 9. 

verdade, a depressão econômica do início dos oitenta ampliou os 

{brios regionais da agricultura brasileira. Houve em espe

no.Nordeste um processo de estagnação da produção agrícola com 

processo de minifundização dos estabelecimentos. Outras re

, ao contrário, continuaram a crescer rapidamente, como é oca 

do Centro-Oeste, com o número de tratores ampiiando-se à elev.ada 

7,2% ao ano. 

Outro indicador que mostra a distribuição desigual da· 

"agrlcola nos anos oitenta ·é a relação pessoal 

Apesar da redução no ritmo da tratorização, todas 

.ª Região Norte, melhoram sua posição com relação 

ocupa.do/tra

as. regiões,. 

ao indica-

Dados fornecidos pela ANFAVEA e elaborados pelo Institu

Economia Agrícola de são Paulo (IEA) reforçam mais ainda a 

de que a agricultura capitalista da Região Centro-Sul contin,,!;! 

década de oitenta. As vendas de tratores agrícolas e 

·· .. cultivadores motorizados para o mercado interno cresceram a uma ta

midia anual de 15,2% no periodo 1982/86. 
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TA:BELA 10 

INDICADOR DE TECNIFICAÇÃO - BRASIL, REGIÕES E MINAS GERAIS 

1980-85 

PESSOAL OCUPADO/TRATOR 
ANOS 

NORTE NORDESTE 8UDESTE SUL CENTRO-OESTE 

1980 283 245 21 19 21 

1985 367 271 20 16 16 

BRASIL MG 

. 39 46 

36 45 

'F'ONTE: FIBGE. Censo Agropecuário de 1980 e Sinopse Preliminar do Censo Agropecuã
rio·de 1985. 

Outro indicado+ que deve ~er levado em co.nsideração equ.e 

reflete.o grau de dinamismo da agricultura capitalista é arápida ele 
. -

vação dos pr~ços · da térra e do arrendamento de terras de lavoura na 

década· de .oitenta. {Tabela 11) • 

TÀBELA 11 

PREÇOS REAIS DE TERRAS OE LAVOURAS - B~SIL - 1960-86 

·, 
.ARRENDAMENTO (.1) VENDA (1) 

ANOS 
.Cz$/ha (2) ÍNDICE Cz$ ha ( 2) ÍNDICE 

1980 715,0 100,0 11..642,6 100,0 

1981 812.,2· ;I.13,6 12.682,~· '108, 9 

198.2 799,4 Jll,8 lL 9.88, 9 103,0 

1983 1:61, 6 ·106,5 10. 369, 3 89 ,.1 

1984 814;2 113,9 12.923,5 111 ~.º 
1985 · . 959, 5 :J.34 ,.2 15.440,3 132,6 .. 

1986 894,0 125,0 .23.062,2 198,l .. . . .. 

FONTE: FIBGE. Anuârio·Estàtístico do Brasil .e FGV. Conjuntura Econô..: 
. mica (vários anos}'. 

(1). t1é·aia: anual .:.. · Preços a n.tvel de 19~6. 
(2) Deflator: · IGP DI . 
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A terra é .um item importante do imobilizado do.produtor:, 

de um ativo financeiro extremamente utilizado nos anos· incer

aplicações financeiras. Apesar do componente especulativo na 

variação do preço da terra, o que determina fundamentalmente seu v~ 

lor é o fato de este ser definido como a _atualização de rendas fun

diirias potenciais. No caso da década de oitenta, a renda fundiária 

proveniente q.e reinvestimentos de capital no mesmo solo parece ser 

a determinante (Renda D.iferencial II) , tendo em vista o fato de que 

....•• '1•• renda originária da expansão da fronteira agrícola (Renda Diferen 

cial I), perdeu o ímpeto anterior da década de se.tenta. Com efeito, 

O processo de crescimento da agropecuária através da expansão de 

> fronteira foi arrefecido nos anos oi tenta, segundo os dados dos Ce~ 

Agropecuários de 1980 e 1985. Comparando-se as taxas anuais de 

crescimento da área total aos estabelecimentos no período 1980/85, 

O crescimento foi de apenas Ou62% a.a., inferior à taxa de 2 ,18% da 

.. década de setenta. (Tabela 12) • 

.-

TABELA 12 

EVOLUÇÃO DA ÁREA TOTAL DOS EsrABELECIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS - BRASIL E GRANDES REGIÕES - EM% 

REGIÕES 
ANOS TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO 

1970 1975 1980 1985 1970/80 1975/85 1980/85 

NORTF. 7,88 10,07 11,93 11,93 1,06 3,24 1,55 

NORDESTE 25,26 24,29 24,45 24,45 1,76 1,57 0,79 

SUDESTE 23,63 22,37 20,15 19,56 0,56 0,16 O, 03 

SUL 15,45 14 ,26 13, 13 12, 9.5 Ou53 0,54 0,33 

CENTRO-OESTE 27,78 29,01 31,09 31,12 3,33 2,23 0,64 

BRASIL 100,0 100,0 100,0 100,0 2,18 1 1 51 0,62 
--

FONTE: "Tendências e Padrões de Crescimento da Agropecuária"· 
In: Dados Conjunturais da Agropecuária nQ 14s-;- maio de 1987, 
IPEA/SEPLAN, Tabela 2 pg.18. 
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;tsto significa que o efeito sobre a renda e o preço das 

terras nas. regi5es de ocupação mais antiga, via incorporação de ter

ras. menos férteis. ou menos bem lqca11·zadas com relação aos grandes 

.centros urbanos consumidores e provedores de infra-estrutura pura 

processamento e comercialização dos produtos, pe_rde espaço para. a am 

pliação do preço e renda da.terra atrávé~ de-acréscimos na produti

vida~e da.própria terra e dó trabalho. Esta ampliação da produtivi.:.. 

"dade via incorporação tecnológica não se dá no. Brasil à.penas na re

g.ião Sude.ste-Sul. Sabe-se ·.que a incorporação da fronteira do cerca..:. 

do se déU Via introdução q.a rne"Canização 8 correção do solo, introdu

ção de_ novos c.ultivares e, mais recen~emente, da· irrigação. Trata-

· Se d~~ processo de difusão d..a Renqa Diferencial II por terras que 

r~present~ mais _de· 50%. ·ao total q.a área dos estabelecimentos agro

p~cu5.rios brasileiros.· 

4º29 A SilerÍ.ciosa.·Revolução.qa Prodi.itividade Agrícola no Brasil 

Foram· ele.vados e general~zados os acréscimos de produti-
. . . 

vidade agrícolà no Biasi_l· :nestà década. Desde os grãos ( trigo, mi-

lho, arroz, feijão), ao algodão, cana e· ·meàmo a mandioca, a agric.u.!_ 

tura.naciorial ampliou·seu rendimento· por hectare. Evidentemente que . . . . . . 

isto se deu de forma desigua.l .entre as regiões, situando-se os ·maio 

res ganhos na·região Su+, .Sudeste. (São Páulo e Sul de.Minas) e Cen

tro,-Qeste (in.cluindÔ. o T:r:i,.ângulo Mineiro e o Alto Paranaíba e o Nor 

deste de Minas). 

Em Mina.s Gera:j.s, ao· contrário, . os ~créscimos de produti

vidade' nao se verificaràm erttre todos os p.r~duto;, com() ocorr.eu pa

ra a média nacional,·conforme 1.ndica a Tabela 13. Em Minas isto.ocor 
~ . . . -

réu ap~has rra.s culturas· que se expandiram ·recentemente .p·ara o cerr~ 

do, como a cana-de-aç·úcar, o milho, a sojç:1. e o trigo. Produtos como 

o arroz (que foi e está sençlo substituído pó+· outras cülturas ), o fe.!_ 

j'ão e ª: mandi_oca,· ao cónt~átio, tiv~ratn Sl.l.a produtividade estagnada 

(c:aso do.: al:'roz) ou reduzida (feijão e ll}a:ndióca).: Isto significa que 
. . . 

Minas, diferentemente dos Estados que modernizaram rapidamente sua 

produção~ avança: na especia.li~:açâo em :ca'fé, soja .e cana, e.m _detri

m~nto de uma policultura integrad:a e poli valente, como é o · caso de 

São .Paulo; onde hã um "variadíssimo lequ~ de produção, que serami-
. . . . . . . 1 

f ic.a po:i::-mais }Je três dezenas de lavouras'':. · . 
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TABELA 13· 

RENDIMENTO MtD.IG Oi:: .ALGUMAS CUL"TURA.S = ·113180/61 tkgnhc!!t 

··2-.----_....~~.--l-98-0-,~l-9-81~r=1=9-8-2~,-===~=9-8=)--=.=-l-9-8-4~~BS 1 l~;~·r~;8;=-
__:::::_.----~~~~t---~--a-=;--~~--1t--~~=t"~~~~··~~~=· 

Herbãceo 1.063 

1 • .5166 

.. 668 

1.104 

1.349 

l.552 

1..081 

l.616 

l..OW 

!.129 

L:5il5 

1.,2s 
57.006. 55.177 60~$15 62.101 

. 1 . ! ' 1.1291 l.182 1.102{. I.590 

h6U 1 lo99!f L1%0! 2:.(}ti9' 
l 

1.134 LS12 · i901 L.ii:12 

&D.646 6J.22l 60.,,1 ~s.,oa 
1 424 466· 490 ]89 494 474 4051 5&8 

U.641 11.859 1L344 10.600 1L824 l~.376 :1í.46,1J 1:Ll()'.1 

l.779 -L.833 l.731 l.130 l.761· 1.8&6 L649· 2;.&n 

.l.727 1.765 l.565 l.i9J'{ l.~49 LBOQ, 1 L~~2 L&tl 

•. ;;......;.i;,;.---:-~~~.....,._~ª-6_s ___ 1._1=s=o"""'="=--6~4=~--..._l_.=1~=º-· ""==l=.=1=39===· 1~~1-9 1_1.&~J=~z=-=~ 
FIBGE/DPI/DEAGRÔ. Levantamento Si~temático dt:1i l?zodu.;iio .lt;rti-=· 
cola~ abr-il ·1957 e: janeiro 1988. 

Mesmo do ;ponto de vista da®·· cultu:t.. 0 aíiô ~n:n qtl® . Mi,.ai:i · a·,f::'$:,ni;i!k 

proeutividàde, corno o. milho (@m .1987. alcançou . r;u;,ucti .lriat~ d@ 
. . 

.000 kg/ha) v o Éstado ,está aq~ém da média nac:icm,1:ld. ~ muito diffi't;,;'i!,f.',""' 

de. regiões· como o Pàranâ. {Cascável e Campo HO'i,1.l::'.'âo) CJlJ f.,t~.tr.i G1rC;iS1cc· 

(corno. em -It.o.ngará) onde atinge níveis de 4 · _o:i 5 ton~lGéda~ .· pe-i::· h:~f 
n,,, =0 sma fo-"' "'C"' .... ""=:ll - ,...,,..;.,..,, C"'f""'' ""l"'llê"<':.=M .;;\é,\~··,,:,;<>"·(."""' .:;:.,,·,-,,1-~'"' 0• .,, ...... _ .......... g ..... _ ...... ae a,.tJ,,.,.12,.,. '-;;"'"•·r,. - .. -~=ª'.,, \,,l.;. ""='" ·. ,an;;; ·''ª'""~,/<:;t~ 

em direção' ao ·cerr.o.do 0 ·eY.;pandindo ii,YJs proc.h.ittvidªd® G1.tZ~GiV@& d,;;;; 
<r.iecani:i:ação,· chegando· em i987 à 56 t/ha Kl!G E~tadf:.'.i {l:'.:~t:c:n: •· de 72 tc,i:ié 

no. Triângulo Mineiro} e e~tã .longe de Gllc:ariç1:u:· c:is 1x1d;í e,::;,0 .r~''" 

?auloo onde há :egiões qu,e colhem até 120 t/ha. 

· Isto nos· 1eva · a algumas: ·~onS!íider.açõeS> $Ob~~ a (il:~peciftç:;t,, .. 

desen.volvimento agricol<ti>, · mineiro recente e ai;.. dificuldm;;.~s 

subsistem sob a aparência de uma rnoderni~ação' irreve~sivel. 



5. MODERNIZAÇÃO X MODERNIDADE NA AGRICULTURA. DE MINAS GERAIS 

A crescente especializ~çiJ ~grlcola minei~al' contrariando 

o perfil histórico da atividade . que,-:. a:té princípios· de s~tenta seba 
• • • • ff ....... 

seava na diversidade (chamada por alguns. de "produção par~ subsis-

tência'') pode ·estar gest~ndo. problerrias pára a 'stia própri~. dinâmica. 

Nc1 ve:icd~de, a fórmula.de expánsão capitalista adotada pe

la agricultura mineira.nos anos recentes foi a da incorporação de 

terras !baratas do cerrado~. atrav~s ele c.orreçºão e alta meaanização. 

ReforçàndO ·o sucesso dest.a fórmula I' programas region,ais dé desenvol 

vimento dÚitrilbuír~:. crédito barato e assistência técnica (pesqui

sa) o além_de_ cria.rºe expandir as redes elétrica; rodoviária e de ªE. 
mazámº Na década- de oitenta. 0 ao contrário 11 nenhuma destas facilida
das ocorreu em profundidade 9 além de assistirmos a. U!U esgotamento da 

expansão da frc:mt~ira . do cerrado.o l besta forma, o maior e melhor . . . . . 
uso da· >ãrea c:Üspo~.iyel dos estabelecimento~ já existentes parece ser 

.m. Vi_ã 'p9~.~·i._veL da expansão 'da produção ágricola. mineira daqui para 

f~el!lte., E~tà via é. c~rtament~ . ainda promissora 0 se leIQbrarmos que em 
1'965 apena:sll 116% da área -total dos estabelecimentos eram aproveit.§! 

ij~ég para lavouras te:,;nporárias e permanentes em Minas Gerais 0 e que 
)?@.J;a ~-· éerrado este percentual era ainda, em médiau mais reduzido. 

Sucede que esta necessária maior intensidad~ dos cultivos 

em Minas Gerais tenderá a ser realizada através de uma cada vez ma! 

or con<::entra.ç.ão dá propr_!edade e da produção agrícolas. 

Em primeiro lugar, esgotou-~e a er~ dos Programas regio= 

liM'il.is de desenvolvimento que tinham como obj~tivo apoiar a pequena. 

produção.· Embora nem sempre bem sucedidos d<;> ponto de vista econômi .... 
ç_o (PRQDEMATAr PDRI.s, etc.) Q estes programas· indicavam que a visão 

mais reformista ou º'extensionista" dentro do aparelho do Estado ai!! 

da se fa:.da ouvir, mesmo que não tivesse o pOder de decidir sobre 

questões ec.onômicas mais relevantes. Sua justificativa básica era a 

de que p~ogramas de cunho social na agricultura poderiam sustar a 

1. Na verda<i.e 9 para as três macrorregiÕes q\le ca.rad::erizam em linhas gerais o cer 
x:àdo ·mineiro (Triângulo. e Alto Paranaíba» Noroeste e Jequitinhonha). e· segun= 
do dados d.a FIBGEp houve uma redução de 133.470 hectares na área.dos estabel!:. 
cimentos; no per'í.odo 1980/8:5. 
Pafâ -lllaiores· informáçÕes s9b.re expansâo (la eletrificação r.µral emMinas Gerai~ 
:Vtíúi: Fr:e:i.~âs O P. Springer l'·Eletrificação Rural .em Mina~ Gerais nas D.écadfl.S de 
sàten,ta e oi'tent.a". Mo.no.gr~fia de. Gra:duaçã.011 FA;CE/UFMG, jan~ '.l,988. 



escala;.da soci.álizànte no ci!'2moo e a perspectiva da fome mundial.o nu= 

sitv.eiação de uma população que· crescentemente _se urt.1:anizc!va · (Bain= 

. co Mundial). Al~; do mais, os p~8pr1os planej~dores locais justifi= 

cavam à promoção dos pequenos produtores rurair,; como uma forma de 
"aiavancagem'' para obter recursos junto do g6vernc fedel"a.l (°'plane= 

para negociaçio"). 

o avanço da yisao 

da Ei.'\!JATER er.1 Minas r 

••.exten.siord..sta·•• v ctücãlda n,1 m.21t.E'i-z d~'s 

foi o "planejamento pa~:-ticip..rlt:.i 0,ro" Ttc.,; c:-.,,m1 . ,•;;::.; 

\·pou nos primeiros anos desta d~cada · (Governo l?J~f~riealü.o P\~J;·r;;;i.Jt&; J ·<· 

>Até então a visão oficinl da extensão rural .se has.ee,i.'l'a na necE;;g;5J.f.df 

de educar o .pequeno produto~ par.a p:;:ática,s qt;;e g:J.e d~s.con).:,:::,'.~d. ,~. G:\, 

. sé recusava po~ ignor5ncia a 

'Útica que se d.eram nos anos. 

~dota.r º Q~ ·. mov.~.rn~mtos ,;;: ;s di.scua&&.(;, · pc, 
. ~-

···:;:;,::,..,,. ...:i,,.,, ·198') contvibuf..-~m p.cl"" ... l"I"º'~"-·"''"'º~'" ,.;,._·i "i'1 ..... ,"~r.:,.·;-·, -.,.--,=1-- "';-,· .• ___ ,_·(,.: .. :·.·-.~.···.-.'..'. .. ·: '.çv..-ô>' 6,1""' . &. . ó ~~""' L ,.,,_ Có :-:; e.,_,.:.:; 64.V<<~•"'- ·· r.,.c,,;.;;. éw.,.,,..!.,;,,..,,<,,; l,.,;.._..1.l .i,,.1 - " ~ _ , 

·. _-. ,r.ü.:i.03
• e reconsiderar a importância· do pet.7'ilena prod1itcn~ no riovo . · .. ,1 · .•.• àL· 

dro da democracia· participa.ti vai bras;il<~-:ira ,. 

A ccm.side:ração da importãn.~iâ àa p~que~=,a p:rG)duçiiou q,~:,:r 

. nuinau quer a reboque de interess®.\:!o ~lei torai~<· )?f;;1Y-·miti.i;,, w.a. \·'·1,.~.:,.:tG!l6.<:;:: 

: que se X:ediscutissem os papéis das ins:ti tuições of .i.c:i.,.;1.iõ Üí.C: i_ .. ;f,iH; 

·.· do planejamento e execução de polit.i.cai:1 é,i(JrOp<;;-.e;t,2,[z:ii.!!.E"1 '~l:ri Vi.:.i~i:'\.t:-1[: · 

·. rà:ts º 

. . . . ' . 

'<EJ-"..ATERv instituição onde as contradiçoes ~nt~-e o avahç;:0 Jª- vi~fvc:,,l 

,de .U."'n ca?italismo agrário especulativo .e ,::õnc~fttradc.n:- · (apoic;;.éki {? em 

.·•-•. primeira instância pela Ruraiminas ~ su.81 poli. t:íc~~. de t:(1;!.lr!"ai~ .í ·~ cI ;,o.!. 

sibilidade de reprodução da pequena produçio. c~pit.~15..-;-e.i1u~a ~bGil°'il. r:.:cci:i.s., 

· c:cntunãentes º 

Corn a c:i:ise financeira de 1981/82@ o~ -~é~u.rsi©-~ ofiG;iªi-~- P!, 

i::1odernização agríc.ola praticamente se ~J.:t.iri.guirl'1,rn~· )f'oi :i,i, 0pr:n:-·,-, 

. :tU."lidade de a EMATER "aparecer'º poli~ica.mex:lit.e v ut;ili~~neâ\Cl 1"."'gl<~; .'.tíF6~1u.= 

si ve. do privilégio de sua · capilaridade 1.;nt~Gi · o meio ífU.l.'.'&1 ,~uG: · Lh® 

per=iit.ia atuar como um agente ou braço do E:a;t.Gl1.doP. d® :í.Jnfluerú:ia po= 

tencialmente igualável à da própria Igreja Cai:5lica., 

Este poder da EtilA'I'ER permaneceu ainda. no ~over-n0 Hélio Gar: 

eia, cem o Programa Campo Aberto, u.matentativGll de.integiã""'la &.inda 

mais a outras instituições de planejamento e e:i-tecução .@gríco.laf.:6 ti · a 

nível das dezenove Regionais e:iüstentes no Estadoe Mas passadas as 

. eleições de 1986, há um. desgaste geral das instituições agrícolas do· 



· ;stadoº Em linhas gerais pode-se dizer queº independentemente das 
1.diossincras±as do governo Newton.Cardoso, órgãos . como a EMATER pe! 

deram a função· "legitimizadora" do Es''tado nas suas relações com 
O 

mundo rural. Não restam dúvidas que a.produção agrícola do Estado 

ee expande praticamente independente da pequena proçlução nas ativi

daciles.xnais dinâmicas. Nos setores em que o !Jequeno produtor permane 

ce importante~ à'ideologia do cooperativismo substftui com vantagem 

· a da ultrapassada "extensão" rural. Ademais u sindicatos. rurais em re 
. -

g·1Ões de maior desenvolvimento (Triângulo Mineiro), a própria Igre-

ja Católica· (Jequitinhonha)· e a União Democrática Rural (UDR), de lar •' 

ga infiuência no Estado 0 como que 'ºusurparam'' da EMATER a competên-

. ci~ · de organizar econômica e politicamente os segmentos da pequena 

® ~~~ta produçãoº O único prógrama de apoio à pequena produção exis 

t.ente no Estado atualmente é o PAPP (Programa de Apoio à Pequena Pro

dução) destinado à área da SUDENE (em Minas Ge.rais F em parte do J~ 

quitinhonha)º Mas, de acordo com decreto recente do governo Estad~ 

alu (Decreto n9 27653, de 03.12.87) todo'programa relativo ao Je

quitinhonha estará sob o comando da Secretaria de Assuntos Munici-
. . 

pa!!!ll .. Ou sejau a àxecuçã.o de programasº mesmo que regionais u será d~ 

· terminada pela-Ótica dos interesses políticos municipais. Repete-se 

também .aqui a estratégia do atual governo de O além do ''esvaziarnen -

to~ polltico dos órgãos técnicos (o quep aliásv já vinha sendo fei

to d~s~e o governo Hélio Garcia), utilizar todos os esforços "dese!l 

-volvi~entistas" na tessitura dos arranjos pol.Í.ticos do Executivo E! 

taduaL Desta f.orma, o Jequitinhonha não é só área do PAPP em Mitiasp 

ma.li principalmente a região dos grandes. proj~tos hidrelétricosp de 

êxpansão rodoviária. e de irrigação, em função da modernização dos i!! 

vest;im~ntos lá instalados ná década de setenta 1 entre os quais se 

<-.destaê~m a pecuária de cõrté intensiva, o reflorestam~rito e a prod_!! 

ção de celulose e., mais recentemente., a produção de café e grãos. 

Assim como o Triânc:rulof o Alto Paranaíba .'!= o Noroeste fo= 

ram tis grandes temas da agricultura mineira .na década de setenta e 

pr,incipios de oitenta, ó Jequitit).honha assumiu este papel recente

ment.eo:. iÍlCOJ;"poz::an.do-se a.ó cenário da modernidad,e.a.grÍcola em Minas. 

Com uma. ocupação ag.ricola reduz.id~, ·zon~s rur,ais já ~svaziadas por 

pro~~ss.os ele expul_são d~ mo:rador~s pelo· coro.nelis.mo l.ocàl e forâneoº 

cnd,,-~obreás.saem a·s ~mpresa$ :ref;lo:testadoras, o Jeql,litinli.onha está e!! 

gi!ll.'·~ii.~dp '.p~l:'a .r~éeber :o tstado,. qÜe· ·pe·rieti;a .v:esti<'!Ó com as cores da. 
-c~m,o;,. ,b:;a(e cor,~si\;·~ . . . . . . 



O Jequitinhonha apêlrcee assim como a faee rnc!l!-is visível do 

'·:,capit-aii'lisme agrário em Minas Geia.is na segunda metade desta dêc.:id.:r.,. 

ss~ado foi defi.nH:.ivamente captu:;-,;;rido pelos· int1.n:esses r,n:ivades co 
. . . t -

_locando-se a servi.ço destês sem necessidade dp obseure_cer e.sita cap= 

_turs, . como acontecera em governos si:).ntex.·iores u onde . ª- retõirie.ll: . -de 

.. apoio à p:quena produção buscava -evit~r descontentamentos geneirali= 

udos. no campo e legj_timizar as oligarquias -no pode-:º A agri-eul hu:'cii 

·._tornou-se .matéria de engenharia, questão de estradar -ágtM, e . ~netgi.@ 

· llitrica. -=Acresce~ie a isto, a i~"i.f+uência dos "lobbieSI" J..1:riga11t~.fil. 

; desde os órgãos -tina.nciaddres eKt·);:t!1es .(BIRD.e OE.Cê t Gov~rJ1ô .J~.p::dr.éiis r, 

: etc.1, -ao .governo Federal. {o· único recurso federãl d.o ~D~G .õ.tttialmC\['i 

. • ,te.:para a agricultura destina...:se à· irrigi,;i.çio) e aos inte.t:e.-$'.&'G::t pt'Q~· 

~ :·prJ:am~nt~ pri vadàs {empreiteiras e produtores: de equi1;?amento$. -p-rn::& 

.... · ,irrigaçãol-· 

Desta for.ma p pode ,1;zcirriU::":"se a tend~r.-Gcia: cá\qui jã m.@ne:i:oi1~ .. _,........,,. 

da, de -J:I.Unas engajar-se numa agrieultuj;'ã.. de .alt:a \1-~g;p_@c:ii.ãl..tz;{tc~~àor d:i:.t 

. taneiando"".'se cada vez .mats. dos: ·produtos tradic:j.mi~.ig; f t&l .i:;::om1J j.11. ,. . 

vem ocorrendo. E-sta. ·rápida modernizaç~.c pode nos; pi:8:u:i1".10lâ ar-:;os;: ~1;;:,; 

.garroteada por dois fatos: a competitiv.idade da i:li;?~.i..cul.t.u:i:a dr~ .. St-Ü 

e de são Paulob . mais integradau capitali&Glda e dot~1;i-a µ~ IT<.,g;.iox::,.r::;:.·s r:1cc:, · 

, .nomias :externas, portanto u rnais estãvtü u a agxicul t::m:~ ;je, zt('.1'1.f~ f'r"on_ 

como o. Sudoeste baiano e algu..'íl.as Í:t"es~ do Mc::Àto c;;~o~5\'-<'.'.i e C·~',i-&~õ 1• 

·benefi.ciarn de pr~.ços de te:n:a .mai~ bai:M:os e d.~ ;H::·os·p~·,i;rntl:lS. qc.;1:", 

··vernarnenta·is oara .. e:. .. arranque" do desenvolvimento ;g:-egio1.1al (ti;!.\ G'.o= 

PRODECER II)º 

Assim 6 sob a aparência do sucesso @·do impeiativo moi!:!.@~t'â. · 

ria ausência da assistência -::técnica geüe:r:-&1:t~~Bida l.'lO p<lM1í;l,<H,(;l; 

· -~ro::utor e Minas Gerais· pode estar .dist:.aiiciando=se do· ir.oati:lo -. . . 

Ór oo:dernidade a.grícola..,. que é a ag:ict,1l tura· patJli"sta O .di ve.-i·si,f :i,.c-E!. . . . = 
·' ~iL.te "in.tegra:l. t j_c.starnente à mgntagêrn dest:a agticultur~ .. -varit'!iíó.J!l_ <1t :·, 

.·.·-, .· •' . 
ec,mp.ic:mentar ª e:::i aparente desor.-demei qu@ Minas .recusa-$~ Gi. .f~:,;.®~,, · @~ 

· · ' .' :::m:ne do :progressoº 
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l!?OL!TICA INDUSTRIAL EM MINAS GEB.AIS 

Geraldo Lemos Filho* 

BREVE HISTÓRICO Dó PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO EM MINAS GERAIS 

·A formação industrial brasileira se caracterizou pela 

inexis.tência de um mercado integrado v favorecen~o a concentração 

da prOp:i;-iedade e da renda den.tro de um contexto regional retarda 

tário (não.podendo ser comparado aos chamados 11processos clássi

, cos de industrialização") . A implantação de indústrias no País, 

portanto, se voltava especific~merite para o contexto iegional, 

vinculada a uma base tradicional~ente agrícola. 

Corno tal, .o à.esenvol vimento · manufatureiro em Minas Ge

rais., no período relativo às. primeiras décadas do S~cu{o X.IXl até 

1930, se limitou à implantação de pequenas unidades fabris desar

ticuladas do cenãrio nacional, com destaq~e para a indústria tê~ 
til, de laticínios e contando com pequena participação da si.deru~ 

già - atravancadas pela escassez de rnão~de-obra qualificada, grau 

de poupança reduzida, ineficiente.sistema de transportes e eleva 

·· dos custos de produção •.. · 

A partir de 1930, o Estado passa a lança1: as bases de 

apoio à industrialização. O enlace governo-capital externo e . a 

abundância de recursos minerais, fez com que o segmento metalúr

gico se solidificasse corno principal:compon:ente do 
0

produto indu~ 

trial mineiro, em detrimento dos setores alimentício e têxtil. 

Reuniam-se, assim, condi.ções promissoras para a efetivação áo E~ 

tado como um importante centro in.dustrial do País. Todavia, a d~ 

ficiência de infra-estrutura para a viabilização de investimen

tos, corporificada na escassez de condições técnicasu mercado e 

recursos, concentrava cada vez mais a industrialização ho eixo 

Rio-São Paulo. 

* Diretor da Federação das Indústrias do Estadq de Minas Gerais - FIEMG. 

l .., o ciclo do ouro não gerou recursos ou benefícios regionais de vulto. que 
perdurassem ou capitalizassem o sistema. Alim disso, as t!midas tentati
vas de industrialização ao final do Século XVIII foram sustadas pela co
r~a lusitana, mantendo concentrado o afluxo de insumos e capital no em
preendimento· minerador. 
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Foi com o gov~rno Juscelino Kubi tschek, que estas ca

rências foram atacadas diretamente, atràv~s da elaboração do cha

màdo binômio ·"Energia e Transportes", no início dos anos 50 .. Os re 

cursos para a realização deste plano, foram obtidos via institui

ção de uma taxa de serviços de recuperação econômica incidente 80 

bre tr':'-nsações, a qual permitiu a acumulação.de capital para deso 

·bstrução dos pontos de estrangulamento estruturais da economia de 

Minas. Para suprir os problemas energéticos do Estado, foi criada 

a Centrai$ Elétriqas de Minas Gerais· (CEMIG}, além de serem ativ~ 

dos programas de melhoria da malha rodoviária e do sistema de co-

·municações. O setor público, deste modo, assumia o papel de supo! 

te e complemento da àtividade privada, permitindo uma expansão das 

indústrias trad_icionais e um aproveitamento dos recursos minerais
8 

metálicos· e não-metálicos, em escala progres.siva (instalação da 

USIMINAS na 2~ metade da década, inaugurando o·modelo de "joint

venturésªª no Brasil) • 

Ao final deste decênio, a economia mineira estava dota 

da de infra-estrutura .básica com parque industrial relativamente 

desenvolvido, pronto para atender a expansão econômica e_mmaior e~ 

cala. Porém, o esperado_ crescimento fOi substituído pelo processo 

deprei;;sivo da economia brasileira no início da década de 60. O "Pla 

no de Metas".deixara. a amarga herança do mecanismo de financiamen 

to inflacionário, via emis~ão de títulos da dívida pública. 

Apesar deste quadro, o setor público em Minas manteve 

certo nivel de investime.ntos, administrando a crise e lançando as 

. bases do des~nvolvimento planejado com a criação de diversas ins-

L. t~ tuições de fomento, além de prosseguir a ampliação do programa 

energêtico e· rod.oviário dó Estado. · 

Um marco fundamental na modernizaç·ão _e ordenação do paE_ 

que·industrial mineiro foi dado, com a criaçãó do Banco de Desen

volvimento de Minas (BDMG), e a elaboração, por este órgão,do 11 Dia.9. 

nóstico da Economia Mineira", ponto básico par~ ó autoconhecimen

to das perspectivas e deficiêncic1.s setoriais do Estado. A partir 

dai surg.i,ram ótitras entidades como o Instituto de Desenvolvimento 

Inqus:trial (INDI), Fundação João Pinheiro iFJP) e Companhía de Di~ 

tritos Indus.triais (CDI), com atuação presente na real busca de so 

iuções para a s1.1peração do tlestágio ancilar" em que se encontrava 

a economia olterosa. 
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. A presença destes organismos de fomento e agia como um 

~atalisador do processo incipiente de concentração capitalistar og · 
de ~mpresas velhas e ineficientes competiam diretamente com o ~m-· 

pre~ndimento acumulativo de capital propriamente dito (principal

mente no setor de bens não-duráveis.) . 

Por outro lado, observava-sé que· a ind:G.stria de bens in 

. termediários crescia rapidamente (em 1960 detinha 11% do produto 

.· industrial de Minas, enquanto que em 1965 já participava com 40 ,8%) 

ao pass~ que as atividades açucareira, t~xtil e de laticínios tr~ 

mitavam por um enxugamento necessário para o rompimento do tradi

cional atraso tecnológico. Na verdade, ocorria um duplo fenômeno 

de crescimento, com o desenvolvimento de empresas fortemente cap_! 

talizadas e dinãmicas. 

No cenário externou o excesso de liqüidez inter.nacio

nal levava a expansão do movimento de divisas em direção às econo

m,.as periféricas, gerando um '°boorn1
à desenvolvimentista nunca obse.!. 

vaão. A economia crescia a taxas superiores a 10% a.a., os lucros 

· se elevavam proporcionando excedentes· para a realimentação das in..

versões, enquanto que o capital externo ingressava :maciçamente no 

País, espec:l,.almente sob ·a forma de empréstimos. 

Assim, grandes projetos industriais se locaiizaram em 

. Minas na lij metade dos anqs 70. A compósição produtiva sofreu uma 

expressiva mu.dança, com um incremento da participação indú~trialna 

formação do produto interno bruto, principalmente em função da ev~ 

lução dos setores manufatureiro e de construção civil 8 que passaram · 

de uma participação de 25, 1% e 3,s 8% em 1970, para 28, 5% e 6 ,,8% em 

1977, respectivamente. O Estado crescia a taxas médias .superiores 

às do Paísu com diversificação visível do parque fabril, 1 suporta

da na maturação da instalação de infra-estrutura, na abundância de 
recursos naturais disponíveis, na existência de· 1ndústrias básicas 

e mineradoras (atraindo industriais de bens de capital) eu funda

mentalmente, nos incentivos fiscais conc~didos pelo.Governo Estadu

al. O investimento industrial se sustentava no capital externo e no 

aparato estatal, sendo que entre as 185 maiores empresas de Minas 

l - Em 1974 foram implantados cerca de 100 projetos no setor de bens de consutDID 
não-durâveis, 139 projetos no setor de bens intermediários e Sl1 projetos no 
setor de bens de capital e de ~onsumo durável. 

137 



Gerais, em 1976, 22,7% eram de origem privada nacional, 57,2%públi 

cas. e 20il% estrangeiras. 
,' 

A partir de 1975 o fulgor investidor foi reduzido, no 

entanto, os efeitos expansivos sobre a economia mineira se mantiv~ 
. -

raro até o final do decênio. Houve uma pro3-ressi va implantação de vã 
- f -

rias unidades fabris nos ramos mec&nico e de material elªtrico, des 

tinad.os, ·principalmente, ao atendimento da demanda originária da r~ 

cém-instalada indústria automobilística. Notá.damente~ observa-se 

quef ao contrário do modelo nacional de crescimento industrial-·que 

se fazia via produção de bens de consumo-, o processo manufature! 

roem Minas Gerais se realizava com base nos ~etores ligados à ge

raçao de bens intermediários, com destaque para o dinamismo da si

derurgia e do ramo de cimento, que levavam o Estado a relevante P.2. 
sição no cenário nacional. 

Minas Gerais havia passado .de uma participação de 7,2% 

no PIB nacional, em 1970, para 9,9% em,1979, diante da ativa atua

ção dos organismos de fo~ento na instalação de novas plantas indus 

triais. A pauta de exportações de industrializados, 

apenas 15% do total exportado em 1971, passou para 

que 

20,4% 

perfazia 

em 1977, 

evidenciando claramente o avanço no processo de. diversificação de 

suas vendas externas. 

Contudo, o esforço de real~zação de grandes projetos vo_! 

t.ados para a produção de bens intermediários, relegou aplano secu~ 

dãrio a integração e diversificação d? parque industr~al mineiro. 

Além disso, o bom desempenho da economia nos anos .70, refl.etido em 
elevadas taxas de crescimento, foi insufic,iente para reduzir os de~ 

níveis persistentes entre as diversas regiões do Estado. Em proce~ 

... so semeH1~nte __ ao __ <'!o _ _!>aís, o çrescime11to aqel~rago ga eç:onomia mine!. 

ra não fora acompanhado por um desenvolvimento no campo social. 

Aspectos· SÕ,cio-:-Econômicos da. Indus.trializaç~o em Minas Gerais 

Coriforme verificou.,-se no tópico inicial, a partir dos 

apps 60, a ~strutura econômica do Estado foi submetida a importan

tes tr.ansformações. A participação relativa do setor agropecuário 

11a formação do PIB caiu de 29, 6% em 1960, para 8, 9% em 1980; enqua~ 

to a indústria cres:cia de 21,4% para 31,3%. Grandes projetos indu~ 

triais, voltados para a produção de bens intermediários e bens de 

cap-i;t~l, foram materializados no Estado, fruto de um contexto àesen 
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implantado graças ao aparato. Lhsti tucionál, aos inves 

infra-estrutura, aos incentivos fiscais e ao cleseinpenho 

internacional·no período. 

Na década de 70, a população economicamente ativa crcs 

eia a taxa anual de 3%, ampliando o mercado de trabalho e fomentan 

do a qualificação da mão-de-obra empregada na indGstria. Sob a óti 

ca demográffca, a redução nas taxas de natalidade e mo:i:;talidade no 

período~ caracterizavam indicadores seguros de desenvolvimento,po~ 

:to que a fecundidade varia inversamente à renda e ao grau de urba- · 

nização, enquanto que a redução do número de óbitos reflete a inc!_ 

·dência a-o-tratamento médico-sanitário sobre as camadas de baixar~ 

. rouneração. Foram observados, também, benefícios na área educacio

O ria~, passando Minas Gerais a constituir-se no 29 Estado da Nação em 

n,úmero de est:.abelecimentos escolares de· .19 grau (22 .164 unidades,., 

em 1980), com uma média anual de 2. 600 matrículas neste mesmo ní

.· .. · v.el de formação. 

Pode-se dizer que a industriali.zação concebida nos anos 

reflet.ia o falso pressuposto que a medida em que se garantia uma 

taxa elevada de crescimento do PIB, haveri;;. efeitos de transborda

mento com benefícios desencadeados em vários grupos sociais de di~ 

. versas regi6es, como decorrência de um excedente econômico (cresc_!. 

mento com redistribuição). Contudo, a falta de um planejame.nto vi

. sando a distribuição dos benefícios do ctescimerito . econômico para 

todos os segmentos da sociedade, trouxe a tona o efeito contrário, 

concentrando cada vez mais os beneficios do desenvolvimento indus

trial. 

Caracterizada esta situaçio convergente, vale destacar 

.cinco aspectos não observados pela diretriz econômica implantada na 

,década de 70, que determinou distorções distributiv~s, sociais e es 

paciais da maioi· relevância. 

1) O novo pacote de proj~tos industriais implantados 

neste decênio se caracterizou por uma tra~sferência direta de tec~· 

nologia (plantas pront.as) , sem se preocupar com o desenvolvimento 

tecnológico nacional I agravando a dependência para com o capital e~ 

trangeiro e inibindo o progresso da pesquisa no irnbito regional; 

2) Os setores tradicionais da economia mineira, diante 

do próprio processo concentrador, foram relegados a 29 plano; 

3) ~s pequenas e méqias empresas se ressentiram de um ,. 
maior apoio por parte das autoridades competentes, comurnaperda de 
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participação 1:elativa em termos de numero de estabelecimentos, prc!s 

soal ocupado e valor.da transformação industrial; 

4) Os investimentos públicos em infra-estrutura cresce 

ram .consideravelmente no período e não tiveram em contrapartida O 

incremento de recursos próprios a nív~l estadual (concentração tr! 

butária), levando a um endividamento financiado pelo déficit pÚbli 

co - via emissão de títuios da dívida pfiblica estadual e empr~sti

mos externo:5; 

· 5} O processo desenvolvirnentista dos anos70 determinou 

um movimento de concentração populacional, · ónde um grande níimero de 

microrregiões (21%) tiveiam perda absbluta de suas populaç6es e so 

mente 6 microrregi6es conseguiram realizar seu crescimento vegeta

tivo e obter uin ganho liquido de população. 1 Mesmo dian~e da cria

ção de vários distritos industriais ·no Estado, .a relação cent~o-p~ 

riferia se repetia como atividade concentradora, caracterizando um 

processo desigual na evolução sócio-econômic'a de Minas Gerais. 

O Atual Parqüe Inqustrial 

A indGstria mineira de hoje e fruto dás politidasde de 

senvÔlvirnento i~dus.trial engendradas, principalmente, na década de 

70, quando. foram r~altzados vultos6$ inve~tirnentos, esp~~ialmente 

nos se.tores ligados -à produção de bens intermed.iários, superândo, 

quase sempre, .as taxas médias de crescimento. do País. 

A participação ·relativa do Estado de Minas no.produtb 

interno bruto·· (a preç.o~ coris:tantes, base = 1980} do País foi de 9, 4% 

em 86,·o que.evidencia a importância da economia mineira e a·posi

'-ciona em. segundo lugar, suplan,_tadp. somente pela pal!lista. 

·· l - Comô, ex.empl:ifjçação deste p:erfi1 dissonante, a micr:orr:egião de B.elo Horizon 
t~ ';apre!=lep.tou um sald.o de· imig_rant~s equivalente a 749 .. 26.6 pe·ss,o.:is, uo pe=
rÍd'âo ·10-8.0, coiu. re.flex:os. no aumento abspluto dos níveis de pobrczà urqaria. 
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QUADRO I 

TAXAS - ANUAIS DE CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA DE TRANSFOR.i.'1.AÇÃO 
(PRODUÇÃO ?15 ICA) 

(BASE: ANO ANTERIOR = 100) 

Áno Minas Gerais. Brasil 

1980 7,44 7,62 

1981 - 9,38 - 9,91 

1982 3,39 - 0,28 

1983 - 5,77 - 6,15 

1984 9,27 5 8 99 

1985 7,55 8,30 

1986 4,85 11,28 

1987 2,49 0,98 

FIBGE. 

Reflexo das características do processo de evolução f~ 

bril, a especializ.ação e a vocação do Estado concêntraram-se na m~ 

talurgia (29,8%), química (11,8%) e· minerais não-metálicos (7 ,9%), 

que conjuntamente respondiam por quase a metade do produto indus

trial em 1982. 

Apesar disso, vem sendo Observada diversificação sign! 

·ficativa, com maior participação das indústrias de bens de. consumo 

dutivel e nao durável. 

A indústria mineira tem experimentado nos anos 80, prg_ 

cesso de mudanças estruturais que começou a ~se esboçar na década aJ 
70, com a implantação de vários empreendimentos de porte e que ag~ 

.ra apresentam estágio de maturação. No que tange .a performance do 

setor de bens intermediários, pode-se afirmar que este tem mantido 

e~tável sua participação relativa no produto indtiétrial, em torno 

de 50% nos últimos dez anos. 

Destaca-se
0
que, enquanto em 1970, 61% d~· produção in

dustrial provinha dos setores metalúrgicos e alimentos, em.1982 es 

ses· mesmos gêfleros responderam com 46%, sendo que só o setor méta 

lGrgico perdeu sete pontos percentuais nesse período~ 

Por outro lado, observa-se tendência de crescimento dos 

setores de bens de consumo durável e não durável. IndGstrias di~â

micas como a de material de tran_sportes e mecânioa, pouco importa_Q 

tes em 1910, responderam ern-1982~ com quase 10% do produto indus~ 
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trial. Desta forro~, verific~-se que no período p&s-AO, as tendên

cias de mudança no perfil industria~ indicam a expansao e a conso

lidação da vocação do Estado, ao mesm~ te~po em que vem. ocorrendo 

a diversificação da base industrial em segmentos dinâmicos. 

~ relevante salientar que o processo de diversificação 

iniciado no princípio desta década, derivou-se de um movimento es

pontâneo,· natural, chegando em alguns casos a se efet.i var de forma 

c~mplementar aos grandes projetos. O setor tradicional temse dese~ 

volvido sem a implementação de políticas específicas de incentivo, 

dado o maior interesse ria preservação da posição hegemônica do Es

tado na produção de m~térias-primas e bens intermediários a nível 

nacional. Desta forma é necessário que se procure consolidar a PªE 
ticipação destes segmentos industriais na economia mineira, haja 

vista a sua importância na diversificação do parque ena geração de 

empregos e de renda. O setor tradicional carece de maiores estímu

los para a modernização e ampliação de sua capacidade de produção. 

Paralelamente, a maior dive~sificação, constata-se ta~ 

bém alteração daquilo que foi traço marcante do parque industrial 

mineiro na década de 70, qual seja a sua reduzida integração. 

Essa modificação do perfil industrial lograda. através 

da implantação a partir do início da década de 80, de uma série de 

projetos nos ramos mecânico, material de transporte e elétrico e de 

comunicações, indica mudança qualitativa da estrutura fabril de Mi 

nas Gerais. As repercussões são altamente positivas dado o efeito 

multiplicador que o crescimento de um segmento.industrial exerceso 

bre os demais, em um quadro de maior integração. 

Contudo, permanece a liderança na produção nacional, 

'·nas. áreas de siderurgia e cimento, com 42% e 31%, respectivamente, 

consolidando, com larga margem, a posição de maior pólo siderúrgi

co da América Latina. 

A posição geográfica de Minas e bastante favorável o 

que, na prática, se traduz em economia de gastos com transporte e 

permite maior acesso aos mercados mais importantes do Pais e ao co 

mércio internacional. 

A presehça ~o parque indastrial mineiro no cenário in

ternacional é crescente, assumindo a posição de segund;o maior ex

portador brasileiro com .urna pa_uta que, embora venha apresentando d! 

versificações, ainda se concentra nos setores de mineração, g-qsa, 
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e-automobilístico. Cerca de 11% das exportaçies brasj

' nos Glt~rnos 7 anos, originaram-se de Minas. 

A exemplo do que ocorre a nível nacional, o setor. sofre 

· 
05 

efe.i,(:os da crise que se abate sobre a economia nesta década. Mas 

a ··situação do Estado é mais preocupante, exatamente em função da e:! 

trritura fundamentada na grande participaç~o do capital estrangeirb 

· ·e ·estatal, na propriedade dos ativos ·das empresas. Isso porque, os 

investimentos-estatais e estrangeiros têm apresentado queda verti

,'inosa nos ú;I.timos anos, tendo em.vista os permanentes desequilí-
g . . 

nas contas pú:blicas e a instabilidade politica e econômica da 

. Tal conjuntura coloca o suporte do parque industrial do Es

risco de atrofiamento. 

Para agravar a situação, grande parte dos volumosos in 

realizados na década de 70 concebidos por empréstimos, 

apresentam ve.ncirnento no momento atual, restringindo significativ~ 

a possibilidade de inversões, face as dificuldades financei

o alto gra.u dê descapitalização de numerosas empresas. 

)\s .estatais· se sobressaem em .relaç.ão aos altos níveis 
. . . 

,. de endividamento, ri.ão só por problemas administra ti vos, mas, prin-

i;~palinente por te·rern si.do, muitas vezes, utilizadas como instrurne!:!. 

tos depolitica econômica, especialmente paré;l. captação de recursos 

:exterrios, ·colaborando corri a polftlaa· antiinflacionária através ão 

achatamento dos preços dé seus produtos, . ou,· até me·smo, com fins ele! 

~toreiros. O reconhecimenfo de que essas prãtibis prejudicaram o de 

sempepho dessas empresg.s, ef.et~voU-se recent?mente com a adoção o.e 

algumas medidas de saneamento das side~úrgicás mineiras. por parte 

Federal. 

A atitude governamental demonstra que. o modelo de con

estatal es.tá esgotadô e que a tutela dq Estad9 deixou de ser 

agente propulsor para tornar-se obstáculo ã auto-afirmação, não s6 

deste setor, como de todo o processo econômico. 1:: essencial a in.,.. 

trodução de um novo modelo, onde o setor privado a$suma o controle 

dos negócios, objetivando resultados positivos, dentro deum contex 

to de maior profissionalismo e competência administrativa. 

Participação do Capital Público .e Estrangeiro na Est~utura de,Mi

. nas .Gerais 

A presença do Estado e do capital estrangeiro no pro

. cesso de industrialização mineiro, foi precoce e determinante para 
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QUADRO 11 

·PRODUÇÃO MINAS GERAIS - BRASIL - 1980 a 1987 

Gusa (1000 t) Aço Bruto (ÍOOO t) Laminados (1000 t) Cimento Portland (1000 t) AutocÕvt~is (uníéadt) 
Ano Portland 

NG BR MG/BR (%) · MG BR MG/BR (%) MG BR MG/BR (%) MG BR MG/BR (%) MG BR }}G/BR (%) 

! 
1980 7.,H8 12.685 5s;50 · 5. 758 15.300 37,60. 5.-002 12 .!104 ·40~30 8.026 27.289 29,40 160.18711.165.200 13,80 

1981 1 6.004 10.795 55,60 4.691 13 .200 · 35,50 · 4.178 10.639 39,30 7.621 26.051 29,20 130.260 780.500 16,70 

1982 1 6.386 10.827 59,00 5.212 1.3.000 40,10 4.353 10 .. 819 40,20 7 .061 . 25.644 · 27 ,50 163.936 859.300 19,10 

1983 I 6.960 12.937 53,80 5.067 14.659 34,60 4,357 12.235 35,60 5.259 20.883 25,20 146.0891 ~96. 5üú I 16, J{J 

1984 8.908 17.217 51,70 ~.286118.386 34,20 5.515 13.~92 40,60 5.626 19.497 28,90 133.861 864.100
1
~ 16,06 

1985 9.187 18.961 43,50 16,683 20.455 32,70 5.836 14.532 40,20 5,820 20.634 ·28,20 '152.665 I .966.700. 15,80 

1 Q~f, rn. 4 :;o 20.24Q ~1.11017.2~8 ~L231 34,00 5.904 1 5. F.24 . 37,60 6.924 25.257 27,40 173.157 1. 056. 500 16,40 

· 1987 l 11. 350 21.3.46 36,10 5.946 15.538 38,20 6.828 22.470 30,40 215.998 920.250 23,Sú 
1 

53;20 8.0-7 -2,223 
i ! :x. Anua~ ! 5 ,soj 6,70 - 4,20 4,80 . - 2,20 2,90 - (,02) ( ,02) - 3,80 2,90 -

cre,,..:. t,.).I . 
1 

1 
....._!_. 

'FO~TE:: IBS, SNIC, FIAT Autom6veis S.A., FIEMG. 



indtistrial. Pode-se constatar que os investimentos esti 

nas últimas décadas sustentados no capital estrangeiro e nas 

do Governo, sendo estas, em grande parte, como em outras 

regiBes do Brasili apoiadas em financiamentos externos. 

As~imu o capital estrangeiro apresenta grande peso re

no parque industrial do Estado e a empresa pµblica atua co

apoio e complemento aos setores privado, nacional e estrangeiro 

a expansao . capi talis.ta·. 

Com relação especificamente as estatais, verifica-se 

Minas, além de atuarem em setores onde tradicionalmente suas 

sao marcantes, realizaram inversões em áreas típicas da 

privada, sem precedentes da açao governamental em todo 

Além disso, a produção originada· das empresas públicas 

aumentando sua participação no PIB industrial do Estado,.atin

nível de 25,2% em 1985. Apesar de abrigar apenas 7,7%, do uni 

empresas estatais brasileiras (Quem é quem na economia 

- 198.6), as informações do Quadro III revelam · a impor

contribuição dessas no valor bruto da produção de Minas 

QUADRO III 

PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS NO 
PIB INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS 

( :E>ercen tag.em) 

Per Iodo Empresas/PIB Públicas 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

SEI/SEPLAN-MG. 

21,8 

22,9 

20,7 

22;6 

27,1 

25,2 

Conforme resultados obtidos pela pesquisa Indicadores 

JndtJ..s.tr·iais - elaborada pela FIEMG, observa-se que as estaLüs pro 

. ·.··· .d.u.tivas. mineiras possuem expressiva participaçãó !1ªs vendas totat; 

< AQS setores químico, .. extrativo mineral e metalúrgico, sendo re.spo.!:! 

·~~veis, respectivamente, por 86,0%, 48,0% e45,0%, em 1987. 
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B importante destacar que esses percentuais sao bastan 

te representativos, tendo em vista que as empresas pertencentes à_ 

amostra desta pesquisa, empregam cerca de 80% do -total de pessoal 

ocupado em cada setor (relatório-RAIS). 

o capital estrangeiro,especi~lmente, procedente da Ale 

manha Ocidental, Bélgica, Estados Uni.dos, França; Japão, Itália e 

~uxemburgo, apresenta notável participação em diversos ramos da atl 

vidade industrial do Estado. Sobressaem os de ~ateriàl de transpor 
. . -

te com as empresas estrangeiras gerando 94% do faturarnento total do 

setor, 59% de mecânica, 37% de metalurgia e 33% de extrativo mine

ral, no ano passado, além de menor representatividade nos demais 

segmentos. 

AS PERSPECTIVAS DA INDÚSTRIA MINEIRA 

O ritmo de crescimento da economia mineira esteve, até 

o moment9, intimamenta relacionado com a dinâmica da economia bra-
,A 

sileira dadas as carac'terísticas estruturais regionais. 

Nesse aspecto, a contingência de um acordo do tipo gr~ 

dualista com o FMI preocupa a classe empresarial mineira na medi

da em que aponta para um cenário moderadamente recessivo,·com cres 

cimento do PIB em torno de 2% anuais, ·o que pode se estender por 

longo prazo com reflexos negativos sobre a indústria mineira. 

Num primeiro plano, a diretriz de menor intervenção es 

tatal na economia restringe os investimentos públicos (previsão de 

-o., 75% do PIB. para 88) reforçando a tendência já desencadeada em con 

trapasso à contenção do déficit. 

Face a destacada presença do Estado na indústria minei 

ra em setores produtivos de peso, releva avaliar a forma de· desin

tervenção a ser promovida. Trata-se de redimensionar a divisão de 

funções entre capitais estatal, estrangeiro e privado nacional,v~ 

to que a tradicional partilha de papéis no processo econômico exi

ge reajustes. 

Neste sentido, o mecanismo liberalizante de privatiza

ção deve ser processado gradativamente, recorrendo à utilização do 

mercado acionário e levando ew conta a capacidade do setor·privado 

·mineiro em absorver os ativos estatais. 1:: importante evitar que o 

controle dessas empresas se desloque do Estado, especialmente no mo 

mento em que se busca maior grau de integração interna. 
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A recorrência ao mercado externo, como forma de suprir 

a cárência da demanda interna, requer cuidados espec.i,ais. A pauta 

de exporti3.çÕes mineira caminha para a predominância de manufatura

dos, o que ·é bastante promissor. Embora a previsão para o médio pr5!. 

:zo seja de elevação dos -preços das cornmodities no mercado interna_

cional, a expectativa é a de que tais tendãncias conjunturai~ exõ-

. genas não reo_rientem a evolução da pauta. Recomenda-se prosseguir 

na política de maior agressividade no setor de manufaturados, cu

jos preços são menos deterioráveis a longo prazo, promovendo a sua 

. diversificação, não só a níveis de produtos como de. novos mercados. 

Dada a estrutura industrial mineira, o.incentivo ã ex

portação das pequena$ e médias empresas seria bem-vindo, bem corno 

·a maior seletividade na distribuição espaciál de tais incentivos. 

Quanto à sit~ação do mercad~ interno é de extrema fra-· 

gi!idade •. A insuf~ciênci~ da demanda_ estâ evolui rido· como um dos pri!!_ · 
... 

cipais fatores de desaquecimento industrial e a reversao deste qU5!. 

estratégica e poli ticámente importante~-

Se por um. lado a URP não regenera o poder àqu is i ti vo 

face a uma voraz inflação que tende a se manter no patamar de 1s·a 

ao·mês, por outro. lado as decisões de cunho trabalh1;sta adota

na Cohs:ti tuinte alteram de tal forma o custo do ·f.~tor trabalho, 

que podem redundar eni forte onda de desemprego e re{:1-limentc:1.ção in-

flacionária, cornprornetedorçi.s do restab.elecirnento do ·consumo. d.0niés- · 

tico, e ·do níve·1 .dàs atividades econômicas. 

Urge expandir o nível de empregos e elevar a produtiv! 

dade, de maneira a ampliar a massa salarial. A taxa média de cria-. 

ção de empregos que se f~z necessária emMinas aproximà"'."'se de 6% a.a., 

exigindo do PIB. mineiro, nos próximos períodos, saldos. de até 14:.%, · 

alavancados por um nível df:: investimentos exigente de poupança pr~ 

xirna a 30% desse PIB •. Para tanto é· necessário a retorna,da dos· 'inves: .. 

timentos ~ Pé!.:!?tindo d~ uma definiç:ão · precisa da açã_o _do· setor públ! 

co. As proppstas inclusas na nova política industrial,. Objeti vàndo. 

o incremento do setor ·indu$trial., não oferecem sinalizações cláras 

para o posic'ionamento mais efetivo da iniciativa privada. ·o·escla;.. 

recimento d.o perfil dos investimentos .e gastos públicos a longo. pra 
' . -. 

zo, .assegurando a demanda oriunda dos setores tradicionalmente s.ob 
controle estatal e o di.reçionarnentó se.torial dos, incentivos fis..

cais, é de ftinda:men:tal importância para o posicion.amento do émpre

sa:riado. 
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A intenção bãsica dos Decretos-Leis (2413, 2434 e 2435) 

de política industrial é renovar o parque industrial equipando-op~ 

ra um novo ºtake-off~ engendrado por investimentos privados e capa --
citando-o à absorção da expansão anual da força de trabalho. 

A participação do capital estrangeiro a nível de sus

tentação dos investimentos é reconh~cidamente vital, esbarrando to 

daviau na reação xenófoba da Constituinte com reflexos negativosna 

avaluicão do risco-Brasil . .• o 

Os investimentos transnacionais marcam presença em se

.tores expressivos da economia mineira como, por exemploe naprospec 
. . 

ção mineralº Dessa formap a eminente desaceleração dessas inversões 

precisa ser contornada. A reintrodução do capital alienígena, seja 

diretamente 0 em novos· empreendimentos, ou no fortalecimento doca

.Pi~al de giro das empresas nacionais 0 deve apresentar-se sob a fo! 

ma.de capit~l de risco, uma·vez que o endividamento externocerceia 

o avanço sobre a poupa~ça internacional via empréstimo. 

Mecani-smos como a conversão da divida e a formação de 

li1ljoint:-venturesªº devem ·ser estimulados com grande possibilidade de 

atrair capitais uma vez que a crise que ameaça recair sobre as ecci' 

nomias ·desenvolvidas nos· próximos anos tende a deslocar grandes ma§_ 

sas de investimentos para o le'ste europeu e para o terceiro mundoº 

Sob esse aspecto é essencial definir o quanto antes as 

prioridades setoriais e regionais para a· alocação do capitalestra~ 

geiro obedecendo à. diretiiz de desconcentração espacial, setorial 

e mesmo de recursos.para fortalecer o capital de giro das pequenas 

e médias empresas. 

No plano interno, a expansão dos investimentos priva

dos encontrará entraves no excesso burocrático I tributário e no cres 
' -

cime~to da folha de salários e encargos sociaisv numpais onde é re 

conhecida a escassez de capita.is p principalmente nas empresas de m~ 

no:rr porte. 

Ressalta-se que o aumento de custos decorrente desses 

fatores e seu viés inflacionário repercutem sobre a competitivida-· 

de do produto nacional, com reflexos diferentes sobre cada setor, 

o que pode multiplicar pontos de estrangulamento. 

A desburocratização e o estimulo ã imporiação, reconhe 

ce-se que reanimam a eficiência via acirramento da concorrência, mae 

se não houver seletividade, as facilidades criadas podem desaguar 
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· na simples importação de tecnologia estrangeira mais rapidamente 

que a modernização interna, arriscando a-posição dos se.tores es-

tratégicos e entravando a capacidade de produção tecnológica do-

mistica. 

Compatibilizar a proposta de atualização tecnológicas~ 

bre uma base industrial altamente heterogênea, com o desenvolvi-
. 

mento de setores intensivos em tecnoI:qgia, relevantes para.o fu-

turo industrial.o é um dos grandes desafios de Minas Geraisª 

Como é conveniente a:o Estado seguir.a linha da diversi 

. i'ficação estimulando o setor tradicional, .grande absorvedor de m:ão

de-obra, bem como o setor de bens de produção, responsável por PªE 
te signif i~ativa de nossa economia, a orientação Inçtis eficiente 

dos incenti\ros previstos na políti:ca industrial deve bas'ear-se ria 
. ' . . . ' 

vocação. apresentada pelas dive·rsàs regiões do Estado. A nova po-
lítica que ·prevê tratamento diferencial para as ~reas .da SUDENE. · 

e SUDAM, pode repr.oduzir tais estímulos no interior do·Estador .fa ,. .. -
vorecendo áreas carentes. como por exemplo o ·Vale do Jequitinho-

nha• A m~::mtagern de parques tecnológicos. em ci_dades de porte m~dio 
. . ' . 

parE:?ce ser uma e~celente estratégia para enf:r:entar os desafios i_!i. 

dustriais com a vantagem de promover desconcentração. ·Tertlos dis

so exemplos notáveis .corno Santa Rita do SapucaI • (MG) · e são · Car

los (SP). 

Nes_se sentido,. os . as~ectos· infra-estrutura,is assumem p~ 

pel relevan_te, exigindo investimentos fedei.:a:is é est:aduais campa 

tíveis . com o proces.~o · de desconcéntração. é~m as mud~nças trib;.=- . 

tárias .na Constituinte, os Estados ·e Municípios adquirem maior ª!! 
tononiia e ampliamº. volufüe dos recursos disponiveis 1 permitindo 

inversões mais significativas nessas áreas. Será relevante par·a 

o nosso desenvolvimento, dotar O· Estado de todos os fa.t()res lpca ..,... 
cionais pólarizadores de projetos, téndo em vista a dura concb6· 

rência int_er~regional que certamente ocorrerá, visando a. atração 

dos investidores. 

Deve merecer especial atenção do Governo ·ao Éstadoq in 

vestirnentos queposstbiiitem: 

reorc;J.enamento urbano voltado às cida,des de porte.in

t.er·me<ii'á:rio, cuja satu,raç.ão infra-estrutural relativa aos inves-
- . . j 

t.irnentos da década de· 70 jâ difi.cul b;1m a saudâved. orientação de~ 

centralizadora inic.iadá; 
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- manutenção de apoio aos setores de transportes eener 

gia integrando as áreas mais carentes e evitando os estrangula

mentos e elevação dos custos; 

- qual~ficação da mão-de-obra, essencial na viabiliza

çao de projetos mais avançados, sendo este um dos .fatores loca

cionais·mais frágeis, exigindo esfo~ços ?oncentrados tanto do se 

tor público, quanto do setor privado, via instituições de aprimo 

ramento técnico; 

- expansão 4os investimentos em setores básicos (saú

de6 saneamento, habitação e educação básica) voltados ao bem es

tar social. 

A reesttut~ração do sistema ~inanceiro, inadiável e es 

sencial, deve buscar· mecanismos que comprometam as instituições 

coni o processo de crescimento das empresas e-do País, contempla~ 

do operações de longo prazo e de risco( mediante a participação 

do sistema na capitalização do setor produtivo. 
. . ~ 

Ainda com relação ao mercado, de capitais, nao se pode 

deixar de enfatizar: 

a) necessidade de atuação no sentido de promover are

versao do capital empregado na especulação financeira pa·ra os se 

tores produtivos, mediante estabilidade do quadro político econô 

mico. 

b) O incentivo à maior participação nas Bolsas de for

ma tal que as empresas tenham o seu acesso no mercado facilita.

do. 

e, A conveniência de que a conversao dá dívida em cap! 

tal de risco seja estimulada e· agilizada. 

Dentro desse novo quadro, o setor privado poderia arra~ 

carna retomada dos investimentos, aumentando suaparticipação no 
,; 

parque industrial de maneira eficiente e competitiva, especial-.. 
mente nos setores da alta tecnologia, base do futuro industrial. 

Apenas a título de ilustração, pode-se citar o caso da 

indústria de informática em MG, cujas possibilidades de se dese!!_ 

volver são amplas, uma vez que o Estado, sendo o 29 maior consu

midor.de equipamentos e produtos de informática, não ocupa ames 

ma posição como Pólo Produtor. Tal situação, além das perdas ec~ 

nõmicas para Minas, promove a transferência de mão-de-obra alta

mente especializada para outros centros. 
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As potencialidàdes agroindu~fr-iais favorecem a interio 

do ·progressoº fixando a população·, em centros urbanos me

.'.·:. eS· e fortalecendo .a .renda rural u com bons .reflexos sobre o con nor · 
· a atraçio de novos investimentos para essas ãreas. 

Apesar das dissonância$,. bavidas até o momento entre a 

constituinte e os decretos estabele.cedo~es da nova política indu§!_ 
Q já está claro que o novo ciclo de crescimento econômico se 

na iniciativa privada.o 

A possível m,elhora qa situação financeira dos Estados 

levar os governos a rea'ssumirem suas resÉ>onsabilidades p~ 

o bem-estar social, estimulando o crescimento através de 

,-nvestimentos na infra,;--estrutura bá1S.ica e da sinalização ao seg

privado de.prioridades regiona:is e setoriais. 

Essa redefinição de papéis público e privadou com nova 

integração, deverá atentar para a recuperação·do mercà

do interno erradicando o flagelo da pobreza absoluta e para a :re - . ' -
dução das disparidades regionais meqiante polittca.s de caráter 

distributiVOc 

A reestruturação econômica implementada apartir dai d~ 

ve reformular o perfil do País estimulando o reingresso controla 

do do capital estrangeiro, sob a forma de ri.sco, elemento funda

mental para assegurar ao Brasil o lugar .de destaque no mundo.in

dustrial. 

. ...... 

~· .. ·~ H 

·, 
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t.d 
~ 

"" 

,·.· p 

· Setores 

1 ' ' .· i. /·: . \ 

cht~Extrat:í vb &ninerãl 
lcl.lJ.Mat. de Tk-an@potr ... 

te . . ·l • • • • • • •· •. ~ ·• • 
.il•Mótàlürgla a •••••. 

l2•Mécânica ••• 1 •• ~· ~ . 

~O-Quimica !b·~~;i( •. 

FOHTEâ Dit::SE/FI~Mtl. 

ANEXO I 

· VENDi\S . TOTAIS ... PESQUISA im)ICADORES. INDUS!rRlAIS 
ANO 1987 

'l'otal · de Vendas das Pàrtlci= Vendas das Partici= Vendas . Esb:angeiriils pàção. . Estatais . . pa9.ão em em· · 
CZ$l .• 000 .CZ$1. 000 . %. em CZ$1.000 't . 

' ' . ' 

41.863.930 13.792.369 32,9 20.050J472 47 t !li 

38. 36•1 b SOl 36.166.326 94, 3) 369.345 1,0 
179. ,d9. ,ni 6"1·. 528. 984 37,6 79.8S7l098 44,5 

15.906.722 9·. 387 .896 59 ª l· - . -
5 7. 213 9 • J 3 ~. :L412.064 6v0 49.305 36,l 

- ,· 
1 ' 

.! 

Veridas das Pa~ticl;., 
Nacionais paiçio 

ein 'cZ$1.000 ' ' 
à. Ó41. 089 l9u2 

1.829.210 .4 g a 
32.023.329 17~8 

6. 51.8. 826 4LO 
4.521.479 7 {9 

-



·ANEXO II· 

ESTRUTURA DO PIB INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS 
1970-1982 

(Percentagem) 

Setores 

Bens de consumo nao duráveis 
~ ~êxt:i l O O O ti f# O O O O O O O O O O O O G O O a O O ~ O O 

produtos Alimentares ºººººººººººº 

. Bebidas o o • o o o o o o • o o o o o o o o • a o o G o o 

rumo • º º º º º º • º º º º º º º e:, o·º º º º º º. º º .. º º º 

~d~ ir a o o o a o o o a o o o o o o o o o o o • o o o o o 

JtifObiliário o o • o o o o o o a .o !-' o· o' o o º· o o .• o o 

couros e Peles. o'o .. o o. a.o a o o ·O o o o o o o 

VEast., Calç. e Artfs. T~cidos ... 

. Editorial e Gráfica ••••••••••••• . 
Bens Cons. Intermediário •••••••• 

Metal.úrgica º º • º •• º º º º º º º º ., º º ,, .,. • º 

Minerais nã~Metálicos ...••.•.•. 

Papel e Papelão ••••••••••••••••. 
QUímiea o G o o o o o 'o o o o • o o •• o o o o ICI • o o o 

Borracha º •• º º • ª • º º º º Q 6 º º º º º º º º º º 

Bens Cap •. e Cons. Duráveis •••••• 

Mat. Elétrico e de Comunicação •• 

Material de Transporte ºººººººººº 

Mecânica. 
Diversos 

a o o ?' o o 'O o o • o •·o o a o o o <t o ci • o o 

O Q O , 0, O • D O O O 6 O G O • li O O O O Õ O ·o O 

Tot~l o o o o e:, o o o o o o a o o o D • o o e ~ o o ,;, o Q o 

FONTE~ SEI/SE~LAN-MG. 

.1970 

40,2 

1u5 
25,3 

0,9 

0,9 

0,9 

1,4 

0,6 

1,3 

1,3 

50,2 

36,0 

6,8 

0,9 

6,1 

0;3 

5,5 

1,2 

1,0 

3,4 

. 4 ,O 

100 

,-,--153. 

1911Jl 

38,7 

Sul 
23,3 

1,1 

0,8 

0,8 

1 0 3 
O ,S 

1,5 

1,1 

50,3 

· 33,2 · 

6,1 

1,6 

9,0 

. Ou4 ,,. 
·6,9 

1,3 

.1,s 

4"1 
4,2 

100 

1978 

34111 

'1ol 

20 0 2 

l~O 

1110 

Ous· 

lul 
Oo4 

lu9J 

Ou9 

49,0 

32,.9 

6,8 

1,0 

8,0 

o q 4, 

iJ,1 
le9 

408 

6i, 5 

3,8 

100 

1982 

31 0 7 

Sul 
11 0 5 

0,8 
2 u 91 

0,6 

O,~ 
Ou4 

2110 

fl111 

·Slv2 

29118 

1u9 

i,2 
11 0 8 

Ou5 

·13,3 

2 .. 2 
5,6 

5,5 

3,9 

100 
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PRODUÇÃO~ MiNAS GERAXS = BRASIL 

GUGill. (1000 t) . Aço Bruto (1000 t) Laminados (1000 t) iCimen.Portland(lOOOt) 
Ano 

MG BR MG/BR(%) HG IlR MG/BR.(%) MG BR MG/BR(%) . MG DR MG/DR{%) 
ó ' i . 

1980 7.418 12.685 56&50 5.758 15.300 . 37 p60 5.002 12, loOlt e~o. 30 8.026 27.289 29v40 

1901 6.004 10.795 55i,60 lo. 691 13.200 35e50 4.178 10.639 39&30 7 .621 26.051 29120 

19(§'2 6.386 10.821 59000 5.212 q.ooo ~Oa ll.O 4.353 10.019 40020 7.061 25. 644 27PS<:) 

198'.f 6.96Ô 12.937 5]p80 5.067 14. 659 J/f p·6ó 4.)57 12 .235 35,60 5.259 20.883 25,20 

1984 8.908 i7 .217 51010 6.286 18.386 34~20 5.515 13. 592 40r60 5.626 19.497 26/}0 

198S 9 .187 18. 961 48~50 6.683 20.455 .J2 070 5.836 14.532 40020 5.820 20.634 28 020. 

1986 10, loSO 20.249 S].060 7.208 2L233 )lo 0 00 5~904 15.624 37,60 6.924 25.2.57 27p40 

1967 u.Jso 21.346 5Jo20 8.027 22.228 36~10 5 D 91~6 15.538 38020 6.828 2i.t~10 30040 
-

Taxa : 
1 

Anual 
.5~50 G~iO = '40 20 4 80 . = . 2o:W 2 9 90 - (,02) . ( 002) 

Crésc. -' p. 

(%). :.1. 

FON'J.lEg US 0 St~J(l.;~ FJA'lr· AÚTOMÕVEIS S~A·p JFIEMG. 
i 

' 

.. 
. Automôveig (Uni~ad~) .. 
MG · BR MG/BR(:t) 

160.187 1.165.200 n,eo 
130. 260 ,·7so. aoo 16 9 70 

163.936 859.300 19pl0 

.l/46 .089 896 .soo l6 0 J() 

B8.861 864.700 . 16906 

J.52. 665 :'966. 700 15080 

173 .157 1.056. 500 16040 

215.998 (920.250 23PSO 

' 

.J980 2,90 -

....,,.:.... 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO RECENTE DA INDÚSTRIA 
.. . . . ~· .. 

DE ~lRANSfORMAÇÃO EM MINAS GERAIS 

INTRODUÇÃO 

ik'f.!1 
Robert.o va·sconcelos Moreira ·da Rocha 

O objetivo básico deste artigo ·e o de s~ tentar analisar o 

da indústria de transformação em Min~s Gerai$" especial

no ano de 1987, utilizando-se cios inc;Uc~dores cenjunturais? que· 

publicados :mensalmente pela Fun~áção. Itist.!.tut.o Brasileiro de.Geo

e Estatística. 

Acreditamos. que · uma série de determinantes , bastante inter-· 

, condic;ionam o desempenho da Indústria de Transfcirn{ação 
período (mês, trimes.tre., semest.re, ano, etc .. ) 11 tai~ como: 

& - algumas caràcter.ísticas da indústria de transformação 

da economia estadual em análise:· a composição setorial~ o 
.,... 

grau de e·specialização e de intégração intrá e · interse-

torial, a orientação do destino da producão 0 etc;. 

uma versão amp~liada. de um trabalho anteriorp ."'Alg~mas. cons~deraçÕes 
9 desempet;1ho da indústria de transformação em Minas Gerais"~ realizado em ou 

,·-·,I',,.-,-' .. ···•· · l:ubro/87. Centro de Economia Aplicada. FJP, não publicado. · · 

· "'*Técnico do Centro de Estudos Econômicos e Regionais (CER) da Fundacão João Pinhe!. 
ro. 
Gos.tadamos de agradecer ao Prof. ~árcio Olympio Guimarães Henriques·· pelas. crí

t~cas feitas à versàQ óriglnal do trabalho• a Maria Luiza Q11intào pelei trabalho de 
dessa·zonalização dos dados e cálculos dos índices trimestràis, a Soraia de Olivei
ra pela realização de alguns cálcuios· numéricos e de algum~s tabelas e) finalmente, 
à Alexandre Carlo.s ·de· Lima' e Valéria Reis P.into pelá paciência no .trabalho de ·da.-

.·. tilograf ia. . 
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• b - a fase do· eielo eeonôm!co. naeioual o assim c~mo o~ im= . . 

paet.@s dos Planos e dos Programas· Setoriais fedaE.ai$ l'I d.! 

-da a inser.ção à.a· economia. estadual n·a .nacional e e o 1Seu 

· reduzido grau de liberdade, em termos -de instrumentos de 

polltica econômica; 

. . e = a torma. como a estrutura, especialização e outras cá= 

rac:teristicas acima mencionadas são captada~ po:r 1?es= 

quis~s .Setoriais O • no caso específico u pela Pesquisa Con= 

juntural~a IndGstria - Produçio Fi~iia; 

d - os nivEds de producão atingido$ e as varisições dos ín= 

. dices de prodµção .física (set.orialu gêneros) nos últimos 

=.nes g 'dad:as as 'condições de. o·ferta Q ou seja Q ·pela te%pansã.o 

e/ou utilizaçio da capa~idade produtiva exi$t~nter 

eol - próblemas· técnicos de produçaoo 
.. 

e.2 -~eci~Ses de prbduçio de ~iliais instaladas no Esta

c.011 . segundo interesses das matrizesº e que não guardam 

relação necessariamente·com O que Vem OCOrrendo à lnÍVel 

da economia estadual.· 

. Na segund,a. pa::te deste: artigo V são de.se.ri tas algum·as. carae= . 

. t(~.n:jst.ieas da indústria do Estadou como~ compo~iêão setorialº espe= 
. . . . 

©ia:1.li'~ai;âo p::odut.ivac integracão intra=sietorial e de~'tinõ d& produ= 

r;iO industrial.o 
. . 

Na terceira.parte; desereve:..,.H;, de fo~ma filt .. u:inta u .a metodó"'" .. . ~ 

· logili b.ásiea e a cobertura da pesquisa ·conjunt.ur~l do IBGE ... 

. i:a quarta parte u é analisado o desem~enho r~eente da ln= 

4Gstria de Transformação do Estado. 

:=u .finalmente, algu::ias conclusões .do.trabalhou destàca:ndo= 

~e a impo:rtã.ncia relativa. das exportações. e da. influencia .de. eleva= 

f~s :ia.ses de ccr.tparaç;ão sobre. o· desempenho industrial cle cúrto pra- · 



il _ J.\LGUM.ll.,.S CARACTERÍSTICAS DA INDÓSTRIA. DE TRANSFORMAÇÃO DE MINAS 

·GERAIS 

Composição Setorial 

Depois de apresentar eleva4as taxas de.crescimento duran

pa."ssada I que_ r.éSUl tOU IlUma tqXà ffi8dia acumulativa ánu.al 

indústria de .transformação mine.ira ap~es·entou ·um:a forte 

::íi'[esaceleração no seu ritmo de cre~cimento, ou _seja, 'no período 1980-

·-· , a taxa. média anual foi de 2, 0% ~ fazendo c9m que num·p.eríodo mais 

ro11go, 1970-85, a indústr_ia apresentasse um desempenho médio anual 

s,3.%, ainda assim, elevado, mas como ·seria de se· esperar, infe

. rior àquela verificada no per iodo de intensificação do esforço in-
. .' . 1 

· ·dustrial do Estado. · 

Destaca-se 0 no tocante à estrut\lra setor~al O no per-iodo 

1 - o aumento substancial da categoria de Bens de.Capital 

e de Consumo Duráveis devido especialmente . aos 

Mecânico e Material de Transporte; 

generos 

2 - a redução da categoria de Bens Intermediários, fenôme

no que ocorreu praticamente comtodos·os gêneros comoo~ 

nentes,. especialmente Metalurgià,. Minerais Não-Metáli~o~ 

e Químic_os; 

3 - a relativa es.tabilidade de Bens de Consumo Não- Durá.veis. 

Cabe assinalar a elevada concentração setorial da indús

'transforrnaçã:o mineira, ou seja, sete gêneros (Produtos Ali

mentares, Metalurgia, Qüímica, Minerais. Não-~letálicos ,.Me;ânicá., Têx 

·til e Material de. Transporte). detinham 80, 6.8% do VAB .a custo de fa'"".' 

. tOres em 1985 . 

. 1. As informações men.cionádas referetn-:se ·ao .Valo-r. Agi:egado. Brl.ito (VAB) • por Cate·
. goda de u"so~ a preços constantes d~ 1980, 'es_tililado pela Svperintendéncia de Es
tal:Ístiç'a e· rnformaçÕês ,... -SEPL.AN/MG, 1988. 
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QUADRO l 

ESTRPTURA DO VALOR AGREGADO BRUTO, POR CATEGORIA DE 

USOu A CUSTO OE FATORES, A PREÇOS CONSTANTES. 

DE 1980, EM MINAS GERAIS 

1970 u 1980, 1985 

Bens de Consumo não-Duráveis 
Têxtil 
Produtos Alimentares 
Bebidas 
Fumo 
Vestuário, Calçados, Artigos 
de Tecidos 
Outros 

Bens de Consumo Intermediário 
Metalu:r;gia 
Minerais não-Metálico's 
Papel e Papelão 
.Química 
Outros 

(em %) 

Bens de Capital e Consumo. Duráveis 
Material Elétrico e de Comunica~ 
ções 
Material de Transporte 
Mecânica 

D.. 1 iversas 

1970 ·1 

28,6 
·6 I 2 

14 8 9 
0,6 
1,1 

60,8 
29,l 
13,7 

Ou8 
17f0 

0,2 

5,0 

1980 

28,7 
7 ,4 

11,4 
1,1 
luB 

3,1 
3u9 

47 6 6 
23 6 9 
11 0 9 

2u6 
8u8 
Ou4 

19,8 

3,9 

1985 * = 
30,7 

7u7 
12,9 

089 
2,3 

2,3 
4,6* 

~ 

46 0 8 
24ol 

9,0 
2,2 

11,2 
Ou 3i'.? 

4,8 

Total a Custo de Fatores 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Superintendência de Estatística e Inforrnações/SEPLAN/MG. 

1 •. Inclui: produtos farmacêuticos + perfumaria, sabões e velas + pro 
dutps ae matérias plásticas+ diversas - atividades de apoie+ ati= 
vidade·s administrativas + transformações em estabelecimento agrope
cuário. 
* Como nos dados originais da SEI/SEPLAN-MG, no ano de 1985, os re
ferentes ao gênero outros (de bens não-duráveis e de intermediáriosi 
e_da Mecânica estavam incluídos em diversas (18,6%), foram realiza
das esti~at!vas pelo autoi do presente trabalho, baseando-se em mã
dias dos anos de 1970 e de 1980, sendo o dado d~ Mecãnica calculado 
residualment.a; posteriorment;e, os valores estimados foram agregados 
aos.disponíveis dos outros setores, resultando-nas categorias deu
so. 

158 



- ~specialização 

. Naturalmente, verificou-se um processo de diversificaçãb 

;industrial em Minas Gerais, no perípdo 1_970-85, _conforme, evidenciam 

· ··· informações agregadas, contidas no Quadro l; entretanto, existe 

ele'Vaaa especialização da indústria ~m-um 'número.bastante redu

produtos (em alguris casos~ em grupos de produtos) 11 conforme 

as: informações do Quadro 2. 

Como se observa, apenas 24 it~ns industriais detinham úrna 

de.47,45% do Va.lor da Produção Industrial em 1980, com 

para Derivados de: Petróleo (7, 51%), Fabricação e Montagem 

veículos ( 4, 99%) ; a Siderurgia desempenha um papel decisivo na de

dos níveis· de crescimento da i~dústria mineira, visto que 

.. grupos de produtos participavam com 16, 40% · do total do va

Produção. 

Em s.uma:: d~da esta elevada especialização da indústri~ de 

transformação mineira, Uns poucos produtos ou grupos de produtos cc;m

sobremaneira o ·desempenho industrial q.o Estado. 

iriteg:ração int:rae intersetorial 

~ão dispomos. de informações mais precisas sobre o' nívef de 

integração irit,,er e intra-s.etorial que ocorre na indústria. de tràns...:. 

·formação em.Minas Gerais .. 2 Acreditamos que não sej~ elevado,.dacla a 

' importância do segmento· d~ bens interm~diá.ri~s e da. eievàdà. espe--
'· . . 

·. cializ,;tção industrial, como. foi mencion;:id<'i). anteriormenteº Exempii-

ficaremos a seguir, com o ramo. siderúrgico. 

O. ramo side:i;::úrgicq. re'presentava · aproximadépnente. 5 ~ 0% do . 

PIB estàdual de 1.980, segundo estimativas da. Sup·erintend_ijncia deEs--- . · 

ta:tÍsti:ca e I~fqr~açõe-s 3 ; · ramo es.te bastante; repre.selit~tivo em ~er-' 
mos nacionài# . . . . 

.. 'i .. Na verdade· trata-se. d~ .uma limitac;iio. metodoJ.Õgic.a~ Vif:!tó. ·ser ~ Est~do umà i;-e-
.. · gtão : áb~rtà.• .. · · . . 

.. . . . . 

3. SEI/SEfLA:N/MG - GT'. Cont.a's R.egionàis. 

4·~ Segµndo informações 'do A#uâriõ .Est:atÍ;stic~ d~ I:SGE de 19.86:, .o, Ei;;tadó de Minas 

; :c,etais. -~~t~µha, é~ :I 985' . ~s :seguintes. p~rt;tctpà,_ç:Õ~~ ê~': t~l~ç~ a:ê:, rà,Is: . -Pro'dução 
. ciê S't~a· = 4_9·,49~1'. Pr;odl;lçào: de Ac;i:l_.:.Bru.to_· =· 32 ~-6:3%; .. Produçaó .. 'de La1*inádos Pianqs -

41 â 42% .e f· fro·duçaó d.iit Lainiriados.···1,1aó.,.;.planp~f · '"' 3'7',,14.%. · . . 
. . ' . . . . . :: . . 
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QUADRO 2 

PRINCIPAIS PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO, SEGUNDO O 

VALOR DA PRODUÇÃO E POR Gf::NERO DE INDÚSTRIA EM MINAS GERAIS 

1980 

(Cr$ 1 000 e em%) 

GENERO 

MINERAIS NÃO-METÃLIGOS 
Cimento comum 
Cliquer 

METALÚRGICA 
Barras de aço comum. 
Arame de aço comum 
Chapas grossas de aço comum nã6 revestidas 
Ferro gusa 
Ferro ligas em formas primárias 
Fio máquina (exclusive relaminados) 
Lingotes de aço comum 
Placas de aço comum 1 
Tubos e canos de aço sem costura 

MEC1iNICA > 

Fabricação e montagem de tratores, máqui
nas e aparelhos de terraplenagem 

MATERIAL DE TRANSPORTE 
Fabricação e montagem de veículos auto-mo
tores, inclusive peç~s e acessórios 

PAPEL E PAPeLÃO 
Fabricação de celuloseJ pasta mecânica e 
polpa de madeira 

QUÍMICA 
Derivados de petróleo 

.T.8XTIL 
Fio cru de algodão 
Tecido acabado ou beneficiado de algodão 
cru 

PRODUTOS .ALIMENTARES 
Carne bovinà (congelada, verde, seca, sal
gada) 
Leite em p6.evaporado 
Leite pasteurizado 
Leite resfriado ou pré-aquecido 
Queijos 
Fabricação e refino de açúcar 

FUMO 
clgarros 

SUBTOTAL 

VALOR 

16.836.607 
7.283.519 

11. 4 76 .. 7 54 
15.199 .. 796 

9.294.117 
30.304.051 
11.356.713 

7.170.277 
26.539.094 
13.292.547 

7.636.234 

8.383.203 

40.245.393 

6.961.497 

60.556.424 

.8.697.871 

19.326.002 

20.123.975 
8.347.660 

13.066.807 
10.766.710 
11.824.874 

9.991.248 

8.007.806 

382.689.179 

806.429.605 

2,09 
0,90. 

1,42 
1,88 
1,15 
3,76 
1,41 
0,89 
3,29 
1,65 
0,95 

1,04 

4,99 

0,86 

7,51 

1,08 

2,40 
--·---·- -----

2,50 
1,04 
1, 62,. 
1,34 
1,47 
1,24 

0,99 

* 47,47 

FONT~: Anuário Estatístico de Minas G~rais, 1983/84 - Superintendên 
eia de E.statística e Informações - SEPLAN/MG, outubro/85, pag. 434. O 
quadro não contém todos as informações disponíveis na tabela origi
nal da SEI. 
1. Dado Estimado. 
* ; soma dos produtos não coincide com a relação subtot~d/total de 
47,45, devido a erro de arredopdamento. 
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Dada \\ili. 'ifi'U!l~ir<;ã@ da· economia mtneirai !mim xi&~ion04lu o @<e$cm .. 

. peli'lhõ tql\Jle $e vei'if i_c<l!I -ilia fJXt'@dÚ~io inchJÍ$trial do Est~~o · = d&do o illl'êll! 

«jr'&à~ de abertura·. externa._..; · é ·bastante condicionado p._eJ9 qué . ve~ oco,r .. . . . . . . . . . . . . . . 

. rend~ nas de.mais r'egiõés do ·p·ais e no resto· dó ·mundo o assim, como. das 

imedidas ãe Poli tica Econõâiica :-de '·curt6 · P·ra~o o adotadas ,pelo Governo 

Federalº · · · ~ 

.. · ·como mié~:ia "de se. esperár.~ Úffl estado ~/oºú .regiiô tem um gicau 

ffl! abertu~a e~terna bem ~ais. elev~do do,que um paiso tendo em vista 

l!t 11ua maior espécializaç.ioo seú nível' d~ ·.integtaç;io . int.~a e inter= 
.. $et.cri.1al, etc .. '. _: 

. . 

. '.. A:!J infprmaç;Õ~s eont.idais no Quadre· li. ffi@$tl'&ffi que ti Egi;t~do 

eÁp:'11U3@.ntou Uffl··:élevaào ,grÀ1!!l..·de ·abertura e~ .J,:9810 em. tÓ:-no de 50o'~ .do 

·. PI~ mineiroo .considerando-~e -qu~ não <existo-:dupta:·.eontaqem. ® '..)lfü!$ffiO 

~ceit.&ndo o f~t.o d~ ·i'e~r·:i.~rttaçi~ &-el_ati~~ do ~ercado i·~ter~o· ~ar~ o 

<!X't:@r~p em ép~ea~ de d.~saqµeeimento .intern~o e · © inve~$0 · @ffi .~poe\1u 
. . . . . . ~ .. . . 

-@@ cr.e$eimen:t.o do mer(:ádo domésticoq acreditamos que ·dewa· ter incy:~-

m~h"t:a~o o niv·~l'' de abe_;-tura_ ext:.ernau dadti o aumento Idas .:export.atõ@s 
\ .. ·. 

brasll<eiras e· mineiriiui; º num p«ussaao recente" espeei&\\lmen~~e d® ·p~o ... 
. . duto~ indúst.ria_lizados o .. 

QUADRO 4 . 

. -EXPORTÀCÕE.S POR · VIÂ~ , INTERNAS . E PARA ºó· EXTERIOR 9 E RELACÕES 

· · .cok .o PIB Ót MINAS GEM:ts · • 

· .. ·. 19_77 .-. 

lSBO .. · · 

-l.9.81 · 
·t,a.2 · 

l98l, 

1984 

1935 

1,11, ':u\ab ··-· 1,1s · · · ·: .. 
· -(em Cri 1~0Q·a .. ·trno e ·em \) . · · 

. ! ~ .: ·~.~~ 

· , 2 3 l ,a ·s 6 4 o Q . . 4 3 o ;} ·r 
.. ' . . .. '> 

.J.06 .. 350 · 8 o"?,4_t.. • l,ti 18 9,aJ8,~ fJ ,~.: 

· ·2UJ .. BB9 · 9;36 

· .451 .. 538. · :_.9 ,59 

.. 1~-349 .. 9.U!. 121148 

. . 2 .. J_l 8 º 112@ O . . 4 9 u ~-.S 

· • ~ .. iCHL:11lo4 ·. · ·· · · = · 

lQ .. 913'!28.4·118_. 

5 .. l.77 .. 807. 15,62 :33 . .;l43.;896q1 

16.88~.~64 13,16 122~723.150,5 

FONTESº Dados o:-_i.g.inais SEI/SE~~ANÚiG, .Anuário Estatístico de Minas 
Ge:aisg 198~/84 ·e 'Pro~uto Interno: Bruto em Minas Gerais v 1970.-85 e e-
laboração do autor o .·· . . . . . . . . . 

Obs ~: os úl tirnos .dados disponíveis para .o comércio poir via.s;i_nte:n,.as 
(CVU pat·a Minas. Gerais referem-se a 1981ª : . 

. ··:·-,;..· .• 

.. :::, .... 
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As informações do Q.uadro 5 revelam uma expressiva parti'ci

pação d9 mercado externo na·--produção industrial .mineira, já superior 

a 20,0%, a partir de 1983, atingindo o valor máximo de _2'/ ,24% em 1984, 

quando se inicia um curto período de recuperação relativa da indús

tria •ineira, cujo componente indutor foi o segmento das exporta-
- 5 . 

çoes • Justamente neste triênio 1983-85, as exportações de indus-

triali2'.ados aumentam substancialmente no total das exportações mi

neiras·, já s_uperando a marca dos cinqüenta por·cento, ou seja, 53·r08%, 

56,66.% e 51,73%, em 1983, 1984 e .1985, respectivamente, enquanto no 

tfiênio anterior, O·Valor médio d~sta relação foi de 43,11%. 

QU~DRO 5 

EX;f'ÓRTAÇÕ.ES DE P~ODUTOS INDUSTRIALIZADOS DE MINAS. GERAIS 

PARA O EXTERIOR, E RELAÇÕES COM O VALOR AGREGADO 

BRÚTODA ÍNDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

(em Cr$ 1.000.000, e em~) 

(~) .(B) 

Ano· EXPOR':):AÇ()ES DE PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS 

VAB INDÚSTRIA .. 
TRANSFORMAÇÃO 

A/B 

1972 

1975· 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981. 

1982 

1983 

1984 

1985 

402,9 
la358,l 

2ol54,l 

l.594,9 

7. 332., 9 

16.4i7,5 

43.163,0 

96 •. 572,0 

201.529,0 

7i6·. 580, O 

2.933.914,0 

8.732.779,0 

7.361,5 .. , 
21. 2·96 ,3 

36. 609 ,·8 

57.094,3 

87.857,8 

L56. 79'4 'º .. 
'323.841,3 

602.032~3 

1.424-~699,8. 

3.177.382,3 

. 10.769.364,9 

36.777.379,2 

5;,47 

6, ~8· 

5,88 

6,30 

_8, 35 

10,48 

13,33 

16.,04. 

14,,:15 

22· '55 . , . 

27, 24. 

23., 74 

FONTE: SEI/SEPLAN/MG, "Produto Interno Bruto ernMin.as Gera-is, 1975-80''; 
"Mina$ Gerais: Indicadores Sócio-Econõmicos 1950-80"; BÓ
l~tit:n de Conjuntura, Minas Gerais, ridv. /8.5 · e :maio/ 8.6 • 

.5~ Em· relação ao destino da produção, o Estado de Minas Ge:rais se encontrá . em 
boas-cóndiçÕes para explorar as potencialidades do mercado externo~ .Pa:J'.'.a um cor.:-' 
front.o com a indústria do Rio de.Janeiro, ver: Nilt:>' Lopes· qe Maced~. "Deslmpenho 
tecente da 'indústria do Rio .de Jane.iro: uni confronto com Mi.lias Geràis'', ·e~ ).ntli'
cadores IBGE, vol.7, nQ l~ janeit9/88, pp.69~77~ 
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Esta participação tende a se elevar ainda mais num futuro 

próximo u pois, em virtude do Projeto Carajás, vem caindo e deverã 

cair ainda mais a exportação mineira de minério de ferro, item e:ic

·pliç:ativo do comportamento de produtos básicos, categoria predomi

nante .dapautadé exportações mineiras no início da década atual. 

Continuando esta tendência, .o desempenho da indústria mi

neira será condicionado em grande parte por fatores exógenos ao Pa

!su especialmente ditados pelos ritmos de crescimento e por medidas 

p~otecionistas das economias mais desenvolvidas. 

· Segundo o IBGE, as indústrias mineiras mais voltadas para 

o mercado externo detêm uma participação de 22, 0% da indústria do Es

t~do. 6 

III - A PESQUISA CONJUNTURAL DESENVOLVIDA PELO IBGE 

~- }'unda_ção In~tit.uto B:r::a~;;ileirQ de Ge.o~rafia. e E,~.t~};:ist;J,

ca divutga ~e'nsalmente o's resultados da Pesquisa lndicado:re~ Co~j·~n~ 
. . . . ' 

tur~is 4a Iridúst~~a, para o Brasil, são Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
' .·., - ' . 

Ge·rai.s V para as Regiões Sul e :Nórdeste, e mais recentemente tani:t:>~.~ 

para à Bahia e Pernambuco. 

Trata~se ç:l_e uma "amostragem intencional de produção e es

tabelecimentos industriais, com base na variável Valor da Produção, 

de modo a se obter umà amostra representativa de cerca de 50% dou

niverso Industrial representado pela Pesquisa Industrial Anual de 

1978-, devido à defasagem existente entre o último Censo Industriai 

dispo·nível (1975) e o momento em que desenvolveu a reformulação da 

. Pe.s_g~:i,s-ª · (l98i). NQ_ ~çg:r:re:r Q.9$ t:raQ9-l..J1_9g;, _ç_om a divulgação do_s_ !'~

sulta.dos preliminares do Censo Industrial de 1980, esta amostra foi 

·reavaliada, nela se incluindo novos produtos e informantes". 7 

"Para a definição da amostra de produtos foi realiiada: 

- uma seleção dos produtos representativos ·ae pelo menos 

70% do Valor de Produção do Censo Industrial de 1975 em cada setor 

seiecionado da Matriz de Relaç6es Intersetoriais de 1975; 

6. IBGE, Indicadores Conjunturais da Ind~stria - Produçio Física Regional, a
bril/88, pág.5. 

7~ A este respeito, ver fndices d~ Produçio Industriai, Sirie Revistas - 1975/85, 
IBGE,· Rio de Janeiro·, 1986, p.14 .. 
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- complementação da relação obtida na etapa anterior, com 

05 
pro~utos nec~ssã~ios ã obtenção de repres~ntatividade mínima em 

torno de 70% do Valor de Produção Industrial Anual de 1978 e, pos

.• .. · teriormente, no Censo Industrial de 1980. 

Para a definição da amostra de informantes por produto: 

seleção dos principais informantes representativos de 

menc,s 70% do Valor de Produção de cada produto, ou um pouco me-
• • VI 8 em casos especiais 

O IBGE apura mensalmente os resultados para o Indicador 

, resultante dos desempenhos dos Setores Extrativos Mineral ~ 

Indústria de Transformação; neste Último, são investigados os se

industriais, p,1ra o Estado de Minas Gerais com as se

guintes coberturas em termos do valor da transformaçãó industrial do 

· censo de 1980, em relação aos gêneros acompanhados na Pesquisa rn
Mensal-Brasil (17 gêneros), em percentagem: 9 

Minerais não-Metálicos 

· Metalurgia 

Elétrico e de Comunicação 

Material Transporte 

Papelão 

Química 

Produtos de Matérias Plásticas 

Têxtil 

Vestuário, Calçados 8 Artefatos Tecidos 

Produtos Alimentares 

.. Bebidas 

··Fumo 

Indúst:tia Transformação 

Extrativa Mineral 

Indicador Gera,l 

60p7 

76r0 

33r8 

77,4 

86,0 

56,2 

64r6 

81 6 2 

68 8 3 

5·9 u 2 

92,4 

99,2 

69,2 

65,0 

68r8 

8. índices da Produção Industrial, Séries Revistas - 1975/85, IBGE, Rio e, ,Janei
ro, 1986, pp.14-15. 

9. A e.ste respeito, ver fndices da Produção Industrial, Sér{e Revistas - 1975/ 
/85, p.127. 
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Os dadcs acima mostram que a cobertura da Pesquisa é b.:ts

tante elevada para o Estado de Minas Gerais, com exceção. do genero 

Material Elétrico ,e de Comunicações. 

Cabe observar que dos gêneros in<lustriais mais significa

ti~os no Estado, apenas o Mecânico não i investigado • 

. Desta forma, os indicadores divulgados mensalmente para Mi 

nas Gerais, obviamente, refletem o que acontece com o setores inves

tigàdol:i, e não com o universo industrial do Estado; dada a represen: 

tatividade da Pesquisa, a extrapolação para o total da indiistria im 

plica supor que os gêneros não investigados apresentam um desempenho 

lh t ~ ~d. d - b d 1 p · lO seme · ·an e a me ia os generos aco erta os pe a esquisa. 

Dada a metodologia da pesquisa - em termos de seletivida

de dos produtos por gêneros industriais - os principais produtos e/ 

/ou grupos de produtos da indústria mineira são investigados mensal

mente no Estado. 1 l .. 

IV - O DESEMPENHO RECENTE DA lNDOSTRIA DE TRANSFORMAÇÃó MINEIRA 

IV.l - Introdução 

Dada a inserçãb da economia estadual na economia brasilei

ra, bem como o reduzido grau de liberdade do Estado em termos de ins

trumentos de Política Econômica, o desempenho da .indústria de trans

formação i bastante condicionado pelos impactos dos planos, das po

líticas macroeconômicas e dos programas setoriais federais. 

Desta forma, considerando-se as características da indfis

tria de transformação mineira, a resultante destes impactos determ.!_ 

narâ os níveis e as variações dos índices de produção física ( seto'"

rial, gêneros e diversos ramos) nos últimos anos, tendo em vista as 

condições ·de oferta, ou seja, pela expansão e/ou utilização da capa

cid~de produtiva existente. 

10. As razões do porque alguns gêneros não sao investigados 
!ndices di Produção lndustri~l. p.15. 

-sao explicitados em 

11. A e.ste respeito, ver os diversos setores da Matriz de Relações Tnte:rindustri
ais q,ue são investigados pelo IBGE, em "!ndices da Produção Industrial séries 
revistas - 1975/85". p.70. 
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o setor "industrial apresentou taxas de crescimento de 10, 15% 

de 7 60% em 1984 e 1985 (ver Quadro 6) u respectivamente, resultan 
e u 12 -
do riun~a recuperação relativa em relação a 1980, em função da poli 

tica recessiva explícita de 1981-83 e pelo extraordinário crescirnen 

to das exportações. 

·. Ocorre que, por ocasião do lançamento do · Plano Cruzado, a 

économia já se encontrava nu~a fase expansiva, ou seja, a base de 

·comparação (1985) já se encontrava elevada, especialip.ente em Minas 
. 13 

Gera1.s. 

12. Para uma análise mais exaustiva da industriaÍização em Minas Gerais, ver Frau 
· cisco Duarte Filho (coordenador) - qvPadrÕes recentes da industrialização de Mi= 
nas Geraisº'. Fundação Jç,ão Pinheiro, 1986, 191 pJgs. 

13. Tornou-se extremamente difícil, analisar 'o de~empenho industrtal em a
nos· recentes, dados· os vârios. -"momentos" ecónô~icos do Pais, assim como a e
:d.stência de diversos _planos e ·programas (incluindo 2 'Planos Heterodoxos). conco
mitantemente com oscilações bruscas do nível de atividade, tanto a nível setorial 
como intra-setorialmente e mesmo ao longo de cada ano, especialmente a µartirde 
1981. Frise-se que, além da atipicidade do ano de ·1986 e d.os efeitos desastro
sos do · Cruzado II no final daquele ano. o Estado vem recebendo rebatimentos, os 
mais variados e com hiatos temporais diversos. dos Planos e Programas Nacionais. 
Estes rebatimentos. mtdtas vezes de difícil mensuração e/ou previsão. são influen 
ciados pela inter-relação de várias fases de uni período maior, 'dada a estrutura 
industrial mineira, tais como: · 

CRISE -
1981/83 

RECUPERAÇÃO 
1984/85 

PLANO-CRUZADO 
Fev. /86 

- CONTROLE DO IiUlFlêIT P11:~.!,,;ICO 

167 

CRUZADO~II/CRISE - PLANO BRESSER -
Nov. /86/Jun. /87 Jun. /87 



..... 
O\ 
CI) 

1 
ANO 

19_80 
1981 
19$2 
1983 
1984 
1985-
1986 
1987 
1988 

QUADRO 6 

- MlNAS. GERAIS - nm{)S!J.'.RIJ\ DE TRA:NSFOf®\ÇÃO 
1NDÍC:ES ··TRIMESTRAIS· 11 SAZ:ONALMENTE AJ:USTM)OS 

t·NDICE · BASE FIXA O (MfDIA DE· 1980 = lOô). 
198.0 - 1988 

Jlo TRIMEST~l2Q 'l'RIMESTREIJQ TRIMESTREj4o TRIMESTRE 

102, 5:4 101,67 96ul8 101,()3 
101,04 9-2-~ 50 88v.75 85,73 

94,53 10:0, 18 99 8 10 89,72 
'86,02 89,48 91,93 95,87 
95,84 99,06 101.,.34 103,96 

105, 29· 106,51 lÓ9 0 52 109,30. 
107, 39 112,30 113092 118,62 
117,26 
119,ÓO 

1,11, 93 115 8 89 120,56 

FONTE: Dados Cilrigin~ls - IBGE 
Elaboração do autor. 

\ 

MINAS GERAIS - INDOSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 
TAXAS .TRIMESTRAIS DE CRESCIMENTO . ( IGUAL PE

RÍODO DO ANO ANTERIOR ;.., 100) . 

10·0 8 36 
92,00 
95,88 
90,83 

100~05 
107,66 
113,06 
116,41 

ANO 110 TRI:~tSTRE·120 TRIMESTRE 130 'l'RIMESTRE., 40 TRIMESTRE I i~~:~-
1980 
1981 -1, 4.6. -9,03 -7,72 -15,15 -8,32 
1982 -6,-45 8,31 11,66 4,66 4,21 
1983 -9,00 -10,68 -7,23 6,85 -5,27 
1984 11,41 10,70 10,23· 8,44 10,15 
19'85 9,86 7,52 8,08 5,14 7, 60~ 
1986 2, 00. 5, 44 4,01 8,52 5,02 
1987 9,18 -0,33 1,73 1,64 2,96 
1988 1,49 

FONTE: Dados Originais - IBGE 
"· El.aboração do autor. 



5. 

A ·P~J:'tir do 4@ trimestre dc>l98S, iniciou-se um proces·so 

-dçs,ce!erac:;ão no ritmo de. ~resc.imento inêhi~Ú:ial·:do Estaidou pio= · 

este que 'se intensi.ficou bastante cm l.986 ~ até o 30 trin,cst.rc .• 

···com que a pro~uçio an~al mineira crc$cessd ape~as SvDil con 

ll u 88% do .Brasilº para surpresa geral u. dàdo o ele-V.Gi1do cre5cim!E.;r,.=. 

demanda 1 pôs-Plano Cruzadoº 
. . ·14· · • 

Num. trabalho anter-ior º · destac~va:.n1os entr. .. <t .í'!.lgiu1~, dor- ff:,.·"' 

que contribuíram par~ esta de,eceler&çio, as seguinte~: 

~ = a ~leva.dá b·as~ de~ e.:o,mparação do E~ t:?.sdc'.i 

. Pai~~ 

.c·.\6· = ,i;,.e ·.Oo~'~?·Í,S,~·E; d1··,,..,,,._dA. '""'-·:· ·~"°·-;',· 1;, ... ,·.· .. ,~ ... 1.:"F~ .. ,r-,., •• -~.·f"-.. ·! ,~.c:, .. J'!,,·. • ''i 
O 

&J ~li"5 ót-.A.-Vi.:;:;:,dl,.õ2 ~ ç;:;r,;,'Q \:_-t<M" 6,!li,.;. ~J L -d,é",,1"'"·~"1'>l:.:. ~.:: C:&~1'-1-Cl().~CTt;~· 

d - alguns efeitos adverses do Plano Cruzaao. n5 ?TO~U7 

·mineira~ 

tjue para~ Minerais nio-metiliccs (10,631}, Ti~til C8r68') r V~~ 

~ Ca.lçados,·Àrtigos de.Tecidos U4~oii»~-· BEibid&i;;: (·i6c-96~q t.i? JJ-t-1:iit., 

(7 u42%) e 

Os gêneros Material· de TX'c~s1spo:1r-t@ e: Quirrd.,ttJ f"iei-zí.."l':'.m ,~,;~;ti:,ilÇ"~ 

p ccm1' crescirnerito de o a 00 e . o$ ~,z. % u· ;;::·e~p~é:t.:Í.'irc'à.:'i'r/.Jl!fl,f::,(;~. 

0 .Único seto,r que· apre~ieritou · Um ere.s;cimento 1:1egc&tj:·1,H'J · f 1:J<t 

Alimen"ta:i:.es (-14 ,76%.) _p ~efl~t1nd9. a S:$düi;ãÓ CJ,(i. i:;;on.11H}íi\C\" ir-i= 

ee ·car~é bovina J~jlD461) r de Leite 1~1~241) e pela dimi= 

na produção' de açúeax: e:risí:@l q-1044\)" 

· ·l4. A este respeito~ v~E" 1!1cmtd.ira óa f!tlJO~hg;~ !ll:ti'I~,~i;:C:.:i Vc. ,..,, O ~&~..,~p;~lfl;ho c1_a !l;'l;@:t!!$f>;K'i:& 
de t:ransfonnação e:n Minas G«?r.!ÍS.o $~pl@m(;mto ~-~tsd:;;;.r;::!.C;O ~* ii5..o1c~~:i.m 7:r,.~Hcadóis®S 

. de Conjuntura - Minas Gerais. v. 2, n. 7. out. /66, SE!/SEPLAN-MG 



O ..eea.1:iro-ehefcc:i da· indústria· minei.taº a Mêta}lútgiao eires"' 

. eeu _a_pen~s· l.o 79% º. taxa ~·sta· conc.H.cioina.dac.em graind..? ~pà.rtééi . .:poir p!ro"" 

blemas. técnicos de ai to..: fo.rnos e dá elevaç·ão do~. ~ireç;os . do ·· etu::-1\Pàó 

vegetal que dificultou o desempenho de áreas .siderúrgicas que·utiH 
. ·1s 

~amo produto cqmo redutor. 

A resultante foi uma desaceleração na ta·xa de crescimento 

·Destaca-seque um maior dinamismo dos gêneros industriais 

destinados ao mercaâó interno vis-à-vis aqueles.mais volt.a.dos pa

ra o exteriors -p'i'."qporc,ionaràm impactos.positives nas . taxas de cresci 

m~nt.o da geração do .emprego não-agropecuário (5 u31%) g na arrecada= 

ção do ICM es.tadual ( 25 u 60%) u no. aumento· do rendimento real do tra-

. b,~iho.prin~ipal (32,92'0 º e na diminuição.d.~. taxá_. de. d~~,emp:rege> a-
. ··. · .. 16 . 

· berto na RMBH ( 2 u 21 % u em dezembro»... · . 

Fi!ãalmenteo apesar do crescimento no consumo dos derivados 

de petróleo .em 1986 ,. a R~finairia Gabriel .. Passos .ap~esent:ou uma dr.ás= 

t.iea redu<::io no refino da gasolina ·-<-2J"lf3M em eonseqüêneia da.· que
da d.as exportações brasil.eiras de gasolina para a Nigériaº Obviamente, . 

. t.al .-desempenho condicionou a perfo·rmance · do gênero quimieoº 

IVo2 - O desemoenho. industrial ·-irieiio em ~987 

A produção :industrial do Estado -apresentou um c:r$seime!)to 

de :2·e961 .no a-no ·passado, duas -vezes superior . ã taxa verifieada t,a .. 
ra oBr~sil, que foi d~ 1,43% •. 

DepQis de crescimento .acentuado no últifflo trim~st.re de 1986 

(86'52U,e de sua mànut;:en_ção .no l·O trimestre de 1987 (9ulB\)o ve.ri

fiCOlll':"'SC novamen·te uma fo~te desaceleração no xit.mó de creseim<r.mto 

. ~a indústria mineirac em decorrência do resultado:negativo do 20 t:-i.., 

mestré , ... o~ 33\),, condicionado Q·_d-~se.~penho se.mest.tai_o :que foí de 4 o 3.218 

nos trimestres seguintesu .houve u~a estabilidade.nos níveis da pro~ 
duçãot1 com taxas de crescimento de l, 1:n e l.u64\o respeét.ivamentiau 

resultando.numa taxa.anual-4e_:?,~6%~ 

·.; ,, : : !'·'.'·' 
• •• 'f, 

. . .. . . '. ~ 

15. Os dados ut:ilizados · têm cóinÔ fonte Indicadores de Conjuntura0 Minas Geniso 
v·.99 n.l? fevereiro 1987. 

16G_Idem0 ~ ISGE. 
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. B~SIL - I~DOSTR!A DE T~SFORMAÇAO 

ÍND!CES TRIMESTRAIS SAZONALMENTE AJUSTADOS 
!NDICE'BA~E FIXA'"." {~DIA DE.1980 = 100) 

1980 - 1988 · 

ANO l 10 1'RIMESTRE 120 TRIMESTR_E 13º TRIMESTRE 14º TRIMESTRE I ÂNgi~ 
1980 100,27 100,25 99,27 100,08 
1981·. 98,44 90,75 86#12 84,26 
19.82 87; 35 92, 0·6 91,47 86,06 

·1993 82,75 84,31 83,38 a·4, 9.7 
1984 85,41 89,18 89,26 91,63 
19.85 9.3; 13 91, 06 98,03 102,45 
198·6 102, 31' 105,50 110,63 111.93 
19'.87 113, 84. 111,31 104,33 107, 03 
1988 ló6 ,55 

FONTE: Dados o;iginai~ - ISGE 
.· · Ela.boraç.ão · do ·autor, 

BRASIL. - INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 
· TAX:AS TRl~STRÀIS . DE .. CRESCJ:MENTO . 

{IGUAL PER·ÍODO DO ANO ANTERIOR = 100 
. (EM %) 

99,97 
89;89 
89 123 
83,85 
88,87 
96,17. 

107,59 
109, 13 

~NO. .11'º · .. T~IMES~Im j 2 Q . TRIMESTRE 13 Q . . TRIMESTRE 14 Q TRIMESTRE: I ··. :gi~ 
1980 - -
1981 . ·. -J., 83. -9 ,·47 
lQ.82· .-11, 2.6 1,44 
1983 ·-~5,27 -8,42· 
1984. :3,21 5,78 
1_985 9 04 . , ... 2~11 
1986 .9686 15, 86' 
1987 11.,27 5, 50. 
1988 _.;..6 ;40 

FONTE:: . Ôado.s . or..i,ginais - IBGE 
lÜâbq:ração. çió; autor .. 

-13, 2.5 · ... 15,81 -10,08 
6,21 2,14 -0,73 

· -8, 85 -1 '27 ,. -6,04 
7,06 7, ss. 5,99 
9., 83 11., 80 8,2i 

12,85 9,26 11,88 
-5, 7.0 ...:4 ~ 38 · 1,43 



Esta desaceleração ocorrida em Minas Gerais foi muito me

nos intensa do que a verificada no Brasil especialmente no segundo 

semestre, onde o País apresentou taxas negativas de -5, 70.% e de -4, 38% 

no 39 e 49 trimes~res, respectivamente, resultando numa taxa anual 

de 1,43% (ver Quadros 6 e 7). 

como se pode observar, v.erif i.caram-se osci:lações bruscas no 

nível da atividade·industrial do Estado durante o ano de 1987. 

No 10 trim~stre, a indústria de transformação cresceu 9, 18% , 
devido a uma. combinação de vários fatores, entre os quai.s · destacá-

mos: a) apesar da elevação dos índices inflacionários, o. incremen

·to da produção se deveq primordialmente à perspectiva de mé!.iores lu

cros por parte dos empresários, ·em razao do fracasso do ·Plano Cruza

do e/ou descongelamento (_formal. ou não) , especialmente para aqueles 

prod.utos gue, na média, foram prejudicados em termos de preços, por 

ocasião do congelamento, realiza.do em fevereiro de 1986; b) em fun

ção. do desabasteclrnento que ocorreu durante o 20 semestre !1e 1986, 0 

aum~nto na produção de~te. tr~mestre fo~ c_ondicionado _também pela re

composição de estoques, particularmente no comércio; e) o fraco de

sempenho em ~arço de 1986 - que está na base de comparação do lQ tri 

mestre de 1987 - decorrente da dificµldade in_icial de ajustamento en-

tre os agentes produtivos, quanto aos valores dos deflatores em com

pras a prazo, assim como ao próprio Plano Cruzado. 

No 2!2 trimestre, o coinportamehto foi completamente diver

SQg com uma taxa negativa de -0~3%, o primeiro resultado negativo em 

termos trimestrais .na indústrià mineira, desde o Jó trimes_tre de 19·33. 

As indefinições de poli tica econômica, · as altas taxas inflélcionárias 

e a inefici~Iicia da Poli tica Salarial vigente pa:ra recompor o poder 

de compra dos salários, a redução na geração líquida do emprego, en-. 

tre outros fatores, contribuíram decisivamente para a compressão da 

demanda interna, o qu,e propiciou ajustes profundos nos níveis de pro

dução industrial de vários setores. Ao lado desta compressão na d~

manda interna, as· exportações mineiras diminuíram sensivelmente nes

te trimestre,-.fazendo com que os Manufaturados e os Semimanufatura

dos tivessem quedas 17 em torno de -59,43% e de~52,42%, respectiva

mente, no 10 semestre de 19 87, agravando, portanto,a produção indus

trial do Estado. 

17. Em te-rmos de volume f {sico. 
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Os impactos do Plano Bresser (de meados de junho/8~ come

çaram a se materializar já no terceiro trimestre, minoràndo a situa

ção econômica então vigente, através do. congelamento de preços, com 

reflexps positivos nas taxas inflacionárias ~,por conseqü~ncia, au

Jnentos reais de salários em julho e agosto (embora não muito signi

ficativos} 8 mas que contribuíram para qµe os mesmos nao continuas

sem em queda tão acentuada 0 e através dos estímulos às exportaçõesv 

fazendo .com ·que estasv já no inicio do segundo semestre, retomassem 

níveis crescentes, que vigoraram até o final do ano, revertendo u por

tanto0 as perspectivas sómbrias que pairavam sobre o desempenho eco

·J:õmico anual. 

No quarto trimestrev com a elevação das taxas inflacioná

rias e com a .redu.ção no poder aquisitivo dos salários, a estabilida

de na taxa de crescimento industrial se deveu basicamente ao bom de-

h d - 18 sempen o as exportaçoeso 

O Quadro 8, a seguir, mostra os comportamentos dos vários 

gêneros industriais do Estado, ao longo de 1987, que refletiram em 

maior ou menor ·intensidade os impactos da 'redução na demanda inter

na e da reativação das exportações, especialmente, no segundo semes-

·tre; aliás, se estas.não ~ivessem tido um·excélente desempenho, fa

talmente teríamos uma performance negativa do gênero Metalúrgico -

bastante prejudicado pela retração dos bens de consumo durável, de 

-5,44% no Brasil até dezembro - o que acarretaria um resultado ne

gativo para a indfistria de transformação mineira. 

Em termos de gêneros industriais, em 1987, destacam-se: 

a - os expressivos desempenhos de Material de Transporte 

(17,95%~ resultado este em função das exportações, Be

bidas (6,04%) e Alimentar (6,93%) ; 19 

b - as drásticas reduções nos ritmos de crescimento de ou

tros gêneros mais voltados para o Mercado· Interno, como 

Minerais não-Metilicos (Ou46%), T&xtil (0,12%) - apesar 

de ~os~uir segmentos de ekportaçio - e, irtclusivenega-

18. E bom lembrar que o desempenho industrial mineiro no quarto trimestre d.e 1986 -
portanto, a base de comparação - foi bastante elevado, cre~cendo 8,52%. 

19. O setor alimentar apresentou taxas negativas de crescimento, daordemde-0,55%, 
de -5,43% e de -4P76%P respectivamente ém 1984, 1985 e 1986. 
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QUADRO 8 

TAXAS DE ··cRESCIMENTO DOS GENEROS INDUSTRIAIS DE MINAS -GERAIS 

Em 1987 

(~ASE: IGUAL PER!ODO DO ANO ANTERIOR) 

(Em %) 

GtNER.OS I Jan-Março j Jan-junho I Jan-Setembro I Jan-Dezembro --
Minerais não-metálicos 14,14 7,16 2,90 0,46 

Metalurgia 8,18 2,83 0,51 0,82 

Mat. Elétrico e Com. -13,01 -6,57 -9,38 . -9 ·ºº 
Mat. de Transporte 19,13 9,03 13,10 17,95 

Papel e Papelão 9,17 3,16 1,16 1,53 

Química 17,66 7,68 6,26 1, 92 . 

Prods. Mat. Plásticas 17,75 10,95 0,62 :.:.2,84 

Têxtil 0,90 -ó,19 -0,14 0,12 

Vestuário, Cale., Art. 

Tecidos 18,63 7,31 .:.s,61 ~9,01· 

Prods. Ali~entares -2.76 3,13 8,06 6,93 

Bebidas 29,17 13,54 8,20 6,04 

Fuino 2,86 0,05 4,56 4,04 

FONTE: IBGE, Indicadores Conjunturais daindústria; Indicadore~ de Çonjuntura,.v. 

9, n.4, rto-v,./87, SEI/SEPLAN, elaboração do autor. 



'tivb/ éomo···vest.u-áriog' ~êÜ~c:Hioi; e: A:rt~.d.:lltos. de . 'fiseidos 

.. (=9a0l'U ii segme:ntolili estes· que réflctcfu a dr.âimátich ire=. 

duç'ão no podé:r aqui si ti VO dos sala ri.os,; 

e - o crescimento pr:-atieame?It.e nuio «Ov 82%) da Metalte:.rgi.r/;.

em deem:ire~c.t~ de p,n·i::i.li~aiç·Õe:~ d~· a's.ltc=:í:ol"Y',os para: rna·,~ 

nutençioo de efüpres;as do porte da USilVtHU\S e da ACES:1'.,t r

l§!!nsim como problemas que ocorrez-am em aigurüas sid1:;;d\r·,~ 

· gic·as que utilizam o c,u·vão · "if@gétt:Í: 1 como r-edut.or º ,'. 

,~egundo informacêes da 661 Sondagem Conjuntural da Ind6~: · ... . . ' 

realizad~ pelá FIEMGo em j~J"i.Ed.1:0 ©.$ 1988 V o 1:11.'iJ'(Ü de ut:.i:fsi::11,;l= 

çio·da:.c.ap?,~idade·instaÜ,da dá .i'i·;c:lústr..ia; mi;2w.d:ra foi de 79?.'~ inf::'=co 

· &'~Oir _ao valox; vetif;i~ad.6 no trimel%1:.:l:"ê 'anterior:. €BQu_~% P_ r ma:s mur;ii;(;" ·i ,~;''i.:'' · 

. ~oi valor verificado' em ·ji!llnedro d@ ·l.91.ri .tt"Fl~l1·.º . · · 

: ~ntr~tanto, em termos ~oR ~ridcii~ais g;neros da indastria 
.. Xí'!ine.irae ~pen,_~·~.; Produtos lÜimentares .e. Met:ãnica e com niveis d:;~ t\ti=·· . 

. _, .. · . · · · · . . 20 · 
liiz~ça9,;;.4~~~'tfipacidade de 67% {59%) e de 73% .·«72uO~d. f supe:rarar,i o~ 
nit 1;~,;lts i.,6bservad~s ·, em jane;iro/tli ó :- ·r: · · · 

;. ~ . -

QUADRO 9l 

UTILIZAÇÃO .DA CAPACIDADE INS'l'AL.1\.DA DOS í?íUNC:t1'AIS 

GENEROS :ÕA: INDÕS'l;'RIA tM HINAS GERJ:i.tS u 

;...,.,...'\. 1~87 = !3fili e<'. 

f;: r_) · ( em % ~ 
.. ,f:'i.~ .... 
:·,: . .:···\!' =.,....;;..._ ___________ ..,;..,. ___ ~----.S==~=~-~~=--=~::..-==i= 

ja~/i9B7 . 1 . jan/l~éa · . 
....... ~---------~==-=====~===-~~.::.~=:=o==.:::..:::-~..:......-...:.=..a=.,,..,.·=--==Jr:~~=-:-::=::.::-.~ ..... 

Metalurgia 
~rodutos Alimentares . "' ... ,, 

·· Qµ:i.mica 
~ineriis nã6~metilicos· 
Mecânica 
Têxtil 
Mat~rial de'.Transport~ 

..-"·.· ... ~·r~~-·-~~ 
·. ·: .• :'?-~ ... 

' ' 

94 
5~ 
~j 

' "'/ 2, ' 
741, 
'(§ 
86 

~o 
~7,' . 
.~9 

·. 61 
'[ j; 

~@. 

75. 

FONTE: FIEMG, ~66ç} .. Sondagem Conjuntura], da !fld{ii;t:ri~ d~ Trat1§'folt"mª-<.; 
ção; Relatório Preliminar, p~g~9. 

20. Os \"alores .ec pàrênteses representar:i a.queleg verificados em Janeiro de 1981. 
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A indústria de transformai.ção apresentou um crescimento de 

l.,491 np primeiro trimestre do corrente anoc enquanto o Brasil tev~ 

wna taxa negat.ivae da ordem. de -6,40-%. 
. . . . . 

Desta forma 9 mantém-se.rela-t;ivamenté-est:ável o crescimen ... 

to industri~l do Estado,· nos 'filtimos tris tri~estresa ou sejav de 

lu7l\. (3~i trimestre/87) 9 de 1,64% '(40 ·trimestre/87) ·.e. de l,~9% u~ 
trimestre/81), taxas est~• calculadas sempre em i,laçia a idinticos 

periodos dos anos antetio~es .. 

A nosso ver(/ o·resuitado do período janeiro a .ma.rço de? 

.1981, no Estado, dec-0rre basicamente da intera cão. entre. três elemen"' 

·. tos: at e incremento ·notável ·.das exportações ·mineirã~; b,. o ext..rao~"' 

dinirio cr.~scimento dó gênero metalúrgico o e e) a elevada base de ca! 

pa·raç.io 0 isto é, o 10 trimestre de· 1997 º 

Ape9ar da retração da demanda inte;-nl!o a expansão da$ ex= 

portaç6c$ mineiras de produtos industrializado~ 21
o ve~ mais do qu® 

. . 
compensando aquela ret~aç;ãoç culminal'ldo com uma taxa de·crescimerito 

p0$i~iva da inc!úst.ria ::10 corrente. anoo 

21~ Cha:Aa. · a atenção o péssimo desempenho das expo.rtaçÕes mineiras e brasile:tus 
no 12 trimestre de 1987. quando ainda estava ·aquecido .o· mercàdo interno. Basta 

··.mencionar que segundo dados.da CACÉX e da·s·EI/SEPLAN/MG •. Minas Gerais exportou 
' nc l~ trimestre de 1987. apenas 133. 216 t · de produtos manufaturados e 34 7. 371 

t ... de ·~e:i:!...:::ia:nufaturàdosp o que acarretou taxas negativas de crescimento •. ell:l ire= 
.b.,;;so a tde'::ticô período de :1986p da ordem de -66000%.e de ~57 ~97%p respectivamen= .. . ..... ' . . . . ... 
te •. 

·>No 12 ~ri.mestre de 1988 foram expO'rtadps 6700393 t · . de man.ufa.turados e 837 .548 
· t · de scfül-canu.faturadosii ou ~eja, taxas de cr.escimento de 4031'24% e-.de-1-41-,-11%. 

retlipéc:: ivame::,te. · 
Os 'l.·alores ~xpoitados pelo. Estado são bas ta.tte elevados, viis.to que supeira.m os 

'!E:SUltadO.S cnco::itra.dcis .em 1984 e 1985,anos estes que seiarac.teriitampor,@J<:pOZ't!; 
igÕH SignÚic&tiVaSl D OIJ .Seja: ' 

· ):8..anufaturadoa 
Sem:1-::ianuf.aturados 

. EXPORTAÇÕES DE MINAS GERAIS 
· 12 tdmestre · 
(em tonel,.adas) 
1984 

366.112 
·604.069 

li6 

1985 · .. 
288.167 
535.524 



22 · 
Segundo o IBGE. g o segmento industrial incluindo a ex.tra-

tivà mineral, mais voltado para o mercado externo experimentou um 

. crescimento· de 21, 0%, enquanto aquelP. mais vo;t tado para o me.reado in

terno teve uma taxa negativa de ..;.3, 4 % _ e, dada:s as respectivas pbnde

rações na indústria totàl (22,0% e 78,0%), resultou numa: taxa pos . .i- · 

tiva de 1;9% no 10 quadrimestre de 19·88. 
23 

O setor Metalúrgico apre~rentou urna taxa· de crescimento d~ 

9,85% no 10 ·trimestre do corrente anou devido basicamente ao irtcr.e . .,.. 

mento da produção da USIMINAS é da ACESITA 
24

, e· ao. incremento dàs 

exportações deste gênero, conconii tàhtemerite com o desaquecirrierito in

terno. 

Para se te:ç uma idéia dos possíveis impactos negativos do 

desaquec.:i.mentó interno so!:>re o gênero metalúrgico, .basta menctonâ; 
. ,. . . . . 

que a produção.de bens de consumo. durável teve uma taxa negativa no 

trimestr·e de -8 0 70% 0 enquanto bens de· capital teve de- -2u55% 0 .ambas 
. . .. 1 . . . . ·1 25 

catégorias a nive naciona •.. 

Mas, em compensação, as exportações da Metalurgia crE=sceram 

a taxas substanciais como: Ferro-Gus~ (67 ,69%), Ferró-Ligas (126;46%); 

Fio-máquina e outros fios de fer.roe. aço (380,06%}, 'Chapas·:d~ _Ferro e a-

ço · (764,29%), Tl.lbos de ·ferro e ~ço, exclusive acessórios (823,1·0%) '.26:: 

E" finalmente, a. base de comparação, 10 trimestre de 198.7, 

foi bastante eievada, como mencionado anteriormente, com a média dd 

10 trimestre atingindo o· Índice de. 117, 26 em relação à média de 1980 

igual a 100, condicionando, em parte, o desempenho mineiro nó corren-. 

t~ ano de l,49t. 27 

22. - IBGE, "Indicadores Conjunturais da Indústria, Produção Física-Regional",..! 
bril/88,p.5. 

23. Os dados .não foram dessazonalizàdos .• 

24. Somente no final de 1987. voltaram a entrar em operação o _alto forno n2 3 da 
USIM~NAS, bem como um importante alto forno da ACESITA, que estavam paralisados,. 
para reformas e manutenção. 

25. IBGE, idem nota nQ 24, p.8 . 

.26. Os dados absolutos foram fornecidos péla SEI/SEPtAN/MG. 

27 •. Q~ase todos os gêneros i,ndust~iais apresentaram taxas expressi\ras de cresci
mento no lQ triméstre do ano passado; a este respe.ito ver; indicadores IBGE,. v. 6, 
nQ 7., junho de 1987, P.• 51. . 
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lm termos dos generos industriais, destacam-se: 

a - embora com urna ligeira redução durante o JQ trimestre , 
é ainda bérn favorável o desempenho de produtos alimenta-

res, 8,86%, em grande parte devido ã liberação das Vén~ 

das de carne para o mercado externo, e do aumento da pr.9. 

d - d 1 . #.28 uçao e e1te em po, 

b - o crescimento de 1,89% de .Materiai de Transporte, de

. vido basicamente às exportações; 

e - as reduções nos ritmos de crescimento em relação ao 

·desempenho anual de 1987 - e, inclusive com resultados 

nega~ivos, de. gêneros mais voltados para o mercado in-· 

terno,. como Minerais não-metálicos (-4, 6 5% ), Têxtil (-5, 53 % ), 

·- apesar de possuir segmentos que vem exportando - , e ves 

.tuãrio-Calçados e Artefatos de Tecido (-25,47%). 

Segundo·a 67ª Sondagem Conjuntural da Indústria de Trans

formaçãó, realizada pela FIEMG em abril do cor~ente ano, onivel de 

utiiização da capacidade da indú~tria mineira era de 80%, ~uperior 

em 1% áo.~alor verificado no trimestre ime~iatamenteanterior, e in

ferior em 1%: ao resultado de abril/87. 

QUADRO 10 

UTIJ;.lZAÇÃO DÁ CAPACIDADE INSTALADA DOS PRINCIPAIS 

GENE~OS DA INDÚSTRIA EM.MINAS GERAIS 

Meta:1 urgia 

· Prodµtós Alimentares 

Quimica 

Minerais nio-~etãlicos 

.M~çânica 

Têxtil 

Material de Transporte 

1987' - 88 

( em % ) 

J April/1987 

91 

67 

83 

71 

70 

95 

75 

.. 1 
Abril/1988 

94 

66 

. 72 

72 

69 

81 

66 

FONTE: FIEMG, 67rJ. Sondagem Conjuntural da Indústria de Transforma
ção, Relatório Preliminar, pág.17. 

28. IBGE, "Indicadores Conjunturais da Indústria, Produção Física - Regional", a
brU/88, p.5. 
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Em termos dos principais gêneros industriais, destilcam-se 

O 
aumento na utilização de capacidade da Metalurgia, as. reduções de 

Têxtil, de Material de Transporte, Química, embora ~ste·filtimo, as

. sim ~'orno. Minerais não-metálicos tenham tido aumentos em relação ao 

t.rimestre anterior (ja:n./88), o inverso.ocorreu com Material de Trans

porte e Mecânica ( ~r Q.iadro· 9) . 

Conclusões 

Corno se destacou, acreditamos que a interpretação dos re

relativos ao desempenho industrial do Estado, .no curto pra

estar condicionada, ~ntre outros fatores, por~ 

a - algumas características da indústria de transformação 

como: composição setorial, especialização produtiva, inte

gração intr~ e intersetorial, abertura externa e, por conseguinte, 

o ~estino da produçio industrial~ 

b - a fase do ciclo econômico nacional, assim como os im-

. pactos dos planos e das poli ticas m-acroeconômicas de curto prazo no 

Estado, conjugados com os níveis de produção atingidos e cóm as va

riações dos índices de produção física nos últimos anos, dadas as con 

dições de oferta interna; 

e - a forma como estas características da indústria, ·men

cionadas no item ~, acima, são captadas por :pesqu'isas setoriais es

pecíficas, corno a da Pesquisa Conjuntural, desenvolvida pelo IBGE. 

·oestaca-se ainda·a importância de dois outros fatores: 
. . 

1) as decisões de produção de filiais ·instàladàs no Esta-

do, segundo interesses das ma.trizes e que não guardam relação,neces

sáriamenté, ·como que vem ocorrendo ao ní~el da econóMiàestadual, e 

2) problemas técnicos de produção, especialmente na Side

rurgia e emrainOs,industriais significativos para o Estado. 

Apesar d.a predominãncia descritiva neste tral:>alho e, con

sid~rando:...se a disponibilidade de informações, a seguir faremos algumas 

col9cações finais refe.rentes ao dese~penho recente da industria mineira . .. 
Cómo foi mencionado anteriormente, a Indústria de Trans-
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formação do E~tado possui uma elevadà concentração setorial em pou

cos gineros 0 com deitaque para o mctalúrgic~ êbastante especializa

da6 relativamente pouco diversificada - em particµlar, no. ramo _side-
. . 
. rúrg-ico - , possui um grau de abertura elevado, e vem ocorrendo uma 

reoriênta~ão.relativa do mercado interno para o externo. 

Não. obstante estas car~cteristicas_marcantes, isto não sig

nifica que a· .·industria do Estado vá crescer mais ou menos do que a do . . . .. 
Pai~ 6~ que ~qtros Estados/Regiõ~~, apesar desta~~aracterísticasnio 

serem consideradas satisf~t.órlas, dada _uma maior vulnerabilidade que 

pode acarretar. para a ~conomia Mineira. 

Exi$tem inúmeras combinações de resultados diferentes des

tas c·aracterísticas, em 'determinadas áreas que podem resultar em ta

xas de crescimento infêriores, iguais ou. superiqres às verificadas 

para -uma economia referencial, normalmente, .a n_acional. Da mesma for-
. . 

ma,. num. outro extremo, U1'la economia mais equilibrada setorialmente , 

bem menos. especializada .e bem mais diversificada, e com menor ou i-
. ~ 

gu_al grau de abertura externa, não implica.,necessariamente que vá cres

cer mais 'ou menos do que .a economia em referência. 

:e claro que estas características industriais vão influen

ciar e são· importantes nç1. determinação das taxas de crescimento de u

ma qad·a economia, mas as oscilações anuais e, no decorrer de cada a

no, destas taxas, refle.te~ especialmente, as interações destas carac

terísticas com os outros fatores explicativos, antes mencionados. 

Neste sentido cabe destacar. alguns aspectos das poli ticas 

federais d~ .curte;, e médio prazos, e a. questão das bases de compara

ião dos vários indices.indu~triais. 

· No que se refere às primeiras, examinaremos a poli tica bra

sileira de exportações; visando superávi ts comerciais crescentes vis-à 

vis . o de_saqueci~ento. interno (nµm primeiro momento) , e seus 

veis impactos na: indiis~ria estadual. 

possí-

Dada a éstrutura e a cio~posição industrial ~ineira, pare

ce-nos .que o Estado vem se aproveitando dos incentivos para exportar, 

como ficou evidenciado. através das informaç-0es do Quadro 5 29 onde em 

torno de 25,0% do VAB da Indústria se destinam ao mercado externo. 

29. Para uma comparação entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, e o modelo .exporta
dorp ver Nilo Lopes de Macedo, Op.cit. pp.69-77. 
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Não obstante, a "subsérien existente (a partir de 1980) 

··· icor:iter poucos elementos que permitam uma generalização mais bem ali

.cercada, parece-nos que o Estado deverá manter ou mesmo e levar no cur

to ~razoa parcela de sua produção destinada ao mercado eiterno, da

da a política brasileira atual, especialmente devido a sua especiali

zação na área siderúrgica e a sua pouca integração do setor metalúr

gico. 

- A reversão desta tendência podêrá ocorrer, caso passe a e

xistir um maior protecionismo por parte dos USA e dos países do Mer

cado Comum Europeu, e/ou· um maior dinamismo do mercado internoº 

Em relação à base de comparação v nos Últimos anos, a in-
;,i 

dú~tria mineira vem atingindo níveis elevados de produção física, ém 

~ermos relativos ao Brasi1, visto que o Est~do igualou o nível veri

ficado em 1980, em 1984,enquanto o País somente superou o nível de 

1980, em 1986; em 1987, o valor atingido pela indústria mineira foi 

de 16,41% superior ao ano-base de 1980, enquanto o valor para a in

dõstria nacionál foi superior em 9,131.
30 

Acreditamos que se deva ter verificado um aumento na capac_!:. 

dade produtiva da indústria mineira, pós-1980, por menor que tenha si

do· (dadà a crise do período 1981-83 e as incertezas que. vigoravam, e 

ainda vigóram; quanto à econoni.ia brasileira) 1 O qtie reduz UÍn pOU,CO • · a 

influência da questão dos níveis de produção atingidos. (bases de com

paração recentes), na evolução das taxas de crescimento industrial, 

dificultando também a questão da comparabilidade dos resultados so-

bre utilização ·de capacidade na indústria de transformação. 
r 

Mas, de qualquer forma, mesmo que tenha hétvido aumento ria 

capacidade produtiva da indústria, acreditamos que não tenha altera~ 

do subst.ancialmente .a composição s.etorial da indústria e seu nível de· 

especialização, que de· fato condicioriou, em suma, os índices indus:.... 

triais de um determinado ano T, e qtie passa a ser a·base de cómpara

~ão no ano T + 1. 

30~ Deve ·Ser saHen~ado que a trajetória para se atingir es-te$ ní:veis foi hem !l\ais 
.suave em Mim:is Gerais do .qué nó País~ uma vez que aE> médias anuais (em t.ermos de 
íridicEis). foram: 

Minas : .. Gerais 
Brasil 

1984 1985 1986 1987 

100,05. 107,66. 113.06 116,41 
88,87 96,1-7 107.59 109,13 .•.:,: 
·•· ... ·.· .. ·. - . . . . .--~-:-,,, 

Na:turalmente ~ . estes comport~m~n to:s. he.terogeneos afetaram. as taxas de c t(;!sc imén-
to nestes Últimos anos, das duas ecànomi:as, de Ilià,neira diferenciada, ae forma· má'is 
8.Gerit~ada: n:o' Brasil, especialmente nos til tiinos três anos. A és te respeito• ver Q1ac,- . 
drós 6 e 7, e gráfico em anexo~ 
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UlFLAÇÃO, NÍVEL DE ATIVIDADE E FINANÇAS PÚBLICAS EM 

MINAS GE.RAIS 

l INTRODUÇÃO. 

José Afonso Beltrão* 

Flávio Riani** 

A reforma tributária implantada no país em meados 
da década de sessenta refletiu, de certa forma, o forte autorita-

-~smo que iria se estender no. país por mais de vinte· anos. Essa 
reforma caracterizou-se não apenas por. uma elevada concentração 

de recursos em poder da União mas também por ser um importante 

instrumento em.matéria de ·decisões no campo das políticas econ~mi 

ca e ·tributária nessa esfera de governo. Com isso, os Estados e 

Municípios sofreram, ao longo do tempop uma grande deterioração nas·

suas finanças. Sabe-se que;, em 196 7, (ano de implantac;;ã_o da reformb.) 

o governo federal absorvia apenàs 36% .dos recursos tribut.ários e 

esse perc~ntual ele~oµ-se para 46% em 1986, depois de haver atin

gi<:10 níveis acima de 50% em 1976. Por outro lado, os Estados e Mu 

nicípios tivéram quedas nas suas participaçSes de 46% e _181 para 

3_6% e 14i, respectivamente; no mesmo _periodo. 

Inegavelment~ esse centrél.lismo contribuiu decisiva-

.mente para a -àituação de dificuldades financeiras qúe· caracter± 

zam a grande maioria dos Estados brasileiros-~ A falta de recursos~ 

aliada às crescentes demandas por .infra-estrut1.1ra econômica. e· so 

cial,derivadas do processo de crescimento e de industrialização 

emmarcria no país, obrigaram os Estados a utilizar o endividamen

to como uma das suas principais fontes de qapt~i;;ão de re.cu:tsos. 

Em _conseqüência, as operações de crédito que em 19.68 corres:E)on

dia:m a apenas 2, 5.% da receita tributária estadual atingiram o :J;>e.!'_ 

centual de 15,1 em 1984. 

Evidentemente, o Est:ado de Minas Gerais sofreu, taro 

bém, as conseq.üências desse processo de centi:alização tributária 

* Ptofessor Adjunto da-FACE e do CEDEPLAR/UFMG. 
.. -

** Técnico da Fundàção João. Pinhe~ro e. Professqt .da FACE./Universidade de Itai 
na:. 
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implantado no país. Apesar de sua situação privilegíada em relação 

I maioria dos Estados do pais, Minas, diante da falta de recursos 

financeiros, lambi~ foi obrigada a optar pelo endividamento para 

financiar parte ,de seus investimentos. As operações de crédito que 

em 1974 correspondiafu a apenas 15,6% da receita tributãria ~sta

dual chegaram a atingir 32,9% em 19ij6. 

Embora esses fatos sejam inquestionáveis, ess.e tra

balho procura mostrar que diversos fatox:'es econômicos contribuem, 

também 11 na explicação dO comportamento das finanças públicas do 
Estado· de· Minas Gera.is e podem ter significativa participação no 

· processo de deterioração d.e sua situação fi11anceira e dos demais 

Es.tados ·brasileiros. Esse. trabalhe. procura investigar os efeitos 

da .inflação e do. nível· de atividade econômica nas finanças públi-
. . . 

cas estaduéi.is no período de 1970 .... 86·. 

Além da àtualidade do tem,a, observa"'"·se que a maio--

· ria dos trabalhos sobre ~inanças pública~ em Minas Gerais concen

traµi-se no desernpenho.financeiro·do Estado face à estrutura tribu 

t~ria vige·nte no país. 1 Dessa forma, esses trabalhos procµram a 

nalisar Ol3. efeitos do sistema tr'ibutário. sobre as finanças públi

cas; em questões relativas à estrutura de arrecadação própria, ao 

perfil das transferências federais e sua importância ·nas recei

·tas ~staduais e à deterioração à.as finanças e.staduais face as suas 

1:estrições de receJ.tas e às pressões na sua estrutura de gastos. 

Este estudo,difeientemente dos anteriores, procura 

investigar, ainda de forma preliminar, padrões de comportamento das 

. récãitas e-'dttfspeffãíf pTihllêãs· mineiras, teri.~ando. reladiO:ná::.:los com 

Ç> J;>rocesso inflacionário, com mecanismos de. indexação da economia 

.e ÇÇ>m o nível ae atividade econômica. 

O trabalho está organizado em 4 se·çoes além da in 

trofü:~çãoº Na seção 2 apresenta-se urna visão macroeconômica das fi 

nan·ças esta:du.ais no período 7 4-86 .. , com base em informações de exe

cução· de Caixa do Tesouro Estadual. Na seção seguinte procura-se 

analisar as relaçõ~s entre as receitas públicas estaduais, a in-

1Veja Riani· e Oliveira (1986), FJP/SEF-MG (1985) e Weiterschan (1984). 
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flação e o nlvel de atividade econômica estadual. 

Na seçao 4 a análise concentra-se no lado das d~spesas e t~nta-se 

relacion&-las,tambªm, com a inflação e o nivel de atividade eco

nômica. O período de análise nessas seções e 1970-86 e a fonte de 

dados é o balanço geral do Estado. A se~ão 5 está dedicada ao re

sumo das principais conclusões do trabalho. 
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2 VISÃO MACROECONÔMICA DAS FINANÇAS P'ÕB.LICAS EM MINAS GERAIS 

Esta seçio mostra o comportamento das finanças pfi

blicas de Minas Gerais no ~eriodo 1974-1986~ 

DQntro dessa perspectiva procurar-se-i avaliar ci 
. . 

comportamento finan::eiro do Estado face i10s principais componen V::. 

~e sua estrutura orçamentiria. 

Do ponto. de vista das receitas estaduais sabe-se qu, .. 

elas se ~ompSem de tris componentes bãsicos dado por: 

lRLt = Receita ·Liquida no perido t 

ICMt = Imposto sobre a CirculaçãoeDde Mercadorias 
(cota-parte do Estado) 

ORt a: Outras Receitas· {ITBI O IPTU u Taxas O etc.) 

TFt = Transferincias Federais (IUMu FPE, etc.) 

Por outro l~do os gastos correntes do governo podem 

ser agr~gados em~ 

DCt = Despesas Correntes no período t 

·op" = Despesas com Pessoal 
t 

DCt = Desp~sas com Custeio 

EDt ~ Serviços da Dívida 

Com estas restrições orçamentã.rias básicas pode-ser 

então 0 de';;;erminar a capacidaC::.e de poupança do estado que será da

da por:· 

(3) PG =· RL - DC. · IJ· ·o. nde 
t. . t . t 

PGi = Poupança dti Governo no período t 
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RLt =- Receita Líquida no período t 

DCt = Despesas Correntes no período t 

(gastos de-consumo +.serviços da dívida) 

Essa capacidade de poupança (PGt) por sua vez deter 

minará a quantidade de recursos própr·ias · que o Es~ado terá para 

serem destinados aos seus programas de investimentos e/ou para. a 

rnort~zar dívidas contraídas em períodos anteriores. Como essa ca

pacic'.lade de poupança.varia periodicamentev os investimentos esta· 

duais podem, então, ser complementados pelas operações de crédito Li 

ijUidas {Dt). 

De forma globál, a·restrição orcamentiiia do Estado 

pode ser.dada por: 

Gt. = representa os gastos de 'consumo do g.overno 

(DP t + .D<\) 

It = Investirnehtos 

.EDt = Encargos da Dívida 

RLt· = Receita Líquida 

!1Dt = aumento da. dívida (operação de crédito menos 

· amortizações) 

Finalmente, o resultado orçament~rio serl dado por: 

óSCTt representa a variação do saldo de caixa do estado 

em cada exercício. 

Baseado nessas definições foi montado o Quadro l que 

retrata o comportamento financéir6 do Tesouro Estadual no período 

de 1974 a 1986. 

A receita líquida do Estado é fort~mente influencia 

da.pelo comportamento da sua fonte básica.de arrecadação que é o 

ICM. Cohforme ·destaca o Quadro 2, no período analisado, a taxa à.e· 
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OllAOi!O i 
EVOLUCAO DAS flfü\NGAS Pü3LíCAS EH H!HAS GERJ\I5 

1974-1986 . Valorrs f.onstarifes a Precos df: 1986 
--=----------------· .------------. ------··--"' . ·-·~--.. --. --· .. ______ --------·. ~------... ------.--·~------------:::==-... --.: 

p E k l o D o . 
CATESOIHAS --------------------------------·~-- . ----· -----

' 1974 1975 l97b l977 19i8 1979 1986 198} 19({2 i 983 iS'M l985 1986 f 

------ . -:-------------------------------. --- .---------------- .. 
f 
1 

i- RECfITA LIQUIDA 9819 11158 11814 13810. 1~273 me1 H907 14591 15261 12055 13-Ue 17919 22228 

1.1-Rfüih Ordirraria Liquida 8302 92!l8 9781, 11428 12766 12m 12757 12óe7 13095 16195 m~e l4M2 19291 

i.1.1- l.C.M.liquido f 7f13 Bf5B 1!544 97'.x, l\229 1t9~,e 114GB il008 UJl9 932:i 10300 12711 16198 · 1 

1 
1. 

1 
1 

1,2-Transfmncias Federais 1517 18711 2i28 2382 2~73 2386 2m 1984 21&6. 1~ 2™ 3277 2937 
·: 

2--DESPESAS CORRENTES 6bS9 8699 8901 9119 í0&54 12'.i94 12693 11721. 14387 !2212 1~817 1637b 19148 

-2.i- P5soal 56fe 6564 727! 7478 8623 mm 9472 9638 11~3 9ftó.B 8870 He89 i542il 

2.2-Custeio ,. 
745 . 852 867 995 1299 1392. H69 1170 1521 · 1165 S'32 1354 l821. 1 

2.3- Encargos ê!i1 1283 6.(,3 · 646 l,35 . ·m~ 1152 . ,13 · ]2J3 ii79 1m 3933 1907 

3- POUPAf!CA DO GOVERNO 3131 2459 3613 ~ó'/1 4719. 2707 ~>aH 2870 814 -157 ~.,83 í543 30~ 

4- IIIVESTIIIE!ITO :i.m 369~ ·3933 4573 . 576& 412B 4168 me 3466 2bS3 22/6 M84 4992. 

5-Dmm 6l9BAL -m -1236 -92@ 118 .-l841 -1421 -l29f -1556 -2652 -2Biê 3~7 -5141 -1912 

6-AU/iENTO DA DIVIDA 1391 1597. 1662 214 :<85 J751 3240 . !29~· 225e 2583 . -2e6 5~69 19~7 

6.1- Opmcpet .rle Credito ' 1584 2985 2941 916 1879 2m 4194 r&B 3b48 48b5 3711 8964 636@" , . 
' '. 

6.2- Anortizacoe; 283 1388 1279 702 lt94 662 954 1093 1398 2282 ·3917 ·Je95. 4403 

.:.:.=.;:==.:..:.::.::.=:=.:.:::========.:.:.: :..:=:.::.::.:.:..:.:=.:::.:·.:.:·:.:: :-:::..:: ':::;::..:.:.::.::=:.:.::::.:.:.:=.:..:::::::.::=::==.:===-===.:==.::.::::--=.:.=.:= =:.: . ..: . ---::=.:.:.::=== '=· ::-==:: 

FOMlH Sff /rui 
Obs.: IJalons inflacionarlos coil !,ase no IGP 
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.e;reseimento li!flU&l d~ lIC~ fcol§ .. de 4il.ott ienqM<iUtt@ q'lJle ~ da. reeceit.<lll' l! 

quida foi 4oi%~ O fato .do creséimenú, dá l'féceitai líqi.üda teir sido 

·ill.enor se deve ao baixo desempenho das transféi-ências cujo cr'esci= 

xnenlo ,real. anu.al foi de aproximadamente 3 % • 

· Pelo Quadro l u pode-se· percebc~r que embora as ·irecei 

tas iíquidas tenhar1'Í. apresentado esse .cltescii:nento; Ô Sl~U C'Oiinp,ir,;,rt1;1;~· 

mento variou sensivelmente ao longo do periodoana.lisado" Inicial 

. roent<eu percebe.;.,.E;e qute a reel&l;it.Gll do [:g;t.ado teve urn &timent.o ,::-,1,:::"J:l. si~l 

,nifi~ativo entre 1974-1978. Ap5s esse período, ati 1ge2 ela se 

·. i!lant:.~m prat.icametãte estãvel. ·Em 1983 ela. sofre uma queda r.e&l tk;1 

211·., e recupera~se nov..amente a partir de 1984. Esse perfil ~· deª~ 

terminado basicamente pelo desempenho do !CMu que por suave~ es 
• '!". •• • • 

tá altament~·influenciado pelo comportamento das ·variáveis macro-

económicas da economia mineira nes$e periodoo 

As despesas est.méhiais, por sua vez, apresentam uma. ta 

· xa. reál unédia de· ereseimento de 6 º 65% durante o. per iodoº :Essa. ta

xa foi fortemente _iliiflll.lle~ei~drà pelo c~e~ciment~ dos gast.,Hf com pe_! 

. ii;ÓaJ.° e, sobretudou p~los enearc.;os financeiros. CUjà .t:a.xa de ·Cresci 

... · . ménto foi de 13 o O 3 \ º O comportamento das despesas corr~ntes g .por 
. . 

sua vezuapresenta uma traje~ória diferente do .da ~eceita; Ela é 

crescente entre 19.74-79;, alterna quedas e altas ent.re.1980°82; dê 
cresce signi.fic:at.ivamente em 1993 e retoma com altas- taxa!;: de 

crescimento: a partir: de 1984;. . 

· !.mbo.ra as receitas liquidas -e as despesas correntes 

tenham apre!ãentado · desemp~nho diferenciado. en.t:t"e · 197 4. e ·. i986 · 
dois .aspectos. bisi~~s .devem ser destacado·s: ,O prime,iJ;o .é que as 

. receitàs.lic;uidas foram:superiores is despesa, ·correntes'em todo 
o período, exceto em Út6J º o· segundo é que, ap~sar disso p· o cresei 

. · mento real .médio do·s .ga.stos foi superior à.o .d-a rec~ita líquida.E.! 

. sa situação é mais marcante· .a pa~t.ir de 1979 o~de os incLiceis c;1-

· nuais d~ creseiment:o.dos gastors.são sempre superióres aos da r~

eeita _(veja Gráfico l) 5 Com isso, a capacidade d.e. poupanç,ri. foi. (H 

.minuinào ao longo do tempou principalmente após ·1981~ sendo inclú 

sive nega.tiva.em 1983 (veja Gráfico 2)º 

. . 

.Essa.: insu.ficiênciiil· de poupança ·do .Estado modif°ica a 

forma de· financiamento_ de éceu~ . i.:m,r@~ti.ment-os º Pelo Quadro· l Ob$al:' 
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3. INFLAÇÃO, N!VEL DE ATIVIDADE E RECEITAS PÚBLICAS 

Procura-se nesta seção analisar os efeitos do nível 

de atividade econ6mica e de preços sobre o comportamento das re-

ceitas p~blicas mineiras .. Em função da aceleiação inflacionária 

no período recente, o trabalho discute, também, a questão da inde 

xação e a defasagem na arrecadação dos.tributos· estaduais. 

O mod~lo de análise é bastante simples. 2 A idéia 

básica é que os diversos tributos ou receitas estaduais· sejam fu_g 
ção da renda real e do nível de preços 8 mas que exista uma defas~ 

-~em entre o fato gerador do tributo e a sua efetiva arrecadação 

pelo governo. Dessa forma, variações no nível de preços. podem ter 

dois efeitos nas receitas estaduais: um efeito positivo decorren

te da indexação plena 6u parcial dos tributos; e um negativo em 

fqnção da defasagem entre a geração e a coleta dos mesmos. 

A arrecadação nominal do tributo i pode assim ser 

expressa: 

U) T.t = a· yt ,pt . 
l. o ·-J -J 

onde 

Tit = arrecadação nominal do tributo i 

ªo = alíquota do tributo i 

y- = renda real da economia mineira 
t 

r 

:E\ = nível de preços no período i 

j = defasagem entre a geração e a arrecadação 

Na equação (ll admite-ée que haja indexação plena 

e elasticidade-renda unitária do tributo i. Como podem existir si

tuações diferentes o·modelo pode ser generalizado de forma a aco

modar graus diversos.de indexação e outras possibilidades de ela$ 

ticidade-renda. Assim, temos: 

2os modelos adotados nesta e na próxima seção baseiam-se em Barbosa (1987). 
Para maiores informações sobre o desenvolvimento das equações o leitor deve 
consultar esse trabalho. ' 
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onde 

a 1 e a 2 são" parâmetros relacionados com a elasticidade -renda 

·e o. grau de indexação do imposto. 

Admitindo-se uma taxa constante de inflação igual a 
= 
p, o valor rf;!al .do tributo i seri dado pela seg~inte expressão: 

Tit 
a a -1 . = a· Y l_p 2.11+~)-J o t-J t-J . . 

.., 
Tomando-se o logaritmo d.os dois lado·s da equação (3)., 

temós: 

(4) 

Pela equação (4) v~rifica..,.se que o valor real dos 

tributos ou receitas estaduais depende do nível de atividade eco

nômiCa ·(y t_) 6 do nível de preços (P t) e da taxa de inflação (p). o 
·· pa.+âme.tro.· a 1 mede a elasticidade-renda do tributo, a.2 seu grau de 

inde'xac;;ão 3 ·.~ j a ·perda de arrecadação em decorrência da existên

. ·eia de ·inflà;c;;ão e de defasagem entre o fato gerador e o recebirnen 

to. 

A equação (4) foi estimadà para diversos componen~ 

tes das receitas do Estado de Minas Gerais. A versão estimada tem 

a seguinte expressão: 

"' 
. tt.- é o termo aleatório com as hipó.te~es. usuais dá 

midia igual a zero, homocedasticidade e inexist~ncia de autocorre 

lação.· 

3 - - . -.Para a
2

ml o tributo e plenament: indexad~, a 2 < 1 a in~exaçao e parcial e 
a.

2
> 1 s!gnifica uma sobn:-i.n'dexaçao. Essa ultima situaçao ocorre, qu!ndo o 

imposto .e progressivo e ha.defasagem de reaJuste da alíquota em relaçao ao ní 
vel de preços. · 
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Os sinais esperados para os parâmetros sao: 

As defasagens na renda real e no nível de preços fo 

raro omitidas porque as e~timat:ivas das equações são anuais e, não· 

existem evidências de defasagens tão longas dos.diversos impos~os. 

Para fins de estimação ecpnométrica as variáveis fo 

ram definidas da se~uinte forma~: Ti.t é o valor n:oi:o,inal da arreca 

dação de cada categoria de receita, Pt é o índice de preços com 

·.fJ70= 100 (IGP - DI ou IP.A - OG), i\ é a tax.à de inflação média· 

do ano, e Yt é o índice do produto interno bruto mineiro com 1970= 

==100. Foram adotados dois índices de preços (IGJ? - DI e IPA - OG) 

porque não existe justificativa, 11a priori", para a seleçã.o de um 

deles e porque consideramos. interessante · observar. a sensibilida · 

· dé do.s re.sultados à mudánça.s nos í.ndices de preços .• 

. . 

Os res1,1ltados estão aprese~t~dos nos Quadros 3 "(esti-

mativas coín o !GP - ·PI) e 4 (es:timativas çom o IPÂ - OG). Foram 

selecionada.s 9 categorias de receitas estaduais: receita total, a 

receita tribµtária, .· tri.butos estaduais esp~cfficos (ICM, ITBI, · Ta 

xas'), transfe.rênçias federa1s (c~rrentes e total) , itens espéci'fi 

cos dás tra"nsferências federais (!UM e. Il]EE) o. 

As equações foram estimadàs por mi.riimos q1,1.adrados 

ordinários para o ·período' 1970-B6. Diante d~ pres~nça de àtitoéor-· 

i~lação hO!:! resíduos das equações dzi.s Tran~ferêp~iàs'Fe,de:tai~ to 

tais, IUM -e IUEE,.essas equações foi::am re..;.e~"tim~das usando-se o 
· procedimento :de. Cochrane-()rcu.tt . 

. Com ,:exceção···~·~ .~qu_ç19ãêt 3 .• :3 ·.rêf)ff$11tê. ,ãf$• ~.~?tia~."; .. os 
r~filÚltados são .ba.st.ante s~tisfalõrios .. e os' siriiís ·:dos . pa1:)riietr~s 

. esJimadó.s. estão'··ae acord'o as . hiE?Ótéses "a. priori"·. lle:sultad:os 
não: slgnifióativo~ :párà. a eqúaçãq. 3. 3 e:r:-am espéradps, jã:_ qu'e rià ca .· 

· · têgôria.dÉ! .. receita:~.· ,;·Taxâs"· ··e·.stão: .ii:iciu_íçl~s :·.c::qntrfl:nti~Õ~s· ·sem nê:.· 

nhurti.a relação Com o· nível de atividá.~e êt'oriÔniic:a é' '.'a'á correçÕf=S 

,,ti~•. s.uas ·· alÍ~uot?s· és tão desvinculadas· do I)ÍVe°],. de prêços. · · 
: . . .. • ... ,. . . . . . .. ' ., 

~· . - ' . .. . . ·, ,, . 

"Os dados ele arrecadaç~o .doi,, impos;os e taxa.a. fôrl;lm r.~t;lr~(dos do balanço ge-
. rai. do ·estâdo, as. :inforinaçbês · do P.l's siô r~férentes •ã$ r.ô,/~á e~·1:tma.thràs de cpri 
tas soc:iaia réáifzéiâas pela SEI/SEPtAN~MG ê os ''índices dé'pi::~ços são.da FGVe'publica 
dos n~i Conjuntura Econdmica. . · · · · · -
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QUADRO 3 

DIFLM:AO,UJVtl. Of ATIVIDAOES E RECEITAS PUBLICAS.EH NINA;; GERAIS 
197&-1986 

(Indice de pmos: IGP-DI> 
==---------. -================--===--=--==========#======--===-----==-

WARIAVEIS 2 _2 ~· 
Cte · ·m IGP tdGP R R F 00 SE 

m:mAS 

4.44 U@4 U35 -t.26 : 
1 .. Receita Total 1 (8,16) (8.63) (f ,16) (1.12)! Q.94 0.93 72.1} 1.5 0.í • 

1 .. 
2-·!ettita Tributaria • 4.27 U3 1.,067 -t.56 l • 

(12,47 (12,65) (3.58) (3.82) : 6.97 @.97 155.3 1.7 U6 
3- Receitas Estaduais ESP«ificas 

3.i- 1.c.11. • 4.49 &.86 U83 -t.64 : •.: 
U3.15l m ... m (4.44) . (4.4) 1, G.97 @.9@7 1$.6 2.2 U6 

• '• • ,1 

3,2-I.T.B.I. • -5.81 2.16 U93 -1.4 : • 
. 1 <3,m (6.46) (1.09) ,2.rn U6 ê.82 25.8 1.8 @.28 • 

1 
3.3-Tam 3.26 0;38 M9 -1.16 1 

U,75) . (1.95) (e.89) U.46(: us &.97 1.9 @.34 

4-Transf.FINl~rais Correntes -1.86 1,59 i.128 -t.45 : 
u.m (5.3) U.stl (8.82): ê.93 Ui 54.1 1.9 0.23 

5-Transf.Ftderais T~tais 0.36 1.5 U3 -t.81': 
CU9} (13.i) u.eei (3.32) 1 @.96 U5 99.7 1.4 0.1 

Hnnsf .FEderais ESPecificas 

6.1. I.U.H --4.33 2.02 -t.H4 -t .. 25 
($,56) Ut.8) (t.1} (e.71) t.96 f.95 · 103.7 u 0.15 

6.2. J .D.E.E. · 1.25 M U23 -0.62. 
(6.68) (16.27 (&.88) '.(:t~i3) 1 U7 . 0.96 114.4 2 o • .s 

=------=------ -- -- - ----:.-. 

fONJE: cà1c1.1los dos autores 

ffl>TAS:-. \falorH dt rho.nas equac~ 5,6.1 e 6.2 usando--S!' o procEdi1ento dr 
tochnoe,,,llícútt:. &.i33;U2;&.228 

·Oi VillOfH drbai:«> dt nda coeficiente sao as t!'Sht ist im t 
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GUAOOO 4 

lUfll\Cf.0,/U\lEL 1)€ AT!l/l!)Af)ES E mmAS PIJllL!CAS El1 NINAS 6El!AIS 
197@-1986 

Undic!!' de 11mos: IPA-OGl 

= - ----------- ===----
UAArnum 2 _2 

/ 
Cte PU IPA ti. IP fl 8 R f 00 sr 

mmtiS 

M9 i Q.03 ~.2: 
1- Rfüib Tohl (8,33) (8.M> u.m (i.0) : 0-94 U3 72.2 i.4 0.1 

2- ~euita Tribuhlria 4.34 a.92 UM -0.49: 
HU) {13,7) <Ulll (4.4) 0.98 0/il i&U 1.7 e.o& 

3- ~m:itas Estaduais Especificas 

l.i- U.H~ 4.45 0.85 un -0.55: 
US.37) (13,37) (5:3) ,s.v: G.98 0.97 195.0 2.2 · 6.06 

3.2- I.U.I. -5.54 2.i3 U64 -:1.1 : 
(3,48) (6.22> {.8) U.94: 0.85 · 6.8! 24.1 i.8 @.~ 

3.3-Taxas 3,44 0.35 U82 .:u3: 
(i .88) IUS> (O. '131 U.6) : 0.19 i.i u 0.33 

1 
4- Tnnsf .Federais Correntes -1.81 1.59 U&B -0:0: 

(1.4) (5.75) (i,73) <e.59): e.92 Mi 53 1.9 M3 

5- Transf.Federais Totais G.52 1.47. U19 -e.67 l 
(1} (12.6) (@.68) (3.33): a.~· G •. 95 · 93.4 · i.3 @.H 

Hrimsf.Fetlerais EsperitiCils 

6.1. I.U.I! -4.26 2.Gl -0.006 ~.22: 
(5.5) (11,79) (&.15) (&.76) : M6 G.95 1~3.7 1.4 &.i5 

6.2. X.D.E.E. f.32 @.!W U13 41.53 : 
(6.93) (15.57. {6.59) (3.l3): 0.97 e.96 136.2 2 U9 

--=--====- =--===========--====-~=- -= --. --e = ..... _ ....... ·== 

FO..lfTE: CalcuJos dos ilutores 

t«!Tt'IS:-Valores de rho nas equacoes 5,6.1 !? ó.2 usando-si? o prornlillrntO de 
Cochrane-fu'cutt: U39; e.&22: 0.254. 

0 0s valores dd>iixo de cada coeficirnh sao as eshtistim t 
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Exceto para essa equaçãoº os valores de F são todos 

i 
.,. 0,01 . 

$ gnificativos ao n1vel de li (F< > = 5u74) e os valores da esta 3,13 _ 

tística DW indicam a ausência d:e autocorrelação ao nível de 5% na 

maioria das equações. 5 Apenas para as equações da receita total , 
transferências federais totais e IUM,esses valores ca~mna região 

ir.conclusiva. 

Deve-se salientar 9ue os result~dos dos Quadros 3 

ie 4 são ·bem semelhantes inostranõ.o que qualquer um_ dos índices caE. 

tain igualmen_te os efeitos õ.a inflação e do nível 4e preç;.os sobre 

as receitas.estaduais. ~isim, a análise seri feita apenas para O 

Quadro 3q já que os comentãrios são válidos, tambému pa,ra o··Quadro 

4. 

O coe;ficiente do ·nív~l _cie atividade econômica. e si.9: 

nifica~ivamente diferente de. zero _em todas as equaç_ões, exceto P5! 

ra a referente ·à,s taxas. Is·to mo.stra que as .receitas estaduais va 

riam de forma direta ê:om os índic~s de produto real. Entretant 00 

as elàst~cidades-,renda ·são bem diferentes entre as diversas cate

gorias de rece.i tas. Para. a maioria <;los tributos estaduais (ICM, Ta
xas e. Receita Tributãri.a) os .coeficientes são menores que 1 (ine

l:ástíco a renda). Apenas o. ITBI seria relativamente elástico a 

vari~çõe_s .na renda. Porém,._ como sua arrecadação está vinculada a 

transações no mercado _imobiliário., o v.al,or :dà. ·.coeficiente depende . ' . . 

das_ relações. etltré. o nível de atividade. econômica e o comporta!fie_g 

to desse mercado. Resultados semernan:te.s . .para o ICM foram obtidos 

· em Ba_:tbosa (1987). 

·As transfe~ênóias f.e~erais,,ex~eto IUEE,. mostraram-

-se relati vam~nte .. ~lást.ica~ à :teJ?,da' es.tadUal. Es.ta ·relação era 

· esperada, já quê os yalor~s das ·tra.nféréncias dependem da _arrecada 

çã~ de .i,mpo~tós de competência federal,. ~o .resp~c-tivo estado. P2 

. _rém, as elasticidades são bastante: elevadas e indicam a éxistên..: 

eia·. _de outros crH:&ri~s na definição. dà p_a:rticipação dós· . Estados 
. . 

nos. trihu-tàs fed,erais •· . Mesmo éom a:s diferenças· de elasticidade e!!_ 

tre o~ dlve.rsos tributos,. a receita total tem uma elasticidade 

· unit~ria e indica_ Qrna proporciOn·alidade entre o produto . estadual 

e a receita pu.hliC!'.io 

SJS v:alor.e~ da distribuição d com 4 parâmetros, -17 observações e nível de si_g 
n:t.fic.ância de 5:%.são: dL = 0,90 e du = 1.11. Ver Pindyck (1981). 
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Todas as equações mostram perdas da receita esta-
dual com a aceleração da inflação. Essa perda é mais acentuada p~ 

ra o ITBI e Taxas indicando que as correções desses impostos e 

.contribuições não seguem o índice inflacionário ou se fazem com 

muita defasagem em relação às variações no Índice de preços. A 

principál fonte de receita do Estado (ICM) -tem uma defasagem rela 

tivamente alta e mostra que o estado pode aumentar sua receita 

real através da diminuição dos prazos de recolhimento desse tribu 

· toº Até o início de 1987 esse prazo girava em·t.orno de 45-60 dias 

e variava de acordo com o produto, setor é o tamanho da empresaº 

_Jssa defasagem para o ICM é também confirmada por Barbosa (1987), 

e sua estimativa para o conjunto dos Estados está bastante próxi

ma da obtida neste,adotando-se o. IGP-DI (-Ou67) º 

Os coeficientes referentes ao nível de preços são 

todos positivos, exceto para o IUMº Porém, para a maioria seus va. 

lores não são significativamente diferentes de zero (receita tb

tal, ITBI, Taxas, transferências federais totais, IUM e IUEE). E~ 

ses resultados indica!iam uma indexação plena para tod,os os trib1,.1 

tos, e para o ICM e a receita tributãria,uma pequena sobre-indexj! 

ção, já que os ·valo.res de a 2 são maiores que Oº 

Dessa forma, a perda de receita real do. Estado com 

a aceleração inflacionária ocorre,apenas, em virtude da defasagem 

entre o fato gerador e a efetiva arrecadação,já que o valor nomi

nal do imposto parece variar proporcionalmente com a variação do 

índice geral de preços. 
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4 INFLAtA0 9 NIVEL DE ATIVIDADE E DESPESAS POBLICAS. 

· Nesta seção procu_ramos determin.ar o padrão de com

portamento das despesas pfiblicas em Minas Gerais. Foram seleciona 

das tris classes de despesas: totais, correntes e de pessoal. Nas 

despesas de pessoal incluem-se gastos_ com funcionalismo pfiblico 

(ativo e inativo),celetistas da administração direta e tr.ansfe~ê.!! 

cias .par à pagamento de pessoal na administração: indireta~ As des-

_pesas correntes referem-se às despesas com pessoal e com custeio 

(gastos de consumo) e ao serviço· da dívida pública e'stadual. Adi

. éionando-se às despesas cor.rentes os gastos com investimento tem

-se as despesas totais. Numa fase posterior dessa pesquisa, inves 
. -

.tigaremos padrões de regularidade de componentes mais específicos 

das despesas como investimentosª serviços da dívida, etc. 

O modelo de .análise, ·também, e bem· simples .. Admite

-se que as d;espesas reais no período t (Dit) dependam do nível de 

renda real regional (yt), do nível de ~reços (Pt) e da inflação 

não antecip_ada (:Ê\ - É\e) . Analiticamente podemos escrever a equ~ 

. ção di ~e~µinte forma: 

(1) 

A renda real regional (y t) procura çaptar a de.manda 

por serviços públicos, ~ a hipótese básica é que essa demánda au~ 

mente com o crescimento econômico (a 3 > O). 

·os efeitos da inflação nos gastos públicos estão re 

·presentados pelos parâmetros a 1 e a 2 e podem ser de dois tipos. 

Um efeito permanente que decorre da indexação parcial de salários 

do funcionalismo público· e dos. demais · gastos de consumó, e espera

se que o mesmo seja negativo (a.2 < O). Isso· quer dizer · que num 

período de aceleração inflacionária admite-se .que as despesas de 

consumo do governo ca.Íam e es!:?a queda dependerá dos índices e da 

periodicidade dos reajustes. 

o. segundo efeito da inflação, denominado por Barbo

sa (1987) de componente transitório, mede quedas nas despesas de

corrente da diferença entre a inflação observada e aquela prevista 

na época de elaboração do orçamento ou ernpenho,da emr_)resa (a 1 < O). 

200 



. P~iri!'il @ ®stim@(.(dio ecollllo11füit;:"iC@ da; equ;;iLç;ãc CU m'.':ç(í;::'~= 

de ··hipóteses sobre a ~orm_açâo de e:i.cpectativa de inflB>.(;ao" 

, N.a ·fa~e • atual ª.ª ·pesquisa trabalhamos com· a teoria mQ,ü; IJ::'..r.nple1,,:,· 

de ·formação de expectativas::: o modelo de teia de a;ranha 0 Segr1'))nào 

modelo a inflaçio esperada ~o periado t=l p~ra ti igual 

inflação ób'servada n6 período t=.lr. ·OU· $ejaG 

o@ 
•\!, 

tJ'' t/t=l 
o 

}?t.~l 

Substituindo=1se ê'. JJ:,.flaçio él~pe1:-arii;f fütda. ~.:'.tL cz/i ê1E;: 

.U» ~· temos: 

{3) ln D~ .. .i. = a - "' · :..-. O· ""1 

tf: ~ ..&\ 1r.:t b" li' ~ (,'j, {5 9· ~t . .J ç: _ ··~ f ·~ ;r, \ ~ .""" e:_: · ~ ~ti,:=..-"- /: yr ~egu ... n1.1.o .;)ar 05a -~ ~-~, t:} r. li . ..,..ie i t:..·1.i:r,o.~ e,.e,;;.uix::,,;,.1 1:...nn :. J;:;;-}1i:p·c.;·~ 

· .nent.ê d<':!. iri~rc,ia · 0). <>-
1

) ncll eqt.:rn,<;ao, f3) s6b ii 'h:Uj6t.e,&,e: dei q.·i,,,0., ,J 
.'lb= . e 

·: governo tem dificuldades em aju.s;t.ir. in~Úrntiit°&,12.1i~nt~<:?! tmt1s .. C'!:.o.:yp,-,t~º 

~ag diante de mudanç;'as rriaH~. G:;CHHii~5é~ @co~1ô.m:i:e;ag;,, .. A hi@io.1 b~i:-J;Jt.:ê.r; ,~ 
. . .• •·. ·; • ,.f ... . · 

que o ·gcnierno tem um comportament.o ·· inci:ernerit.til Y.Ú".:lf§, d:L·v·e:1:~Ú.H~ 1~,:~!:c:r;p,s;,'. 

.·· 

tória e as equac.ões ;est!irnadai; Pª-:l:ª- .as c~teg6ria5: do,· ~\ie.::::St:~~1-c~fli&~i: ;;.;:,i,, 

nálise têrn. a seguinte expre.ssao: 

tt é o termo ,;lll®at6rio .e cíli.dm-it~=t;ei: )?&r.·.~ 

p6teses iradi6iona!s. 

mente~ os resultado~ com -0~ doi• índices aio bem s~melhantes e & 

~nilise,se~i ·restiita ao Quadrb 5Q 

A~ cqua;5es t6ram e~timadas por m!nimos quadrados 

• ordinários para o período 1971=36. Os :çe.:sul t.G.d©s ~io ~,;.t;;';tant@ g.'? 
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de acordo com o esperado 0 "a priori~ Os valores do F. são todos sig 
. f. t' ... l d 1% <r.,º•º1 = 5 67) 1 d xn. 1.ca ivos ao nive e r,(

4
,lÜ º · e os va ores a estatis 

t:ica Dw indicam a ausência de autoc<;>rrelação ao nível de. 5% 0 exce 

to para a equação .. ( 2) das despesas de pessoal cujo valor cai na 

área inconclusiva. Corno as estatísticas Dw são inadequadas para 

t~star a presença de correlação seri~l em equações que incluem a 

variivel dep~ndente defasada, foram calculadas estatísticas h de 

Dur.bin e os valores estão apresentados nos Quadros 5 e 6 debaixo 

dos .coe(icientes Dw. Para todas as equações os valores de hindi

cam a ausê·ncia de auto.correlação ao nível de significância de 5%. 

·. Para as despesas totais foram estimadas 3 equações 

cuj~s dif.erenças básicas sao a exclusão da. inércia e dos efeitos 

. permanent~s da inflação. 

As despesas totais parecem nao seguir o comportarnen. 

to incremental (coeficiente de ºt-l estatistic~mente igual a zero) 

.e não são afetados permanentemente pela inflação (coeficiente de 

lGf · estatisticamente _igual a zero) • Dois componentes das despesas 

p~dêm explicar·esse padrão de c~rnportàmento: os investimentos e 

os ep_qç1rgos da .dívida •. A inde~açã,o plena das dívidas estaduais 

·J;l;b.pál='.mi:te. a queda real de seus serviços diante da inflação, o 

pi.\ê$Ín~ Ôp'orrendo com os investimentos cujas variáveis explicativas . . ~ . 

· í'rtd:êperiq.ein. da . taxa de inf laçãq •. A equação 3 do Quadro · 5 é a que 

m:~11).qr ê.xplica o paãr.ão de comportamento das despesas totais •. Es-

elástica$ à renda (1,07) e diminuem quando a in

fica acima.da embutida na orçamentação das desp~ 

As àês'p.(;!!,sas. ç:orrentes, também, seguem o mesmo padrão 

,d,-~ .êqmpo;J;;{ta~en;to cl~:s. d.~SJ?~Sas totais. O fator de inercia não é im 

p~tt.~n,:t# pà·í::a ~xpli:Car e~ij'a categoria de despesas, .. nem a inflaçãéi 

~- afeta pe:txn-al"ientern.$nte. Esses gastos. correntes . são elás.ticos à 

ren:eta e diminuem com a aceleração não prevista da inflação. 

Comportamento di·ferente é observado nas despesas 

com pessoal. Como seria esperado; há um componente de inércia nos 

gastos com pessoal, já que é difícil adaptar rapidamente a máquina 

púbiica diante de· mudanças nas condições econômicas. Entretanto, 

a intensidade do ajustamento é relativamente rápida já que 75% 
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mésmo ocorr~ no 10 ano. A <:!lastieidade=.f@rHi<i'.!l. de. ç..ur~o prázo 

,das des.pcsa~ é O.f68 e a .de long6·prazo·encontra=se prõximi'.ll de L 

. . 

surpieendentemente f as qued&s nais .despe sais de pessoal não são erit~ 

t.istica.mente dife:rentés :de· zetoo · mostrando que hã mna c:ompehsaç;ão 

de qualquer perda saüai:d:8il no p@riodo 5eguinte u ist:c1 ~L há txm?.l 

recomposição do pico de -s~lários &1.os p.er-.iodos subseq·iíe-ftt.:.e$ • 

,. 

..... 
:, 

:,,::. > 



s .· cdNcLusõ.és 

-~ate trabàlho procurou analisar CI padrão de compo:r= 

tamente das finanças públit:as mineiras n.Ô pei--íodo 1970-.86 ~ 
, . ·' .. 

:., 
. . . . . . .. . 

: :constatou-se 'qtÚ:!u. :diferentément.e da grande· maioria·· 

do$ ·e;.tados brasileiros v Minas Gerais .foi. capaz de gerar poupança 

suficiente para financiar parte dos seus investimentos no per-Iodo 

74-86~ Nesse período o Estado investiu em torno de US$ 4 bilhoes 0 

a que representa uma rnidia anual de USS 300 milhões. Desse total, 

.~JJ .-foi· financiado com recursos do Tesouro e o· r-estante com ope= 

rações ije ~réditoo 

Entretantoº esses resultados niq demonstram que Mi

.·. ~as ç;e.rais não sofreu, também,. as. conseqtiências do _p.roces~o de -ce~ 

· tralizaçio tributária impla.ntaçlo no. pais. iMostramu · apenas ri ·que e 

E~tado · .foi capaz de estruturar sua máquina pública de forma ade

.quadm -p~a coletar impostos, negociar :eecm:scs · com ~ ·gQverno fede -
. ~Al ffl taÁO Q.esp4=,rdiçar ::recursos pii~l&ÇJO!!ic 

Qt;t,ant:o aos ~fe.i.tos do desempenho maeroecoaõmieo ~ai. 

. · economia mineira e. brasileira nas .finanças pú.bl.ie.as estoSduai:l? 11 e . . . . 

mergelll ,desse .estudo as ~egt;.intes :con~lusões __preliminares: 

. ~& as receitas .flstaê!uais" .de 0 W1U1. for:.m .9er.1.l.o $i@ 

indexada~.~om relaeio ao .nível de pre~os:· 

b) apesar.da arréscada;ão do ICM sei:- ·rélativame~;~ ! 
nelistica · à rendà, as reeeftas to·t.a-is parecem ter elasticidade ~ 

nit.iria 0 garantindo, portanto, um!=l propor~ionalidade entre .aumem= 

. -t.o de ·iend~ estadua~ ~ das tee-ei tas púb1ictis;. 

et a aceleração i.ru:l~e'himária corrói as receitas esi 

· ta.duais ... já qúe todos os tributos apresentam queda real na· arreca

dação com o au.."nento da inflação~· As .quedas varia."ll • significativ!. 

.mente entre as diversas categorias de.receitas~ 

dJ .as· despesas públicas parecem ter :sido indexadas 

eom relacão ao nível de preces .ao apresentar quedas não ~ignifi.c~ 

tivas com o aur.iento iia inflacãoõ 
-~·~ . 

• •. r 



!·11 
1 . 

J··.·.···.l 
i::· 

1: 
I·<. 
(, 

e) .as ··despesas totais e correntes são rela:tiv'amente 
. •.; •, . ,, . : .· . 

elásticas à renda O, 07 e l q,06) enquanto âs despe~a~. com pessoàl 
mostram-se inelás·ticas no curto pra·zo .e · elásticas · no iongó .· pr.azo a 

f) finalmente~ o.b·ser.vain-se quedas n:às gespesas reais 

quando ocorrem variaçqes entre a inflaç;ão observada. e aqt.1e'la pre

vista ou embutida nós.orçamentos públicos. 
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O PROCESSO DE (DES) A:JUSTAMENTO 

FINANCEIRO DE MINAS GERAIS 

* Fabrício Augusto de Oliveira 

Paulo Paiva 

1 = INTRODUÇÃO 

A administração financeira tem tido, com certeza, a maior 

dificuldade na gestão de um governo estadual nos últimos anosº Ele

vada dívida pública 8 despesas crescentes e variações bruscas na ar

recadação fiscal, devido às oscilações no nível da atividade ec.onômi

cau exigem esforços enor:;:mes para se evitar a inadimplência e cumprir 

algumas das funções do governoº 

A administração Newton Cardoso tem sido exibida como exem

plo exi toso de saneamento das finanças estaduaisº No primeiro ani

versário do governo foi promovida uma enorme campanha publicitáriau 

a nível naciona~, cujo tema central era a idiia de Minas ~erais co

mo um estado eficiente. A receita crescera tanto cme Minas Ge.rais se . .r ~ . 

tornou· o. segundo estado na arrecadação do ICM. Cortes haviam sido f~i 

tos nas despesas de dust~io, reduzindo-se o contingente de funcioni

r~os8 · modernizando a máquina administrativ.a e melhorando sua efici

ênciai. 

Como resultadoó haviam 0 agora, recursos para investimen-

tos. 

Este trabalho procu:i;a fazer lima avaliação desse processo 

de ajustamento das finançás públicas· do Estado de Mi.nas Gerais em 

1987. A análise estâ limitada, contudo, à disponibilidade dos dados. 

Infelizmente mui tas das informações necessárias para u..in 

·~Pci Departamento -de Ciências ·EconÕII1iéás e do. CEDt;:PLAR/l)'FMG. 



..._ 

&$tudo desta natureza nio estio disponlveis. O Balanço do Eétado de 

Minas Geraisv por exemplo, ainda não se encontrava publicado à épo

ca deste 'trabalhoQ Não são públicos os resultados das negociações da 

:rolagem da divida do E_st.adoº De igual ~modo o. na.o são conhecidos os va

lores da divida por autofinanciamento de administrações passadas que 

t.eriam sido incorporadas à divida fundada da administração direta erri 

l!UH .. Não se tem disponível ao públicoº da mesma forma o a si tuaç;ão 

financeira-da administração indireta. Não obstanteº os dados dispo

níveis permitem um estudo comparativo com os anos anteriores. Isto 

@ s~fic!ente paras~ fazer uma avaliação dos efeitos do processo de 

aju$t.irumexirto de 19if7 º comparativamente com· o desempenho financei

li:@ ©los ·governos anterioresº 

11!: o que este trabalho faz, analisando o período da Nova 

.Repi'ilblicao 

O trabalho está dividido em quatro seções. Após esta {n

trodução0 a seção 2 apresenta os diferentes modelos · de ajustamento 

~as finangas estaduaisº 

A seição 3 avalia o processo de ajustamento financeiro de 

~inae Gerais e & seção 4 apresenta as principais conclusõesº 

2 = OS MODELOS DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO ESTADUAL 

Dois slspectos caracterizam a evolução das finanças pu

blicas estaduais· na década de oitenta. Um é o agravamento de seu de

sequi11bri611 tendo as despesas com custeio de pessoal, em alguns es

t~dos11 chegado a superar a receita proveniente da arrecadação do !CM. 

Outro é o início de administrações estaduais e lei tas pelo voto po-

- pular~ Se o desajusta,mento financeiro exige medidas de austeridade 

como cortes drásticos em despesas e investimentos, o processo e lei~; 

toral 11 quase sempre, l~va os governantes a aumentarem os gastos pú

blicos visando obter ganhos políticos. 

Assún, a compatibilização de medidas de saneamento finan

ceiro com a realização de Ínvestimentos que, sem aumentar o endivi

damento do estado, possam garantir a viabilidade do ·projeto políti

co dos governantes O passou a ser a estratégia ideal dos governos es

taduais. Todavia, dificuldades na çonsecução simultânea destes dois 

objetivo~# muitas vezes incompativeis no horizonte do calendário e

leitoral0 tem provocado a adoção de outras estratégias. Esta seçao 

2]0 
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procurá r primeiro id_ent.ificã-las O apresentando suas principais carac= 

teri.s.ticas eu posteriormente u apresentar evidências da estratégia .m= 

dotada em Minas Gerais. 

2 0 1 .. Modelo-s de Ajustamento das Finanças Estadu_ais 

ô exame das experiências da administração financeira du:ran· 

te os anos oitenta sugere a execução de dois modelos de ajuétamento~ 

o estrutural cujos resultados efetivos só aparecem no longo praio e 

9 contábil ou-de caixa que visa obter resultados de curto prazoº A$ 
principais características destes modelos sãog 

a) Modelo ést-rutural 
..... 

Ao fazer o diagnóstico· da situação financeira &o estado 17 . . * 
este modelo identifica no tamanho da divida e na velocidade de ~e'OJl 

creecimento o maior problema a ser enfrent~do .. A variação do déficit. 

públicoo medida em termos nominais, é devida aos ·custos financeiros 

da rolagem da dividao 

Ass:lm 0 a estratégia principal do modelo é a tentativa de 

reduzir o peso da divida sobre os gastos ·correntes" cujos resul_tàd.os 

serão alcançadosa geralmente, no médio a longo prazoº 

Dá-seu pois, grande ênfase à renegociação da divida eu tam= 

bému à orientação seletiva de investimentos e despesas (não se admi

te cortes l_ineares) para a execução de programas 11 evitando.;,.,ae _a rea.;:.. 

lizagão de novos endividamentos. A austeridade àdminist1:;_ativà 0 o com

bate à cor·rupção e a definição clara de prioridades são ingredien

tes deste modeto. 

b) Modelo c.ontábil ou de caixa 

O objetivo central deste modelo é o equilíbrio de caixsu 

no curto pra.zoo 

Entende-se que o tamanho da divida não e variável relevam

te, desde que ela seja corretamente administradaº Oproblema princi

pal da dívida é o perfil de seus vencimentosº Assim a,,,mi1'istrá-la sig

nifica transferir para o futuro os vencimentos.que ocorrerão de ime-

" · O indicador utilizado é, quase sempre. a relação dívids-arrecadatão anual do ICM 
que mostra quantos anos de arrecadação serão neceasá,:ios para éliminar .m dívidaº 
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diato. As despesas de custeio sao, comumente, apontadas como os com

ponentes responsáveis pelo déficit público. 

O equilíbrio de caixa é perseguido com cortes lineares nos 

gastos de custeio e, via de regra, também dos investimentos .. 

Recorre-se à procura de novos empréstimos desde que seus 

v,ncimentos ienham a a~ontecer em administrações futuras ou, alter

nativamente, que possam ser renovados integralmente. Assim, as ope

raç!es de crédito são utilizadas quer para rolar a divida, quer pa

ra garantir investimentos . 

. Esta tem sido, talvez, à. estratégia mais usada pelos go

vernos estaduais. No início da · administração o governo procura re

negociar as dívidas passadas, quase sempre com rolagem total e ca

rência de quatro a cinco anos. Conhecido o resultado da renegociação, 

caminha-se para alcançar um superãvit de caixa, quer pelos cortes de 

despesas, as quais, quase sempre, são muito inflexíveis, quer atra

vés do aumento da receita, via operações de ~rédito, aumentando.o en 

dividamento, que tem sido o procedimento mais fácil. 

2.2. A Experiincia Mineira 

Em 1983 iniciou-se a administração do PMDB em Minas Ge

rais. Durante estes últimos cinco anos a recei tc;i · real do ICM cres

. ceu a 4%, enquanto as despesas reais totais cresceram a 9%. A divi-
* da r?gistra,da de administração .direta, medida em US dó.lares , cres-

ceu a urqa taxa média anual de 17,5%, entre 1982 e 1987. Neste ritmo 

d~ crescimento, a dívida do Estado de Minas Gerais, diga-se de pas

sagem, dobra a cada quatro anos. 

A administração Newton Cardoso, desde seu início, tem pr.9. 

curado tomar medidas visando corrigir os desequilíbrios financeirgs 

do Estado. Tais medidas, em nosso entendimento, ajustam-se ao mode

lo contábil. Duas foram as principais de.cisões do governo: 

Primeiro, no final de abril de 1987 o governo estadual tor 

na público um diagnóstico sobre a situação financeira de Minas Ge-

!Ir 
U111ou-ae a taxa de câmbio do Último dia Útil do ano para converter a dívida em 
dólares. 
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que ~comp~J:>iho~ uma pitopos ta: de· um tipo: · dC: ~mm: g, t.6>r Ll'ii""' do "-'.\:!= 

giouro .Estadual. Com base nos enca~gos assumidos e na pr-c-visáo de r<.:i:-~ 

c:ei'àa p&ra 198'7 p o diagnóstico apontava para o elevado desec:p.11iLtb,).~i0: 

.. de C&ir.:a do 'I'e.soi;u:·o Estadualº Af.:in11ava 6 aindÕI, que o probli::;ma da di.:. 

· ·. da min~ira não e:irc31 seu t.aimi.liXlOOo mas ~ 

tOS--ltO Cl\,U.'.'tO pra~Oc 

.Ji proposta do governo mineiro .solic::i t:G:~1ê!l o i:e.:d::in~t:G f,.i'i:fü~tnt.(>;, 

total c.eom rec~rsos federais dos ..sex-viço.s àiii --4.H.'\rJ@ê'.il ,, 1r~l~ tiv10~ Ztt1 pt1c.~ 
' · • i:iodo de J!ibril de 19187 a .de&ernbrc de . .l!HHL, .1'ncl_t,ü& ri.o r,:d.:in<:::.n,~-:l-~iüf,m= 

t~ & p,a:ircel.a da divida e~ternlffi 11.(:~rn o ~v~l do T~·~,c;.u.ro: F'.@d:~1r.-alc-@~--{?:ITr= 

. pré5.timos in:_ternos ·de· Cl!Jrto !?lr."111.t.® @ -~ ..p~t\t":él& r.'@ltH:.b-r& ,1lH')Ei G:í'\:i.rí~;:~;i,~;;:;tc, 
• • • • 1 • • • 

. xno~ de --in.s.t; i ttd.1;.Ões f imu1ce i-f'&~ cyc·v~~muYte..!i'!. t~ i~ º -ir ín Ql Js,i1H'i<;;.@ r- ~:tcij. i. ed. C· 

:tav.a sete a~os de prazo par& pE?!~êlf.fl~,ntg c©m. ugr,@. ~~'iGin.;;;:i-~, d\<K;: 3-ô -fü@·:;1,t~::,., 

~ ~·.,. • ....3 .e;:, • .r3. ~ r.::- . 
:Esta e-q ·sem 1.,1.Ull.l.iua~ um1l eatl'Sit:{eg:t..% ~.e irenogo,er,ç;i;~i:1.,<l ~tJJ@ pr:,·~e~J.;r~~<-ô 1,': 

c::i::, • • • e:·., . e, ' ~ 
.. um l&à() nao compromete)f ru.»~ l!'!E;~€Ht& e~rft ®...~e;:&~g©-~ GLC:;: d:t"J~,.~~.~à~ pr.s;ti,,:""· 

·· datSi ee de .outro .1adoo criar e@n@i~©~5i p.:r,â':'.;:: ng,.v·c1~@:nclj:,riclfüM1'ird.::.cr,%-c-umA. 

que não· -ine.luia. ri.enhums -comp~©mi.~~(ll' @@ <e-@2't.~ ~e: @@S.,;[;i~:;htt~, {;it~ --â,~ 

-investimentos. 
·,,.., ·t 

Segundou mais ti!l.t'.de @ i;wtu"~õ ,mn.;:neiem iJm p~~i;;'r.-t~-:'\J~. w~ cfl.8)ê,

financcirgº sem tcn:,rrnir püblie© o~ .%.@~t.li~'Gia:t~c...:1~. ~-:r~ti:i.°Ci'::i'I . .,;1,ci 

ru~gcciação ante ri.o-;:.. Este p_:roi;l?a\m~ i.:t,~~®oU:=!i!,@ .@m l'.â.©it :é-1-ê:fi.~@*. P4 f'Jii 

· 1.,....::1;.....,. ""'""" "º"" "".Slf.,...,._,.., .... ~4;,.,""'·""l 6'!••a _s,'d'>.,,..,.<,r.Ii.,.;, .,li,.,, _.,,,,.é,.,:;,.,..,!!!:S:<:7:~r-,;~P~"'·t'i.nc~-~-(-,•~",·.'!:;.,,,. 
eldb' 11 1õió*ff e:6HII .;;.: v,,\:d"A'V , ~cé.':tfb#r&l. ~t-=tl(:;:i~fi "86t.:.·e!'Ç1\Süô'i?., ~~ -&,(.ts·\:..:.~4-l!c.;:; G;..Ç,,.f:,;,l.:.z:,.W:t:7et,t:a.,ir \:=t;~rt~-· ·~-t' ':::<.~ ~' ,.:_'" · . 

. ços de ..controle e i::obranca de i.mpernto~ t !3Ud®~$,e; p,~t'rtfi t..ir· ©, fÜá;t1i~ti~1J, · 

. ·ca :-eeeita 'E?Staduà: 7o !)e .OUtt'-O l~~eii> .ift©, e'O~t<!!' @e @.~~p@§,%1,l; .itB'.l";i: iiH,ifl·h~fü 

cri:tét:Jo expl:i.ci to -~-e prioriâ&~®® o o ·ffl<Í:t:t:íf!: ·\iigi;{~('.iil fe,1i éi ).';'@@'Ql1~iJ:i '-., ~xr:;;, 

· valor rtHãl dos. sa,lfür.::io~ dom i.:~nei@nir·ios.; públi.co@.. 

~io foram .concedida~ ~-eajuiit~@ ~<W.-leu::i~.i~ d~wi@~~ ~,a~ futt_~t"i,@ 

do disparo :.cos .çatilhois sala:i:i~is" niii?. vigfiftt:i.i!I. d& @~é&la mô·\..r@I,.. f'b@fl5 

. tampouco, e.:i funcão e.a variação~ ORl?o Kle f&toc- e ei.::,t:Fid© ©.@. f .. íilirlM;i, 

Gera.i-s :nio tem u.mà polí--tica $élll!r:'ial · d@fin.id~c Is;t.~: t~·~~na 0 iriet:u.!ii:-i,::; 
. . ~ 

.veu difícil a. avaliação da pexdai iw,!ilc.'f!f'i.f!l · OC(;l!"~i@a du:r.r:iH'i.t@ ,, &là©·r. P@= 

\,e-se estimar que ~'11 funeionfüri© tipieo ra:11sti1i1tutâgiei §@fgCTni tim:ill:. %'®©t\!.,.Z. 

·.·. · ção de mais de 55% em .seus vene.im':.:nto~ t'~<i!i.il% 'ª-~ jmt®i.Z'.'© .~- ªig2;:~mb~@ 

· · de 1987 .. 

Os resultados dest.e ~jt.iÍlit~rnfl:ntCT fog~m e§m@me:1-i:'&.d~1~ rr.&(;:f~i:)l!M,;Ji 

· ::i~nte 0 quando do primeiro aniV®ln,âtri© do Go·<F~i:-ra©> N<!;'i:Jt,©ri.Car©o~Gu qu,~ 

se auto=definiu como um Gcnr1G:l')li)O efif;.i~nt®º fb. !M}(;ã,g ~f,}í-.T.:iifttG. de:i~:t,~ 

t::abalho faz uma avaliação .deste ."stju.~t~m~H'fto çom b,.;t~@ i:õcni ~~C!.©,~ ~.i;i;;= · 
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3. O P.JUS.TAMENTO FINANCEIRO DE 'MINAS GERAIS 

Nesta seção procüra-se avaliar o processo- de ajustamehto 

financeiro que teria, ~s.~do realizado. em Minas Gerais .. no prime.iro ano 
. . . !• 

da administração Newton Cardoso~ Aporitàdo por"'muitos· como e:M:itfrnplo a 
·~ . 

ser seguido pelos demais Estado~ da fed~ração para ·o saneamento -de 

suaii. fin;anç~s e para a redução .d;o · déficit global do setor publico 

brasil'êir0 0 • •. O· àpà.:rente, SUCe$SO -~O. ajustamento tem sido aceito St:in,' 

que se··'áValie ·a reál si tuac;ão. financeira atual do Estado e o papel que 

teria d~sérriperihiàdo:o:· pro-cesso 'de .. saneamento na sua per fôrmance a 

.. . . . A ê~trai:ég.ia' d6· àjustame.nto,. p~reee ter conce:ntrç'l.dO es fo:r= 

ç;o~ º :
1.ihte;·· a\fi{/• ·~m duas· ''.f~er1té~ t ri-a exp,ârisão' das recei tasil especial~ .... --. •' '• 

::ient.() .. ,at::a~é~ da: .. i'.nténsiii~açâo'··do. procé.sso: de f iscalização-c,. visan.;. 
·. ·. :···'. .~ ~··: :' .... ··· .. ·.:.' :·.;. ,; - :• · ... _:_:~ ··· ...... ~· · ... · ·.· .. ·. ·_.... . ....... •" ""' 

do :::pquzi.r o g:r.Z'l.u de ·sonegàça·o, e:i,astente nci Estado; na contençao da:s 

écsp~s~'; o- '-p:~,r-~'··C> :q~; .se" p.roptfs. um~ ,;acion~lizaçã~ da ·máquina pÚbl-j_.,.:- . 

ca ·a;o~6~-~h~d~ · â.e' U.'ila adeauac;ã·6 do número de funcionarios necess?.1= 
: . ·~: .. : .... . ..... ; t'f;? \ .. '.

0

• : -· • ,.a. .' .: • • .: 

rio para o seu· ftinciónamí;nto p·· e~ ·s·em qtie foi se· é;i.;:pliei ta.da~ a ado-

çao de uma política que impu~esse significativas perdas salariais 

aos '.56.ri..~idote~ .·'públicos~ Ao éónt.rãri.o do que .,se pemi:i.a u a principal 

'.;.10"::.i'V~ção: dcf prddesso de aj'Q;sta'.mento .. de Minas Geri.ü~, não foi p:ropri2 

mert"t:~ 'à. bi:lsca·çiéi"·sêü',~aneamentô '·financeiroº Este e:ra necessãricu na 
·, . 

vc::-êá~e ~ ·,:para viàbiliú1r 'o ·q.bjetivo do · gqverno. de •imenos despesas e 
.. :. : ... -~·. -~· \ ,· ...., . . _. . . . " . ~ . . ' . .. 

r.ai's·· ·abras"· estampado pot ',:.nume;ros -~outdoors 00 que· .. foram espàlhados· 

pc{;. fStaÔ6}. N~~ste; senti.dou d e~for;o ··a.e ~~n~àmento' deve se:':í: Vi$tO . 
. ·,: :t.:. ·. ' : : • :" ·,·· • "':· • •' • > ·- •• ' •' •• • : • • • , ~: • • ' 

1 

• • ''• ' : O., 

a;:ie:ias c:-omci:: ês't.:r'àtegia .qüe .:visa :.ampl,;1..ar,,espa:ços para a realizaçao de 

0:::)f~s u que~ ·nas. condições· preced.entes ff. ·não poderiam ·materializar-se 

a .;;::fro 'SêX através da ,ampliaçãô .. CQ ençl,ivlçÍa~~nto:.:. Do ê:idto: do ajusta:

:':ielll't:0 ,,;pê.55.0U):l. g.ependér e po;i:-tant.<;:> 0 a evo~i:u;ão. da. divida ·ao governo 

ôe' 1P.i n,as. Gerai~··· ã m~d~da. qu·~· 0.· . 

0

iradêpende~te~ . ~e _ ~eu ~ará t~r. priori tá= 

=-io ·itãa.sit.uação fin~n~~ira>a~.: Est~do~·prome;tia Pª!-1:tar-se. a atu~l 

aê:.:-;.~:;istr;~:i;;ão ·pel.a rea1ização de um el.eneo dé. obras O quer para. ho!'l.~ 

rar · ccr::ip::orriissos assumidos· na: campanha; quer para axigariar dividen= 
. ' 

é.os para jornada~ pollticas futuias. 

3.1. O esforço de aiustamento 

As informações contiãas no quadro "i.r.evelam.queu do ponto 

ce vista .das reé::ei ~as,. o· esfor~o qe ajustamento ·não ·. foi . suficiente 

para compensar a· retração ec:mhecid~ pela arrecadação como rcsul tado 



ANO 

19.82 

1983 

1984 

1985 

1986 
1987 

QUADRO 1 

GOVERNO DO.ESTADO DE MINAS GERAIS 

EVOLUÇÃO OA RECEITA DA ADMtNI.STRAÇÃO _DIRETA 

1982 = 100 

Em cz$ milhões de 1987
1 

!CM PARTICIPAÇÃO -NA OÜTRAS RECJÜTA. 
REÇ.ÉITA DA UNIÃO 

VAl.,oR·. ÍNDICE VALOR ÍNDICE VAL01;{ íNDICE VALOR 

47.118. 100,0 10.913 100., O 7. 204' LOO,O 65. 235 .. 

38.255 81,2 9. 2_62. g4:., 9 5.364··•· .74 ~? 52 ~sai 
: . 

42.094 89~3 10.162· 93 ;l 9.422 130-, 8 • 61.~.67_8: 

52.141 110,7 l:3~·08.7 · l.19,9 ts; 2as· .·· 21·2.,2 ·. 80.·513. 
.. 

·. 

65.292 138, 6: 15~ 109-. . '138, 4 11.393 158- 1 
. . . '· 9.1. 794 · 

·s.s. 011: 124 8 . ·. , . . 1L898; • 109,0 .. 14.536 20:1:;a . 85.245 
1. 

LÍQUIDA 

Í-NDICE 

100;,0 

8_1, 1 

····94;5, 

12); 4 

140,7 

130f6 
·, 

FONTE nos DADOS PRIMÂRIOS: r-irdi,Càdores · d~, Con]ti'.titura~·s.uperintendê:n~ 
c:ia de Estat~stica e Infórmaç:Õe.s .(SE!). Belo Hórj_zont~~-1982 - 1988 • 

. 1. ·IGP-..DL dc1.·FGV .•. 
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da desaceleração do crescimento da economia brasileira e mineira em 
1987 Q De f,ito O a receita líquida do Estado declinaº. em termos reais 

e 

7 0 2% em relação a 1986, o que se explica pela queda real de 9% do 

ICM - em que pese,o esforço empreendido - e pela redução de 21% das 

transferªncias da União. Som~nte o com~or~amento "outras receitas", 

que representou 17% da receita iiquida do Estado, · conheceria uma e:x:

pansao no ano de 28 0 2%p compensando, parcialmentee a redução regis

t.rada para os demais .. 

1.l: bem ver.dé:lde que se pode argumentar que,. por ser o ano de 

1986 atípico em se tratando do comportamento da economia brasileira 

'e do setor público em ·geral, não é ele indicado' para anáiises compa

ra.tivas. Comparando, portanto, o desempenho das receitas do Estado 

em 1987 - ano em que· a ec.onomia conheceu um crescimento de cerca de 

5% - com o ano de .19.85 - quando o PIB · cresceu 11, 1% ·confirma-se 

que a expansão real de 5p8% d.a receita líquida deveu-se, sobretudo, 

ao crescimento de 12, 7%. do ICM, mais que compensando a queda real o

corrida nas transferêndias federais e no domponehte noutras. recei ... 

tas. vv O que seria um indicador dos frutos obtidos, pelo lado das re .... 

ceitasr com o processo de ajustamento. 

Embora não seja possível estimar os ganhos c9m.ele obtidos, 

sabe....,se ~ a) q_ue não foram suficientes para evitar a queda das recei

tas em relação ao ano do Plano Cruzado, por um lado O e que contribui-, 

ram 8 por outro ladov para o modesto crescimento de 5,8% da receita 

liquida do Estado em relação a 1985; b) quer dada a dimensão da dí~ 

vida. do Estado, revelar-se-iam eles também insuficientes par_a permi

tir que tivesse início a política de desaceleração de seu crescimen

t.o e que se ampliassem os espaços para a realização de novos inves

timentos. 

A outra frente explorada para o ajustamento financeiro do 

Estado foi a que diz r~speito a seus gastos. Também ~qui, os poucps 
@ . 

ganhos obtidos com a reduç~o de alguns componentes foram mais que 

compensados pela expansão de outros. Conforme se observa no quadro 

2 9 à inexpressiva redução dos gastos com pessoal (ativos e inativos) 

ocorrida em 1987 em relação a 1986 contrapôs-se uma brutal ei'evação 

das despesas com o serviço da divida e com os investimentos Qe res

ponsabilidade da administração direta, ainda que realizados pelas en

tidades descentralizadas. O resultado disso foi que o déficit orça

mentário, que em 1986 representou 17 ,8% das receitas líqui_das de o

peraçoes de crédito, saltou para 50,5% em 1987. O que exigiu, como 
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. co~seqU:êm:::ia., que :o Estado ampliasse ate·rn:orizantemente a cont.rata

çã,o de emprêstimo pà:ra a sua cob.ertura~ Assim, cOino prÓpor,ção da re

.c13ita líquida. do É:stadb, as operações de crédito. saltaram. de 12 9 2% 

em 19.86 para 66%' em 1987. A comparação com os dados de 1985 revela 

um corµportamento ainda pior para as despesas do Estado ocorridas em 

1987. O que indica que a ajustamento, por esse lado u não teria al

cançado o mesmo sucesso obtido em relaç~O às receitas. 

PES.SOAL (2) 
ANO 

VALOR ÍNDICE 
-
1982 32.285 100,0 

1983 28.236 87,5 

1984 24.300 75,3 

1985 31.878 98,7 

1986 39.011 120,8 

1987 .38. 226 118:,4 

QUADRO 2 

GOVERN<J DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EVOLUÇÃO DOS COMPONENTES DAS DESPESAS 

1980 = 100 
- 1 Cz$ .milhoes de 1987 

SERVIÇO DA IIWESTIMENTOS OUTRAS· 
DfVIDA TOTAIS (3) ·. DESPESAS 

VALOR ÍNDICE VALOR fNDiCE VALOR ÍNDICE 

7. 9·37 100;0 16.664 100,0 24.109 100.0 

9.247 J16,5 10.900 65,4 .19. 894' 82,5 

13 .. 461 169,6 10.562 .63,4 ·2s .410 iOS,6 
20.998 264,6 24.759 148,6. 27.869 115,6 

13. 758 173,3 24.073 ·144,5 31. 257 129,6 

. 22.5.85 284,6 35.493 213,0 32,061· 133,0 

, 

TOTAL 

VALOR 1ND1'CE 

80.99'.5! 100.0 

68.277 84,,3 

73c793 91,,1 

105.504 130$3 

1ms.099. . 133~5 

1.280365 · 15~,5 

FONTE Dos DADOS PRIMÁRIOS: Indicadores de Conjunturaº Superintendêri 
eia de Est~tística e de Informações (SEI). Belo H0.ri·zonte, 1982/1988:-

l .... IGP-DI da FGV 
2 -- Ativos + !.nativos 
3 - Investimentos + Transfere-nci' a· s d·e capi' tal dm · · - : para a. a . 1n1straça,o' 

indireta. 

Curiosamente as informações contidas no quadro em análise 

revel~m que um ajustamento expressivo pelo lado das despesas teria 

sido realizado <:lurante os dois primeiros anos da gestão do,governa

dor Tancfedo Neves. De fato, as despesas totais do. Estado se redu

zem expressivamente em 1983 e 1984, dada a violenta retração real o

corrida 11os ~astos com pessoal e invest:j.mentos •. Em 1985 0 sob o co-· 

mando.do GOvernadór Héiio Garcia, .as despesas voltam .a crescer as

sustadoramente., lideradas pelos investimentos. que crescem em te:rmo:s 

reais· 134% e pelo serviço da dívida, enquanto as despesas com pessoal 

retomam praticamente os níveis de 1.982. Em 1986, em qlle pese a expre~. 

siva redução do serviço da d.ívidà explicada pelos. frutos do Plano Cr:i::!. 

zado, asdespe~as se màntêmem patamar elevado, assim como os inve~ 

timen:tos, reg.istrando.-se, aindà', um maior crescimento das despesas co:rii 
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pessoal ~ao ;somente: pelos efeitos do Planou mas támbé:mu muito prova

velment.e O por ise tratar de um ano eleitoral. 
. ' 

Comparado com o ajustam·ento reg.lizado a eJ:)oca por Tancre

do Neves v que rec9nh~cidamente .sempre se primou · por uma exacerbada 

austeridade 0 a te11tativa de saneamento, via col'l,tenção de. desp.~sas 
. . . . . . . , 

da atual administração u · repr1::sentou um grande fracassou se .de fato 

foi ela. buscada com serieda~eº Este fato., aliado àbs poucos ganhos 

obtidos em relação: às receitas deve ter, ao contrário do que se pen 

· sa 0 amplificado o desequilíbrio f inancE;?iro com que o Estado se de

frontava·· no inicio de 1987. . . 

Um bom indicador para analisar o êxito do. ajustamento do 

governo de fo.rma a propicia,r""."lhe maior raio de manobra para ma teria-. 

lizar s.eus programas O refere-se ao qu:e i!}dica o. grau em que os seus 

:r~cursos es:tão c_ornpromet.idos. com déspesas, em boa medida: u · iricompr i

miveis e inadiáveisº Entre.estas incluem-se. as despesas de custeio . . . . . .u 

os_gast6$ com o serviço·da c'iívida (juros e amortização)- e as trans-

ferências intergovernamentais O . que u por serem previstas const.i t:ucio

naimexitte O não há como o Estado. delas se. libert~r. ·. 

O quadro 3 mostra à·. evolução de_ste. indicadorº A observação 

que se faz é que dada a agregação do componente ººoutras transferên

cias coirentes~ considerou-se ·a sua tot~lidade como sendo o corres

pondente. à pa~ticipação dos Municípios no pro.duto . arrecadado com o 

ICM e o ITBI. Isso não deve;entretantoe provocar grandes distorções 

np .indicador util:i,·zado porque u ainda que pàrcela dessas transferên

ci:as se destine à administração ind,iretav elas geralmente represen-" 

t.a.m0 quando isso o.corre, compromissos do governo com pessoal ali a

locadoº Nesse caso 0 $eriam também classificadas como despesas ina

diáveisº 

Os números· relativos ao grau de comprometimento dos recur.~· 

aos não dei~am dúvidas sobre a. falácia ou fracasso do ajustamento 

f-ilf).anceiro. realizado em Minas Gerais em 1987. O nível corresponde"ii

t:e a 107% da receita· liquida do Estado registrado no ano só encon

tra equivalente em 1983, quandov devido ao ajustamento recessivo a

cordado com o FMiu a economia mergulhou numa depressão e as recei= 

t.a.s públicas entraram em ql;leda livre 0 

Quando o iridicador supera a casa (atemorizante) dos 100%, 

isto significa qu·e há necessidade de se· contratar ·novas dívidas pa

. r~ que seja honr~da 1 pelo menos parcel~ dos compromissos que vencem, 

e à.inda que não há recursos para investimentos, que, só podem reali-

218 

jJ i 
., .. 

.. · •... _ .. ·.·_.·. 

... 

j 
,': .'~ 
,.:\ 

. ;-~ 



AijO CUSTEIO (A) 

1982 . , .. -.·.· 31. 620 -

19á3 26_.721 

1984. 23.083 
198.5 -~O. 319 

.. -

198'6 36. 842 " 
1987- 38.376-

QUADRO 3 

GOVERNO DO ESTADO .PE MUJAS GERAIS 

-GRAU DE -COMPROMETIMENTO ·DOS RECURSOS (GCR) 
.... - - .··. - -·• . ·l 

Cz.$ milhões .de 1987 

TRANSF. A TRANSF. ÍNTÉR- SERVIÇO<DA- RECEITA 

PESSOAS JB) GOVE:Elli. (C) DÍVIDA (D) LÍQUIDA- (E) 

6~468 17.887 7.937 65.235 

6.262 14.972 9.247 52.881 

5.580 16. 087 - 13.461 61.678 

7.785 20.228 20.998 80.513 

9.775 -~-2.2. 712 13.758 91. 794 

- 9 .156. 20.973 22.585 -85.245 

GCR 
·(A+ B +e+ D) em (%) 

E 

98,0 

108,2 

94,4 

98,5 

90,5 

107,l 

FONTE DQS,-DADOS PFÜMÃRIÓS: Iridicad_ores de Conjuntura.· Superintendência de Estatistica e Informações (SEI) 
lo Horizonte, 1982 · ~ 19:sa. - -

1 •. · IGP~Dí da _FGV. 
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~ar=se 0 às custas 0 tambéme de novo endividamento. 

Na hipótese de rolagem integral dos compromissos da divi

da ( juros e amortização) pode-se abrir espaços para os investimen

tos, ainda que isto signifique transferir os problemas u de forma am

plificada e para o futuro, além de hàve:r: limites legais determinados 

pelo Senado Federa.l que devem ser observados nesse sentido. Mas r con 

siderando que os dispé.nd:Los com o serviço da dívida correspondera.m 

a 26 u 5% da receita· iíquida do Estado em 1987 e que foram eles inte

gralmente rolados - o quE:_ foi permitido em caráter expepcional - P.2. · 

de-se dizer que restariam recursos da ordem. de 20% da receita liqui

âa para a realização de investimentos. Em que medida teria sido ob

servado esse limite pela atual administração para evi ta·r uma amplia

ção do endividamento .. :@ o que se analisà em seguida. 

3.2. Investindo no (d~s) ajustamento 

O quadro ·4 retrata o esforço de investimento do governo do 

Estado - .administração direta - realizado em 1987 em relação à sua 

receita liquida e às suas despesas totais. Como se percebe" seja co-
. ) 

mo proporção da receita ou da déspesa, 1987 foi o anou desde 1982, 

em que .mais se investiu no Estado de Minas Gerais. Como não existiam 

recursbs para tanto, conforme discutido anteriormente, issos6 t~ria 

ANO 

.1982 

1983 

1984 

1985 

.1986 

1987 

QUADRO 4 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

INVESTIMENTOS! COMO PROPORÇÃO DA RECEITA 

LfQlJ]:i:>l\ -~ _QA~L DJ~$J?:E:Sl}.S TOTAI§3 

INVESTIMENTOS COMO PROPORÇÃO DA 

RECEITA LÍQUIDA DESPESA TOTAL 

25 6 5 20 u 5 

20,6 16e0 

17 0 1 14 0 3 

30 8 8 23q5 

26,2 22 0 3 

41,6 27 0 6 

.,;. 

FONTE: Indicadores de Conjuntura.· Superintendência de Estatfstica e 
Informações (SEif. Belo Hótizohte, 1982 - 1988. 
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· sido :p~ss i.~cl -rtr.:avés- dim con=t:nil:.ação· de ~ovo5 emp1r.c$timõs e @® . .&mi= 

piicXtâo. da divida . .púb:l-i.ca miné'.iirai_0 · 
. . .. . 

"De. fato~ as opcraçÕ-cs -de <:rédi.t:o. (:;(rnhCt:::(;Til !Jm Clf@s-"ir;;'irMÚ'i:tO 

..real de 402% no ano em relação a 1986~ tendo· e,1.e:t.ir.iça.do ,~ pi~r.tpg~·-G!o 

inusitada de 66% dÕll re-eeita liq'u.ida d.o Est.adoc C©m .i.~Hm,. ~nf nÜ.lYl1::;ic;,s; 

d.f.\ divida e os seus enca;;:gos {juros e ,:11.m.crti;;;aça.c.Y~. ez-e:~c~n1. r,,#'.~rniit,1.., . 

.. tloiament"e.,. conforme se percebe ll'!O qu.~d1:'o S •. Bm l~Hn 1, ~ e:H:iri,:Út t:61.;arl 

·do Estado cresceria J6 't em. rr~Z.%~ao .a HH~6 t depe,,i.~ cle G'çt,h~CT~g 11:Jli•.!4 ®~te.· 

·· ·_pansio méd'ia anual dia 13 º 6-t rn~ :c"1;E,c:ad@. d~ 70 ® @.m tr:n:'"~H:i 1'.J@ l~\t ®ft,-=-· · 
to' . . 

•t.re 1960=86. Como propor.~ão df! ll'.'eê(i';l: i t.a: :U:çp1idti ,. e 1;'<:.®f.:V~(,'.'ü q;t1: c{l\/.tc:, 

... :da (j'1ros e amrn:ti~ação» ~~lta;J:i@ ele .l~t @fü .J..~·~·G u a:·f.!~,1, .c:'J· -<:{ttíl t;i(5.n~,. 

··b' f .r,..' "'""' ·~· ·,,2. . s· . ..,., 'tr.i. in.u i'!! .cn·"'e ..e:~q:.fü1ss~o ~a ~~?e~i ,~ G"'1",eo~g-t.b/.,,:;1. ne>. ctrr.o, 0:. ti\. ~~~\'l~:t;@ .Jú.?: 

:.;eus en-ea.:rgos com a e-K.t.in~ io ~a. ·<i:©l;'."~«1:; io mcn~t!~ i.ti '"". p1.u:1; .{:1 e. ·:;t 1~. :~i;,. 
19-51"' 

Esses indieadol".'e:SJ mostz-<1'f.r.'iie Qt.!t fõ~mt:i ii:1~q\').1.fl<·e,:e11,.·(:,i\.ir<;..<, fJ 'l}l::~,~-' 

~alado proc~sso de ajustamento fin~nceiro de Minas ~er·~i~ nã~ u2~ 

do das r1~cei tas u seja pela 1ce:~liz,~1çi..::) d,~~c.;.n fre,J<ó::,, d(; c,i:,~:·:.=1F :~.':':!:mi}- ,:!·.';··· 
/.. finição de suas fontes ·d.8 f.irtª.nc:L~tn.~x'l:tt:'.;;e O· :i:&.t.c; ·~ e}.\,\() t,i;: :t:\:,·,..;:·,;,\,;,; 

Esta.do ·5e encontram b,O; e(; E:l'tl ~).i..C)l" ·~ i. {,'rJa ç~ f.io r::Ji:;, CJ1J.{;, t:::;;;·,~~t:1.\J ,;; ,!: \~ .. ,.,:· .1, '.~· ~. :_.· 

. e.;;1. atual. ad.minis.tra<,;á'.o º N(;?;sse ~ent.id.o ,, tE:rL:, c}c:cn,~:r: iJ.c;;; \'.ét,-: m::,,:' ,.;:,· :t,: · · 

4ustamen.to o:r.ovoc:ado oelc1 ecmfu.z.i§ío cp,1 .. ,2 i1: f1:':!':d:.2, ~1,:.i :Li<::.:z:·i .. :U::\._:.(. :. :,('· ,···:_ .J .... t.. • 

ve;;:bo governar cc.;s;:n t(icar obrasº o ,:lu~ e tipice> d~s. GL:;~?i,~àldC-1 :c,:-; 

populistas o 

isso poã.e ter ocor:r.ido, certo é ~ue r l:H:':~:s'í::C:;; t':::ns.o p ·;;_t'&í',:b.fon ô ·vc}It.};'M;!, 

im,..est.irnento regist'rado ::-10 ano §~rio;.t e pelo n1<:';?!1'.)ff, n.,Th p;.;::t'ií,)OiJ;:hê} ,'.:.! .,, 
• .,. " • <t> l' "' . r.. <"' - •·-'I ,• ~ .. = ,-_. ,.,.. !\ 'f'- !'-' ,'.: r;:-:. t-tt, ":"~, r·h '?.; ;:.,,, ,.. \\ ,., ida :tnco:-po:- ªªª e ;;e ali Í: g~Ô pe: ôfil; go1J'(!;l::f:'lii.Cn~ ,;;!\"!. ;,.,~J.. .!.C..,;>.&, l7.,l>, e ,~~/i;',o·'.'-~.rn (' tc;"c~ f;,;L,.,:. ' 

_eela do aumento e.a d.i vid~ nic pm~a: §f{g,,í:' ª·<~bJ..~é~~e &o (~;e1ve~:Tr.ei· -~:;\;;\ . .::.fo;; ,_. 

~ f.e·f!iêà ~= dôla:tes
9 

ól ~!vida .;i1:1.f.le~11;:o{)j @i U$~ J.,..J 'biH~ÕH ~~ !S!@l tir~lr&, &.li§@ &'jíí.'5}'::1:V
!.;.O 11> VS$. 3 bHhÔe!S @i;; ~@:.t?t:ab:i:~ dte 196? º 

"· 'i:.. 
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· de a.penas teir explicitado o desajustamento é,dstente. E não.o -de t~·r 

promovido o ajustamento das finanças de Minas G~rais. 
·.·: 

QUADRO. 5 .. 

. GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS . 

EVOLUÇÃO DA DIVIDA: ··TOTAL. E 

PROPORÇÃÓ DE.SEUS.ENCARGOS Éflli RELAÇÃO A 
RECÉITA:LlQUIDA. 

. <<-'··.-:' ~(?,,-,:•: · .. DIVIDA i. 1NDICES· . SERY..ICO DA D. !VIDA/RECEITA LIQUIDA .1983. = lOó . 

:,19á;f < .ÜH:i:wÍSi°u.BO. 10.0e~: 

.. ,:::-;.~:1984 >:· ~27 .22{u93 .1._229 .• Q .;,· 
.'·.:l9f:i'.;:.· ;./,frr~65l~·s'i 14:90.0 : :!· .. 

, r::·t~·a·,.·· · , ;30:3 /~; é ~l:f i6.3., o · · .. _. _. _. . , .,_ 
·-:, · .. <f~:tit·'. : 40~.6i4';4.{ .,::~·~o:.:o __ "_·:·.··,.·.:_.:, ,,'.', 

• •• • . •• \ • }, ._ . • .: .: • .: .• -·~ .:!'."' .... ~ • '· ::, • 

· .. ..,· .. 

· ·;':/ .. FfüiTÊ"; oás"•"i5ADOS PRIMÂRIOS ~ Indicadores de Conj'l.mtura ~ .. Superintendê; 
eia de .Estatística e Informações «SEI):. ·Bel© :aõríiOii't:J'f; 1982=1988.-

.).: :..: . ):i.p. 1.0 O O . ORT~ s I OTN s ãe :cre z e·mbr·o ~ ·. · -· . . 
·· ... -.. . . -·: , . 

4!º CONCLUSÕ~S 

.Este trabalho proci.Í::óu fazer uma avalia~ão do processo de 

ajustaméntó financeiro de Mirias Geraisu ~m 1SS7. A anilise 0 com ba-

13.~ nas i.n.formaç;ões: disponíveis eon'eluiu queu .· de fat:0 11 nao ocorreu 

nenhum ajustam_ento das finanças públicas de Minas Gerais.u eomo o go-

. · verno estadual procura :mostrar em sua propagânda6 · As despesas to= 

tais, po:r exernplo9 crescera.."í.1 18 117\\ em· termois réài$v. eri! 1987 0 .·inten= . . . . . . 

. 12ificand() a tendência. iniciada .e:ii ·1984 •.. Mesmo e~cluindo.;.se as despe= 

$as de capital u observa-se que as despesa!ii> reais · correntes cresce= 

. raro i O 7\e. enquanto as ·.receitas liqüidas de operações.. de °C!'~dit.Ó a~

.. presentaram uma queda real de i ~ HL O montante dã divida cresêeuQ so 

.. ~m 1907 ~ em cerca de: 36%. Enfim 0 i-ntensificou.;,,se. a tendência de a= 

'· gravamento dó ·desequilíbrio -estrutural das finanças publ,icas d~ Mi= 

nas Gerais~ 

·. Os dados ainda apontam para o fato de que cerca de 85% do 

tot.~l: das. operações de· crédito· ocorreram no mês de d.ezembroº Isto 

pode sugeri::- que parte destes . e:mp:-éstimos visou tornar positivo o 

eaixa do estado. Seu de um lado e esse procedimento pérrni te a especu= 

la:ç;,ão·_,.d~.-.qué ª' gestãb .financei~a· e~' Minâs Ge·:rais vi·sa permitir. a ob

te:içã.o de di~.ridendos .político-eleitorais no curto prazo r de. outroQ 
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ele garante a conclusão de que esta administração, ao ass irn proceder v 

mui1:o certamente está comprometendo o bem-esté!f:_ das gerações futu

ras deste estado, à medida que os gastos atuais não tendo lastros 

nas receitas correntes, representam saques antebipados que, materia

lizados em novas dividas, deverão ser por elas resgatadas. 
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AJUSTAMENTO CÍCLICO DE SIDERÕRGICAS ESTATAIS E PRIVADAS EM 
* MINAS GERAIS - 1980/86. 

João Heraldo Lima 

l - INTRODUÇÃO 

(a~ 

~ bem conhecido o desempenho cíclico da economia brasi= 
leira nos anos oitentáº No primeiro ano da década apresentou cres~ 

~nto·econÔmiCOo A seguir 1 no triênio 81...,83, atravessou severa.re - . . ·~ 

ceiu~i9e No período ·84-86 recuperou o crescimentou sendo que nos dois 
primeiros· anos em contexto de elevada inflação epein 86,sob o cong!_ 

lamento 'de preços, câmbio e salários do Plano Cruzado" Mú.i to tem si 

do dito sobre o processo de ajustamento das empresa~ diante deste 

eic1o º A visão predominante em· amplos segmentos d.a opinião p·úplica 

brasileira é a de que às empresás privadas ajustaram'.'""se rápida.e·éfi 
\' . . .,,_ 

cient.emente às adversidades da década, enquanto as públicas não· o 

fizeramo 1 

1: notório o .fato de que as . ori.entações mais gerais da. P2. 

lítica econômica de contenção fiscal adotadas pelo governo est:rel..;,; 
tara1J1 drasticamente a autonomia empresarial do setor-pródutiv~ es
ta.tal na ·dêcàda de 80º Gradativamente, as 11decisões.internas 11 às em 

. -
presas públicas vieram sendo substituídas por 51decisões externa51 11 

a elasº Dito d.e outra forma, as empresas públicas têm sido forçadas 
r . . 

a .abdicar da prerrogativa de decidir questões microempreaâriais i!!_· 

ternas devido à existência de constrangimentos macroec'Ónômicos ex

ternosº Em função disto, torna~se difícil o estabelecimento de ade 
. . 

quados critérios de comparação de ·desempenho entre . empresas esta-

tais e privadasº Entretanto tal dificuldade não deve·,,i·a prior~; im
pedir análises comparativas. 

A ótica adotada neste trabalho é simples. Acüo.ite..;.se gu~. 

alguns tipos de ndecisões externas", dados o alto grau de sua abran 

â ... O autor agradece a Guilherme de 'Alencar Amado pelo eficiente trabalho de 
coleta e preparação dos dados aqui utilizados. 

*~ - Prof. da FACE/CEDEPLAR/UFMG. 

1 Sobre este ponto ver Werneck. (1987). 
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gância 0 compulsoriedade e visibilidade, eliminam integralmente a .lu 

.tonomia empresarial O suprimindo o espaço das 61decisões internas 11: 
Outros t.ipos, que possuem est~s atributos em menor g·1·au já abrem al 

gum espaço para waecisões internas", mesmo que ainda condicionados 

pelas 'ºdecisões externas"º Do ponto de vista das empresas estatais 
. t 

o primeiro caso configura uma situação que chamaremqs de autonom~ 

!?Primida E;?, o segundo, de autonomia relativa. A comparação de de
sempenho entre empresas públicas e privadas aqui apresentada procu . . 
~&râu na medida do poss!vel 0 considerar esta distinção. 

O artigo pretende examinar brevemente alguns aspectos da 

reação frente ao ciclo de quatro importantes siderúrgicas de Minas 

Gerais 0 procurando enfatizar as possíveis diferenças de comportamen .. 
to entre as públicas e as privadas. As empresas pesquisadas foram 

USIMINAS 0 ACESITAv MANNESMANN e BELGO MÍNEÍRA (as duas primeiras pü 

blicas e as outras duas privadas) •2· As informações contidas no tr; ..... 
balho foram obtidas a partir dos balanços anuais das empresas. 

2 - REAÇÃO AO CICLÓ 

~ .. Investimento 

Os dados da Tabela 1 indicam o montante de recursos apl_!. 

eados no imobilizado., incluindo conservação, r~posição, ampliação 

® aquisição de instala~Ões, máquinas, equipamentos, etc. Referem-se 

a novas aplicaçpes com.relação ao imobilizado liqudo a~te.rioràs i~ 

versões. Atr~vés dos dados pode-se verificar que as siderúrgicas re . -
trairam fortemente os seus inve~timentos produtivos rios anos reces 

sivos· (81-83) ª Esta constatação aplica~se_tan.to.ao grµgp º'-ª.ê __ ~§itatais 
L . .. .. ' 

quanto das privadas revelando que ambos responderam à queda deve~ 

das e elevação de capacidade ociosa com redução·das imobilizações. 

Porém, na década como um todo, a performance das estatais 

difere acentuadamente das privadasª A começar pela. taxa de invest.!_ 

mento das p;rivadas que é expressivamente superior à das estatais em 

qualquer dos subperíodos considerados. 

2 - Para um exame desta questao envolvendo um aumero ~~ior de setores ver Amado 
(1988). 
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Esta tá is. 

Px:-ivadas 

TABELA l 
'. . .\li 

XNV'ESTIMENTO 

ao 81-83 

OuOl 
O~ 19 . 

o~ 02 
O r· 9:0 

' r . . . ~.an==""'....:""'""'"'~=="'=r.=.~b....-:=, . .,..,;.-:"'.:..,«:' .. ·; 

.FQNTE; Dem6strações Financei['aSii Audi tadas. das Empze~as ~ 
' . 

Aplicar~ 1lies 

.Imobiliza.do Liquido 

Nio i rato atribuir-se o de~equilibrio financeir~ d~s e~ 

. presas estatais a um suposto 

dut.hro"º ~ Pelo menos no caso aqui e~am.in~do não pa:ree,~ h&\1'e~:- in.di , .. , 

. ~élÇÔe~ J~esté tipo de oêen:rência º 
3 

Ao contZ'.'á:tic'.í º · há e~;.;:;,:;L~~(;;i,~ d<a tn~0 

· vestiwento produt'i vo nas empre~a~ estatt~,is º Dur.Gi.nte ~ reec:::ffi',!;l.i(;'.); ,,. ,, 1;. 

investimentos ·produtivos das ~iderúx:gic~!s pri v,~HiG~ ~~letS.1nç;~~~·az.1t :~ 1Fti.ê: 
. I . 

dia ~nual de 16% de seu imobilizado do &no ant.e~ioz- e ertcp:..J..õlri,Í:©,· .~ .. ,mf. 

dia das est:atais · foi de apena~ 1%. !niciéit,d& G<. ze:c:upe~~~iet e· ª" t.tJ_:;~&i: 

de :i:nvestimeú1to .do· grupo priva.d~ volt_otll a.·$,~ éle\;l·i:1: e @.p~g;;cit> ~$i. e;r;t! 

t:ênêia,.naguele momento O de grande ca:ipt!àéid~.d~;:· oc:ioit,;c E;:i.t:..~. t.@r,r;"{li.n(iia 

i contrasta CO:U ··~ Vf!rif ie~da ,t?,O_ çp:u.po' e~ t~ tf"il u : rt~ qual ifil~ ., ci.k"'.'.>li-©,l;t~[~(à('ff. 
.:· .. 

. ri.O imobili;ado mergulhar~:m a níveis ba.:1.:rti~iimCHh. irtCJ.\J.~t'v'@i; l~ÍlCi' i!i'1;J'.,,-, 

pico i.!U"/.0 cie ~6 o Estes daqos r:tai.;trarn que p ~tJ.per.!1l.da a CZ-::L!Êi-e V '12.~ 'â,:U1l1f1 

:r:iirc;icas privadas;~ ao ccn:atrário dar:t estatii;i;fj:;.o Tê~ponde~tU\'l. i~r,1.di'..$.,l;fü0:;~. 
. ' . . . .., =·: 

te à reativà.ção da economia. Apaxent.entente 0 e$tã.%'ia: _at u.m:ô.\. · 0'.1\,'Hflúf.H,0
~. 

tração d~. ag_ilic~:ade e eficiêncj,a empresairi1.ü V d@ Ur.t'l l~dõ n. ~C}fi .. t~[~il];=, 

tante ccim a lentidão e ·ineficácia,. de out.,:ó,, 

Ao -que tudo. indi:=a 11 a. disciplil'ia de corte de 9·,.:l.~tfd:~_públJ;;, 

eol!ll i:ip_osta: .às estatais foi u neste caso e cumpridéi fi~1.me:rí:te º ç1:;'}tn Gidi~; 

.decisões e~:ter~ª's prevalecendo sobre ais iriteina~ º E~tél iS1deBiifo .. li'-;. cú::-i0.1 · . . . . . ' . ,• ···= 
·· ~iinci~ aos preceitos gerais da poli ti©a ··eeonôm:tc~ configur.&:. urr.a · f~â."'· 

tuação de à\!i:.OnOmia SUprimids o }?Or iSS() V fiÍiQ \S: t;_,i(;) C:l&J;;'©, Q ~.entf.d(j 

'. da comparaçãc:> direta:_ entre a performance empre~árial dos gr~u.p.t:)& pi·i 
vado e· estàtal~ Conside:tando=se e plano mie&"aempr<2:sa.Tiali; ~cHit..:i.de.r-

3 - tste por.:o .também foi observado po'!' Gomef!> .@ie Almeida (1987) n. p.21·. Nest@ e.ra= 
ba.lho a amostra de empiesã!s · esta.ta.is e:ir.a.miMda$ é bem. g;,,ais ii!,mpla do q\Ue é>\ deÍJ) . 

·te li.rtiso.' 



ft{) âmbito estrH:.éi.mente ir.t'-?rno .das empresas, torna-se ir.icom.pi~ecns r 
w<el .fS decisão de impor- a elas um corte de investimento drástico O 

®uficiente para impedir sequer a conservaç.io .e reposição de equip~ 

m(!nt-osº foi precisa-mente isto. que oc;orre.u com as e-st_a1;:ais aqui exa 
. -

-. ·minadas, cuja tà·xa de investiment'? nos períodos 84-85 e 66. atingi-

ram a:)enàs 1 e 2~; respectivamente. '.par.a _·emp~sas qÜe atuam em mei · 

ead.os ev.t~emamente competi tivas e dê con-t:inua·· evoiuç.;.o -tecnológic4 

. de~isÕes CO~ô- esta ·comprometer,i -gravemente &-· SU~ _.sobr~yi V~nci:.a futu 

X'1'io A me:no$ ·que_. se acre(ii te em àlgo como eutaná-s{a empresarial e. a 

explicação de. uma at.1-.tude . .cómo esta deve ser _buscada na· interferên 

eia -externa sofrida por estasr empresas .. No que se refere ~os . i-nves 

tin".entos o que a. situação das estatais suger--e é que não permaneceu 

nenhum espaço para 6 -exerci.cio de decisões empresàri.ais· (gerenciais: 

aê::ninistrat.:i.vas ou es trat~gicas) com urn mínimo de autonom.i.a e o que 

d:U;iculta o estabelecimento de. comparações diretas entre o desernp!: 

liho destas empresas e o das .. ~privadas.. . ... ---·· ....... . 

~~. Endividamento e ~ig'Uidez 

·. o~ daào$ dá Tabela 2 indicam. a estruturt:l de .capital mos= 

tramfo a. relaçac · entre cruz,.ados de ·t.ereei-ros e C::X'.UZi!ÓO$ das emprÉ:= 

· 33~5º. f)c po~to de vista das est.at~is, até me.éL(:OS de peri-oào .'jlriali:s!_ 

©.O e~tes daêos refletem urna situação de :autonomia_ supr:1.-midaa _cons~ 

· qüência da. decisão de vincul.sir .·a est.~a. têgia ;financeira destas empre 
.·· ·. . . .·· . . -

sas ao financiame:1.to d.o "bala~iÇS de pagamentos .àO país nos anos an..;. 

teriores. · Pór.érn ~--a;>ós a in te.:-r~pção · dos· finaneiament:.os. e~·ternos em 

iS2/8J no-ta-se·· uma ni t.iàa raelhora nos · indicá-dores de .endividar.tento 

total das estatais. 

Quanto às privacasp percebe-se uma consisbent.e quedá dos 

indicadores ao -longo de toda a década de 80~ A rápida _:-esposta de! 

tas firr.ias ãs ele-.rz:.ções dos custos financeiros é evidente~ persis= 

ti:nêo r:ies:mo· du:-ante 86 quando estes encargos declinaram em :f:el-ítàçào 

aoi anos anteriores. 

t inte::essante assinalar que no péxíodc 84-86 o aj':lste das· 

estatais tem o r.iesmo sentido dacuele verificado rias 10::ivadas" con= . o • . . ~ . 

~i:::ou c::ega a ser i!té :rnais intenso .. 'P. eclosão da crise ·financeira 

!t!':c::nacional co:.i o ::cchar.\ento dos :me::-càdos de cré-di to sunri~,iu º com 
~ -

pulsori.a:mentep o processo de utili::ação das estatais cc::io fonte de 

c.1ptação de :recursos exte.:::-nos. · Com isto g o espaço de decisões intcf 

nai c,esta-s empr~sas ·r~fere:1-tes a gestão financeira a:':lpliçu-.se e e lãs 



. '. :: ... ~. 

·' 
~~E~À 2 
. -: ' .; ' .. ~ . 

ENDIVID~NTO ~'O'l~At.. ... 
. -- ....... -----'----~----·-~-.,,..,.,,=--.~-:c=:=·~-"""""'".,,.,,._..,,=~===:t~~=~ . 

Estata·is 

Privad.as. 

80 ·; ·., ,86, ·· 

'.~ º"'}; (;;, / • 
d,-;' ' .,., .. 

FONTE g bemonstrações Financeiras. s'-'tudi ta das. das Empr·esa$. 

Ex:tgível 'I'otal 

.Patrimônio Líquido Tangivel. 
· ªDados da USIMINAS apenas · porque o Patz:imônio dõ:c ACESI'l'A. · é t'l,rs,,;7,•1d.;J 

vo rieste petiodo~ · 

pas~ararn a desfrutar de ~aior autonomia. . ~' 
~ri t .. J;, e1 ;,. 

é qtM?@ .nesta nova .s 1 tuação 0 a yelocidade . de .:iHiapt,~,Çb.ÍI') 

.. cc:ms.iderave.trnente o~ 

t beí!! verdade que apor"i::e~ de c:api t~:t po:r. p,'i:Ll:'t.;.e do- 'X·-:;:,itt,tJ= 

~o e· reavál1ações·. de irnobilizad9 ()Corr·itj.as no pÉ:Z'.'ÍCd~J · con t.r.--:U:!1.-.í~i'.\i.;i' 

.apenai e~ntabilrnénte" para. a. melhoria. do~ .Ü"HJ.ic:1.;&dc.n::-~:~ dei é:H1t;;i''t1G1'jr""· 
. . ~ 

:lént?' dàs estatais. Porérnu.os dados da 'l'abela J_f qumpz·1:'.'.<Ít:í:.í;t~~-n:@,rpt'J;:;. 
~1· P ~ no~o d~~ .despeeas •f. 4 na~~ei.'p~. =. 1'.~.'.' 1.,.d~~ ~~ ~~,-~~A :a ~~i~~~~~ = ~ w r~~ Y~ -~ - ~ ••~ ~u- ·~~---• ~,u ~~--~A~ A- ak~v~J~ 

• : • :;·,,i,-

-es oper,acionais destas empx:-.~::.~se con.fi.:E:mam o aju~t.i;, oc:t'.'.>:n:.td(:v •. · 

,;';: 

DESPESAS ·FINANCEIRAS 

ao ·s1~EB =---~~~~-------=~=~~---~----====---.. ==..,======-:::-=:i:::::.--"';',Ç,.."':::~::.-.. 

Estatais 

P:ivadàs 
· 181 3 82 

.1.0 0 81 

154~35 
.,;;.~ v 97 

52" ,~.1 

· . ...-~o /If1 

:fONTE g ·Demonstrações Firianceira.i::; Au~i-t:ada~. déH; Empz:G\sa~t º 

Despesag Fintutcf.~:ira~. Li.qtdcla§S 
~. Despesas Financeiras= 

Ainda no tocante i perfo:mance financeira, dado• sobre a 

eobe:ct.ura de juros também. indicam .que as estata:.L:, prc.1curar~rn c.,Jt.J.~.t= 

tar-se as oscilações cíclicas da economiaº: Estas inform.:1.çõe:s { ,.re~ 

Tabela 4) visam medir a capacidade d~ .e:npresa de pagar os jure;~ . coi:11 
). . . 

rcc.::-sos gerados . i:1tername?'lté ~. U!Fa ge:i;aça.o operacional d~ cai;;~a P2. 



. @itiv.a ~ indica sa\3de financeiraº Quando a cob<2rttn:a é maior do. que 

l hm) <ª ~mpresa tem e.ipaciqadc -in~erna de. financiar as sUas desps_ 

$.ás financeiras. l..Íquidas; -entire O (zer0-i. ·e 1· {um), recorreu parcial 
,, , -

imente, a fi-nanciamentos de terceiros; é~ quando é menor doqu-e O Czt 

&::O) e tem que financiar com novos empréstimos .a totalidade destas des 

pes~s º Ao l'ongo do per.iodo examina'do corno um todo, n~o há dúvidas 

· E~t.atais 

JPriv.adas 

eo 
-0,03 

4,92 

. w 
CO:SER'rURA · DE JUROS 

81-03 

0~0'6 

0,64, 

'84=85' 

ÊONTE: Demonstrações Financeiras Audita.das das Empresas. 
- -= ~ração Operaci~nal de ·caixa 

\Íl!Cobe:-tura de Juros. = 
·Despesas Financeiras Liquidas. · 

. . . 

86 

de que o desempenho do grupo.privado é supe:rio:E:" ao do eist.ataL Con 

tudo a a melhoria das estatais é clara u mesT:l.o durar.te a recessão p ao 

~ontrário do que 9correu com as priva.dás .neste subper.ÍodcL E:st.-a. ob-

· Servação é importante porque.mostra uma capac,idade de· adaptação r! 

pida. C.Q grupo estatal V CQffi I':\elhoria em pleno desenrolar da Crise. 
. . . . 

Apes~r da pôlí.tic~ · de preços ter prejudicado muito o set.o~ sideriir· 
. . ·. -

9:tco em 86, ainda assim ps estatais consegui.raro ·ampliar a cobertu~ 

rade juros com recursos próprios. 

Com relaçao à liqüide:i: ,· ocorre .algo .semelhante ao verifi 

.cado co:.n a cobe.rtura de juros •. As estatais logram obter pequei:1a m!:_ · 

lhoria · deste·. indicador durante os anos · de cri.se e .enqu&nt.o o da$ pr!_ 

vacas sof::e ligeira piora .(v,er Tabela 5,) •• A.m!:)os · r:is grupos··. revelsm 

.gu<?ê.a de liqüidez e:n 66, provavelmente, cômo· eon~eqüênci~ do coliit:J~ 

l<!.rnento de preçoso 

,g, - Ge.raçio operaciona'!. ·de caixa "' lucro operacional 4- de?~eciaç.:iio ... .aoo!'t:i.:i:.a
ção + variaçãe cápital circulante .. imobilhação ... imposto de -renda. 



!1·· .. ·· .. 

.;_··.· ,·· 

:íl·'. .. ..... 
:, .-. 

__Jjc" 
~ · .. ,, 

E$tata!s 

lP'r-i vada's 

TABf:LA S 
'. .:.-& 
LIQUIDEZ 

FON'!!E i Oempnstrações. Finànceiras Audi tadas das Empl:esais º 

Caixa + TI tulos Dispon. Imedia.ta· + Contas a Re~ebeir· 
11z1,1q'üidez · =. ==-=-~=====·=== 

Passivo Ci~culante 

-o·setor--siderúrgico é 'diretamente afet:~êo pela::, potfti"'· 

cas de preços públicos. adotadas pelo g.o\·a~nop p«'.i:i:t.ieu.lal'mei1t.e no, q_u.e 

se refere aos s_eus indicadores de luc1ratividadeº. A.int@:~fe.z-,ênei.lt ':JS;,. 

ve:-namental no' pr-0cesso · de f i:Kação dos preços . sidei"Ü~gte;:,;r~. ter1.d~ · &. 

afét.~r 'igualmente o· setor privado e-o est&tal º A~!'!d.m !i;i®lí1.do ~ _ p&-.,K·~ 

e'fei;o_s de comparação de -desempe~ho qu-,,:nto à · luer~ti\~:tdGt@ep p&~·~= 

ee=nos lícito admitir que o. mesmo diant.-e _de . int:et::f~~®lr&©i&. ~~,tGk:~nêk. e 

a=âos os setores operam .sob. uma -s'it.ua.çi~ de &iJt~:m,n;;tiEll g:'{~iJ,êitiv~. @/@n_ 

do as-simu a c:omparàção -dir~rta entre -as ~1:H:.~t(i,is ~ a~. ~~i'\.nJclli~- f~~ · 

. =~ito mais sentido neste easo d.o· que nos ~nt@;i;icI:~s º A e;:~~~1;;t(:';6 i,""~&, 
. • : ' . e:::. 

çio êa situação· eorno de .a:utonomia relativa é z-~fog-çG.tdJ L~®lc=i fatt© º~ 
·q,:e os indicadores dé l1.3eratividade res~lt'ª-m @,;2. int.e&'.éllc;ic d.e TJ~2. ~& 

' . . =-
.rie -êe va:-iive!:s ·sobr~· ·as quais a$ deciiõe~ g~n'."®ftei:t\'fi],ã, e âli®:ü1;;t&1,~~! · 

tiva:s .internas. das. ernpresas possuem exp~eliHJi'V'O, pe$O ... Qu,a;ç-ditE~g r: -hi& 

<r:?'spaço para que elas demonstrem, po_:- meios p2:õpiio~f o :~u~iiteJ ~:1.lt"" 

tio sendo e.ficientes Oti' nãoe 

Os dados da Tàbela 6 ·informam sokn:e ·-<1'11· Zl'1,st&"gem ae;~ég,eid& );l_! 

liils empresas .aos seus cust.os de produção~ )A parti): d®l.& ~~ ~r.ir;i_t:e:""' , 

15,as êe-ve~ -éobri-r. todos os demais eustos ~.ão in~©r~idóll(: cli~etarrteitt.11;t 

na produção.· Esses dados· revelélrn u;;';la gra::'lde semelhança ·d® c6mi;H'.:i:f~! 

~,ento entré -'lS ~~ta-tais e as privadas ao longo àC'iJ ciclo. éo.;.S(L Meis . ~- . . . . -
·-:-.:-a::i que d.o ponto de vista da administração do$ eustos e da~ v®n= 

das o ~escrnpenho dos ó.ois . grup_os ap:::esent:.ou a_s mesma$ 'te~~ê:neia~ n~ 

.pc:ríodo _c-Onsideraão~ A?r.bos revelam um movirnerit:o o:\lnticlclico rla hlG!;f 

gc:a entre SO e 81-aJ e~ prô-cícliê.o e entrce Sl-83 ·e· _8~~8:L _ l\lai rnalt,~ 

pa:.-te do período examinado a l:naI"gem das estatais situa-se um·pouco_ 



.tuiiffia das ·pr!vadas.11 provGilve~t;e~ pof'qiBe ~b.u~m em snereado$ 

~~eJ.üíi Ó.'I:!) ~ompetividad~ difer~ci.m4@s. · 

r. 

80 

TN1JEµ\ 6 

MARK·- UP" 

81-33 84-85 
~~~~---~~....,.;~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~---===-=--. 

·º p 54 

Priva.das O p 76 .· 

FONTEi Demonstrações Financeiras Auditadas·das Empresas" 

Vendj:.s - Custo de. Produtos e Serviços 

Custo. ,de .. Produto..s e Serv:(ços · 

Vist.a sob .o p:: .. isrna da 
. ·. . . . 5 
rnarge:n -opcraci,onal · · a perfo:.-manc:e 

.«ios dois g:-upo~ também· !:.?e mpve na ::iesma direção . (ver . Tabcela 7) • f: 

· iT!.t~~essante ob.servar o encrm~ impacto ·nega ti:vo sobre ;,1 margem de·

- t;Or·:t~mte do· co:lgelamen.tq do ?.lano Cru:.::a-do, maior até do que o cau-
. . . :, ... 

~aqo?elà recessão 81:83, .çuando a queda das_vendàs"de't.erminou uma 

. ':(;}.ti:e. ~levação do. custo :h:o unit.árioo. 

'l'J!:Js!kk'\ 7 
,.. .'' ' .. : ~ .. 

80 
.' 

IÜ-ê3 34 ... ,55 .. ,86 

i:!sta't.aii5 . · a ~4ª 131!7'1 . "'l .· ') . ,: 
"10;,-'6 . .L . t,;, .. -~ -,O®' 

1?:-i\vadas -1 i ,_33.- J,40 35 .30.,99 12$~9 
~ 

Lucro O?e::acicnal 
x.JOO 

a- . 
. A:pcnas a US IMIN/1.S · 

·S·.=-.J. ~=&~z:: ·ope:.aCiO~.al p~ocu:-d !:!cC!:- .o '!!10ritêl:1te do .fatur.:!:nc:i:O ·GY:!e .pc:;:-~1nc.ç~. 
CO::l .!! c=?~CS.:7 :;:>Õs ·:.. C:?du;âo de ::odes ôS c.usi.os oricr.:n:fo:.ais e rias àespc-

·tr.,..·f!!"-,-.:,t\ ···~ ,',-:;, . ....,....,;00,., tor"te-1,·~ .;• - : · r · -:, ··-· .... · -- . 'Q'à. • • .!pi. ,:"" .;. .. ...., .. ._ •1.::1-..., 2 .'.1 ... -·.···-S .~ ... : .. -• .. S., .ls ... .l.Sr· C_~C· ~ t:oc,.._.,.., ... ~i)ta .. O p.eso u ... CUSt..O 

i!:; ptoêuç~o .e ·das clcs;;es.:s ca ges:::io -~::::i?rcsm:i.rü nos rcsult,::ú!os · glch;iis de 
C~Í::-~S:?;o · 



.. :> .. 

-wa coro.par.ação dos indicador<?s de. ativiâade també·~ ·'..:i:dmi.:... , 
que as empresas estatais operam sob uma situaçio dcaut~nomià~ 

relativa, isto~, podem exercitar as suas prerrogativas empre~ari

ail com alguma liberdade. Da mesma forma que no caso anterior (lu-

.· cratividadé)· e os. indicadores da atividad,i; · são der.tvados da combina 

çio de inGmeras ~ariãveis sobre as qua1s aé empresas possuem algurn 

quanto ·à sua· trajetória. 

Os da1lOS da 'l'abela 8 p!"ocur,?sn capta:c a rapidez com que as·. 

empresas giram seus estoques e refletindo .a liqüi.dez dos; mesmos e sW.àl 

·. àdr.i.inis·tração. A perfo.rmance geral das .priva.d.as ê supe,::-ior .F:i das es 

~ 

GIRO DE ES'I'OQUE':S 

......,._,..,--......,,,..,,..., ~-,-----------~=~=•uo=~~~='"'-......,.....,,.,...~.=·=--~-:•a . ....,..-=-::-·=··-·--·~~~ 

· · · .. Está tais 

?.r:!.vadas 

· · 115 r·66. 

93u82 

l64v99 

84/79 

l2"lv02 

· FONTE: .:Derno::1straçõe~ Fin~nceira'~ AUdit.adaz das Empre$.füil, 

Custo de Pród\!J.t::.os e Se:r.··,.ri~o1;1. . 
éG.~ro .d-e Estoqu-es = """""=~-=-==========·=--···~·==~ · 

Estogu®iw. Médios 

98 ,.18 

ta.tá.is no período e:xarninàdo~ A queda de venda~3 em f.D.e·63 fez C:('-'\rt ctú,f-!:, 

os est.oque.s se àcumulasscm _rias est.atâis o q:Ue; Ct;:::ttamentt2: 1· ge~:.·6ü 

""'•"" i""T '.:"--'e_s·s··a-o s·o···i-.,..e seu eapi tal ..:i,,;,, Ri:J:O a Neste :'.é ,,,,.,...er.: t·,e,, "' "'"€t'!l)()e· ,.·a 1W,1Gii.-W- ~ - iwJI» - ..,. Y.,\'.;,i" -:, 'ãu..c;:tfo! "';. ..,,. ,\:.,;,' {, ~ ,:,... -~, "'~ - t~I k· ·' 

d i Q ' • -. b - ..: i- ...,., çr,, r\. • ... "1> .'=" a"': 1I ~ •• G'- t" 6· .,...l ..,,..,, • ""' c:i,...; ''1 i~ .. · as p:: vacas .parece· t.er s:i.a.o ·em rna.t.S ... ap.1.a.;;.,. e 1:;!;'.!.,..,_-.J~~-l ·?~ r J:JO:L;;,; p 1:; ... .J.a..,!J!. 

c6::).se;u.i~ar:i manter o . giro cm boa v~lociffadr:: rnesrno ch..i:ran~e a recf::St~

são:· .A queda do. giro que. elas apresen'r;:.a:ram e:m 86 t.al "ire;;; sr,.-!.j 1:1. r_,'i:;flfi 

~o éa :.i::é'tcnção de estoques es_peculativos no 

to. 

· O gi~ó do titivo total {\<€:::\:'· Tabel~ 91 :tef 1ete & ef:t(;,.'.L~n= · 

eia com o .. ue as ern.:;:.:n:esas são: capa;zes de u.tili;;:ar iB<e-:.1.s ,'3:.t:i v-o.~ i:.rc.1:r,1 m-J. - - "'" ...... """"' 

r.ar vendasº .. Neste casou 

trara~ agili~ade ~e re~posta durante a recessão Do·dirninuire~ o nü 

r.,e::o àe vezes que o· seu .at:i vo p::ecisa gi::rar para gerar 1;.:71 ·ce!'"C.O· vo 

lume cfo vendas e !:'orérnu no período seguinte e dur~nt.e a r~c:.Jp<:.~raçao 

de· 6~-:55 u· .:i.s estatais .11ão apr.cscnt.arar-r, · a ,';:l.es~a cfic;~.~::1c:La d&!.~ pri:-~ 

v.aêl.?.s .•.. ~nquanto a.s pri~ei::as nao cc,ns~guira~ :f.'l.tUi.te~ a. V;;!locicade d<:r-

.. · 
: ..... 



gi~Ou t.ornan.do-se até mesmo um .pouco mais lentas r. ai$ scg11.u1dais i.nt1::):1 
-, 

- sifl.ea!"am a velocidade em reláção ao período anterioir." 

TABELA 9 
~ 

GIRO . DO 11.TIVO TOTAL 
·.·.: .··: 

80 Bl-83 
===--~ 
. .;.::.statais: Of32 0;22 Ov26 

E,rivadas -O ,.33 . -O g 65. O; 49; 

i,,"'Of•l''I'E~ De:r.on:strações Financeiras Audita.das da·s Empresas. 

Vendas 

.J., ClJNCLUSÜES 

..Jll> 

Foram e:r:aminados neste a..:-tiga qu.atro conjuntos de il:&ó.ica 

. ' 

f,!ie&do-res º oa:ra efeito de compa.tac;ão di::et.a, deve ser preced.:i.da .da 
.. ,._...r,i.,. .. 

ider1.tifieação do .. :-egime de operação'' destas empresas no que: -~~ z-e 

.,~@:i:'t! i.s ~·ariáveis que compõem ct!da indicador. Assim"II -ao ponto Ae 

vista do indicador de !nv.estimento º adrn.i tiu-se a .vigê:nci~ de um r~· 

gitlM! êe -au<;.-on:imia sup:ri-mida •. para o de Endividamento e LiqÜidez O 

U."il reç;ime misto (ce autor.omia. $-Up::-imida até. 83 e relativa ~ partir 

·. @."lÍ)..c$ e para os de Lucr.ad. v.idade e Atividade U.'il regime ·· ç.e aut.Q%'io= 

~ia·:-elativa. 
. :. 

:·E::i princípio, ª. comparação ce gestão. eT.i?-resar4.a1-entxe Oli-
' . 

~!'.'.t:;?Os::p:ivado e estatal sõ ::az·ser.~ido quando ~nvolve.·indü:adore~ 

· euj~~. va:::-iáveis determinantes são cont:rolads.s. cor.-i alguma autonomi~ 

p®lJ!$ e:npresa~L Ou, então, q:.ianêo envolve indiead.ores :esult.antes 

· ê® variáveis que.· as. er:ipresas -não co:i.t:::-olam .diretamente.o mas cuj:iã\íi 

. -alt-erações afetarn indistinta.,.ente os dois grupos. De:nt.ro desta per-! 

pcctivau permitem e estabelecimento de compar.v.ções direts.s os i"nd.!._ 

eado:=es d-e Lucra ti \~idade e de ·º;ti vicade .e" p;::rcial:mente F os de En= 

-di v.ieamento e· Lictlidez º 
' .. 

Oua~to -~ Luc~~ti~iêà~e, a co~clusão que os né~=os $Uge

!"'!!:t é ·a de q~~ G êese::;penho ·cos do·i-s g~upos apresenta as i':leg.~as; C;! 

::ac1=.-;:r!.:sticas básicas v :.-évc1arido ~:i pad:-.íi-e scme!r..ant~ qc ·reação ·ao 



não há nada de espetacularmente di ve.rg.ente entre o comportamento das 

estati:lis e das privadas, ·demonstrando que ambas rl:!agiram às mudan

ças da economia. 

N.o que se refere aos. indicadores de Ativtdade as· informa 

çoe.c apr~sentadas indicam que as privada$ souberam r~sponder :mais . 

rapidam·ent~ às hecess.i;dades· de cada momento. As estatais, por ·seu 

· .):ado, tarnbêm· mostraram· capacidade de adaptação ao ciclo, porêin, _de· 

_iorma mais lenta. A evolução deste indicador mostra que em nehhmn 

dos dois grupos verifícou-se ausência de resposta diante :aas·mudéln 

ças da.economia~ 

Quanto aos ind.i,cadores de Endividamento e Liqüídêz.é con 
. . . 

veniente dividir o período analisado em.· dois $Ubperiodôs distintos .. 
. . . . . ~ 

para efeito de comparaçãoº Até 1982/83 as estatais operaram sob úrrt_ 
re.gime de autonomia suprimida e, a partir daí, de autonqmia. relatf .· 

va º Comparando-se, então., a performance dos dois grupos . no seg.undo 
< .. • • • ~ • • • • • \. 

sµbperíodo,. mais. ·uma vez, pqdé""'.sé con~luir que ambos procuraram aqa:e. 

tar-se às impostções.daconjunturaº Eni termos absolutc,s_o desemp~:

nho das empresas privadas é superior à.O das estatais. Porém, as v.a 

riaºções relativas entre: os di~tintos. subpe;i:-iodos. revelam. qu~ as: ei. 
·tc:1.tais prómóverain ajustes, às ·ve.zes 1 com bastante rapidez~ 

O número de empresas estatais incluído. nesta .amostr.a é, 
. . . 

evidentemente, muito rest;r;ito. e, por isso; é nece.ssârio muita caúte . . . . •, ' . ' . . ' -
lâ quanto ao signifi.cacio destc:1.s concl.usões. Todavia, os dados. aqui. ; 
apresentados podem muito bem serv-ir de alerta contra as . generali-Z~ 

ções superficiáis de que o setor produtivo estatal do pais~, todd 

ele, ineficient.e e ma i administrado. 
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O SETOR SIDERÚR~ICO EM MINA$ GERAIS 

.INTERCÂMBIO DESIGUAL E FORMAÇÃO DE ENCLAVE REGIONAL 

Cezar Manoel de J\1edeiros'' 

I - INTRODUÇÃO 

O setor siderúrgico é da maior importância para O desen

-~lvi:mento de Minas Gerais. Nas primeiras etapas da industrializa

ção mineira, a siderurgia. viabilizou o aprovei t,arnento de recursos mi 

nerais .e energéticos abundantes no estado, o que result~u na eleva-

. ção do valor adicionado dos excedentes comercializados para outras 

regiões do País e do exterior. 

Como insumo básico ou produto inti=rmediáriov necessário 

praticamente para todos os setores produt?res de bens de capital us~ 

dos na produção de bens dE? consumo corrente u de bens durãvei:s
2 

na pró 

pria produção de. bens de capital e nos outros produtos intermediá

rios u · cresce aindà mais de importância a siderurgia na implantação 

de novas etapas da industrialização mineira. 

A integração.e diversificação da estrutura industrial de 

Minas Gerais pode contar com ·o seu setor siderúrgico corno. vantagem 

compa.r:ativà. tanto como. atração de novas atividades quanto formação 

de fundos excedentes para finànciar · sua próp~:ia integração 11ertica.L 

O parque siderúrgico .mineiro, incluindo a produção de gu-
. . . 

sau representa a.inda cerca de 55% da produção do País, predominando 

em aços . planos e não-pia~os comuns, apresenta·ndo forte presença em 

aços não-pianos especiais e sendo monopolista, não apenas a nível n~ 

cional, mas também rta América Lat.inaq em _aços planos especiais. Além 

disso, o ·setor participa com aproximadamente 10% na formação do PIB' 

do Esta.do. 

Pelo lado do consumo. de aço, no. êntanto·, apenas cerca d.e 

5% de aços planos e~peciais, menos 15% de aços não-planos especia:i :::, 

.e .àpr.oxima.damente 35% de aços cornun·s são absorvidos em Minas Gerais, 

.... 

~ * F~ncíon:irio do Banco do Brasil s/A. Ex~Vice.:..Pr:esidente da ÀCESITA. 
·noutoiandô. na ·UFRJ/íEI. 
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o que demonstra a necessidade de estimular a localização de novos pro 

cessadores de aç6s em Minas Gerais. Por outro lado, tendo em conta 

as gra~des potencial iàades · para exploração de· recures naturais-mine

rais, e florestais - é necessãrio atrair i~vestirnentosem industrias 

ele ferro-ligas.e outras matérias-primas ainda produzidas fora de Mi 

nas 6 . e urgente, a implementação de utn pr"c>grama agroenergético inte

grado para recuperar o alarmante grau, de deva~tação florestal em Mi 

nas Gerais, o que tem exigido, inclusive, a aquisição de carvão em 

regiaes cada .vez mais distantes fora do Estado. 

O objetivo deste têxto é chamar a.atenção para a necessi-

·.aade de redefinir o papel da siderurgia em.Minas Gerais, modernizar 

e fortalecer um setor que ainda terá m:n papel est,ratégicb nos próxi 

mos cic;I.os de crescimento econômico do País e, particularmente, do 

Estadoº 

~ão cabe no âmbito deste artigo aprofundar as questões a

qui colocadàs, . más, ao. ca.racterizar o . set~r siderúrgico como força 

.motriz do ~resciirtento êconômico, tentaremos'. apontar algumas medidas 

necessiri~s para internalizar seus efeitos a nivel regional e, as

sim, alertar o governo que a inadequação de politicas econ6micas e 

a ausência q.e um plano integrado tende, e já existem .claros indfcios 

neste sentid·o, a transformar empresas do setor siderúrgico em verda 

d~iros enclave.s industriais nas· regiões onde atuam. 

!I - O Setor Siderúrgido - P6lo de Cresc~merito e .Fatór de Intercâm

bio DesigUal 

Dentre as principais peculiaridades do setor siderúrgico, 

vam.ós s.a1ientar algumas de suas potencialidades ha criação de pólos 

de crescimento econômico e, ao.m~smo tempo, procurar especular 

bre a sua· posição junto a fornecedores e clientes no contexto da 

. riéido intercâmbio desigual. 

so-

teo 

Os significativos efeitos multiplicadores.diretos e indi

r'etos sobre o . rií vel de renda e de emprego (em média cada emprego dJ: 

.reto criado pelo· setor siderúrgico corresponde à criação de 3,5 em

pregos lndiretos); a geração e difusão tecnológica para trás e para 

· ftente; e os impactos sobre o nível de produçãO global da economia 

induzidbs pela demanda do setor siderfirgico, que podem ser observa

dos através dos altos índices de s.eu poder de dispersão e de sua sen 

·· sibilidade à dispersão permitem classificar a ernpre:>a siàerúrgica 

238 



como uma das indústrias de maior forç:a motri.z do ,desériv.olvitnento na 

ci<;>nal: 

· Indústria motriz qUe, em síntese, encerra trê,s car.act.erfs 

ticas 'fundamentais: 

a) possui grande porte, de tal forma que s~a p;rodução re

presenta pelo menos 60% da produção totai da região que polariza, e 

as suas deci.sõ.es causam grandes impactos em sua área de· influên.cia; 

b) apresenta tàxas de crescimento· superiores ã média do 

.crescimento regional; 

e) ,car~cteriza""."se por um e.levado nível· de interdependên

cia técnica com uma gama diferenciada de oútr~s indús.txias, de modo 

a formar um complexo industrial que se map:if.esta da seguinte mane.d-

c.l) encadeamentos.para trâs - sao as repercussões da in

dústria motriz sobre as atividades de fornecedores de bens d.e capi

tal, de matérias-primas, de materi·ais de cof!.sumo corrente e de pre§_ 

tadores de serviços; 

e. 2) encadeamentos para frente - sao os efeitos causados 

nas atividades de clientes que utilizam os produtos da: indústrii:t.mê> 

triz como in$lumos em se:us processamentos; 

c.3) encadeamentos dedeil!arida final - referem-se aos in

vestimentos rea;Li:iado's peléi°s atividades locais vi·sarido ao abasteci

mento interno de bens de cons:umo e serviços cuja demand.a surge em fug 

ção do emprego e da renda criados pela·indústria motriz. 

Uma indústria é assim classificada c.omó motriz excfusiva

. merite · com base em razões de ordem tecnológica, o que signifi-ca que 
os efeitos de encadeamento~ podem ocorrer em regiõ~s fora de .s~a área· 

.. .1 

de influência por diferentes· fatores de natureza locacional •. Entre 

tais fatores cabe registrar: 

1) a indústria motriz importa de outras regiões suas nece_§ 
. ' . . . 

~idades. de matérias-primas, cujos fornecedores localiz·am suas ativ! 

.qa.des prÔximas às fontes de recursos naturais dós quais: d'ependem; 

2). as indústriàs que processa111 ~~ produtos ~a indústria .ms. 

ti:--iz orientam sua localização de acordo com ·a distrib~ição dos me:r;.

ce,1.dos nacionais; 

3) a d~manda d.e bens de consumo indu.zida pela renda dire .. 
ta e in4iretamente ·gerada pela indústria motriz nà regi~o onde. at\:,i, 
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pode nao ser suf !ciente para atrair indústrias que a abastecem Por 

na.o atingir a massa critica compatível com a escala econômica mínima 

dos investimentos. 

Deste modo 8 o setor siderúrgicoº como qualquer indústria 

motrizT impulsiona o 

mente internaliza na 

~eus. efeitos diretos 

desenvolvimento nacio~al, mas 

região onde atua os benefícios 

e indiretos apontados. 

nao necessaria

re sul tan tes de 

Pélo contráriou se a direção das empresas" e também as au 

toridades governamentaise como procuraremos chamar a atenção no tó
pico d.e número III a seguiru não tomarem consciência da. necessidade 

de orientar estrategicamente o setor siderúrgico com o claro objet! 

vo de promover o desenvolvimento das regiões onde atua e a. siderurgia 

brasileira, assim como o ?corrido em outros países, tenderá muito 

mais para a formação de enclaves econômicos, do que como força motriz 

do desenvolvimento regional. 

Antes porém de sugerir medidas operacionais para envolver 

o setor siderúrgico na promoção do desenvolvimento regional, é nece.ê. 

sãrio apontàr algumas c;onstatações inerentes ao comportamento de uma 

indústria motriz em um sistema capitalista·o que reforçam a necessi

dade de ações conjuntas de suas empresas com o governo, particular

mente em Minas Gerais. 

A primeira se refere ao próprio processo de industrializ! 

çao ~ependente que se observa. na maioria dos países e/ou regiões em 

des~nvolvimento, como é o caso das regiões onde se iocalizam as em--, 

presas siderúrgicas mineiras. Nesse caso, as empresas motr.izesu se-
, 

jam estatais ou privadas, são de propriedade externa à região onde 

Làtuam, caracterizando-se pela extração permanente dos recursos lo

.cais e os benefícios que geram.se limitam aos efeitos multiplicado

res de renda. 

Em segundo lugar, quando se trata de uma empresa motriz m.2, 

noprodutor~ e altamente dependente de decisões conjunturais ou es

truturais tomadas pela motriz, a região de sua influência se torna 

completamente vulnerável a situações de desec,Juilíbrio. Mui tas des·· 

sas eçresas, como é o caso do setor siderúrgica, caracterizarei-se p~ 

la elevada mobilidade parcial de suas instalações e expansões, tor

nando ainda mais vulneráveis as regiões onde atuam, pois o montante 

investido na filial constitui, em geral, um percentual reduzido do 

capital total da ma:triz. 
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·Em tE.\tcelr:o Jug~r é nec~;:sifár-i:9}'chârt.i$ir . a a:tenção para ques 

tões. da ma:i.or' importâ):i:~,,ia' er-j:yolvi\i~s' na e:vol~~ç;~Ó do s;~tor: siderÚrg1:_ 
COp é suas implicaçÕesregiQili:lÍS:, tais· CÔffiQ:.(jd~SE?IlVQlVil't)ento.do CÍ 

elo dos produtos. s1derúrgicos, Ó ~~au .de stibst::ttuição. de t:i,p()S de 

aços · por alumínio, cerâmica, e outros niateriais, .etc.;, e ·~ue devem ser 

aprofundadas a nível dó planejame:htO para O. SE=tOr r :_ pa.rt.icularmemte 

no que diz re.speito à orientação do investirr{ehto piiblico·~m Jivunas Ge 

rais. 

O Intercâmbio Desigual 

Exceto no caso do gusa, · no Brasil O todo's os·rarnos do setor 

siderúrgico se caracterizam peia elevada relação capital/produto, e, 

a pro<iução de aço 9--com1.1ns-planos e não-planos e. aços não-planos es-
. .· 

peciais é controlada por oligopó.lios. puros ou concentrados. 

As·exceções se resumem ao·ferro-gusa, cuja produção é ato 

mizada entre pequenas e médias empresas e·· o consumo já apresenta for 

te presença oligopsSnica; e o caso dos aços planos especiais, cuja 

.produção é monopólio na América La tina (ACES ITA) e a deinanda é. d~ cer 

ta forma atomizada, mas com a predominância de óligops5nios para al 

gumas lil}has.de produtos especiais. 

* A teoria elo intercâmbio desigual preconiza, em sintese f 

serem três as variáveis que determinam a transferência de exceden

tes entre setores e regiões: 

1) a relação entre meios de produção e a mão-de-obra uti

lizadi, ou seja a intensidade de capital por unidade de trabalho hu 
mano; 

.2) . o nível de .salários reais· sem interferência do governo, 

ou seja, obtido pela livre força de mercado· entre os trabalhadores 

e capitalistas; 

3) as taxas de lucro.prevalecentes nos diversos setor~s e 

regiões também alcançadas sem a interferência e/ou sem controle de 

preços, pelo· governo. 

Tendo em conta as· elevadas relações capital/produção e e,. 

pi tal/mão-de-obta que caracterizam a moderna indústria siderúrgica e 

* EMMANUEL, A. - ver biblío~rafía ci1ada. 
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que colocam. o setor entre os que apresent.àm maiores níveis de ca.pita 

lizaçãof ou seja 0 é uma a.tiv·idade altamente ü:i.tensiva decapit.al qu; 

requer rnão-de-=obr~ especializada, a qual dispõe 4e maior poder de bar 

ganha; e 0 corno oligopolio, é um setor que tem· poder pç1.ra impor seus 

p:teços e
0
conseqtientemente 1 seus níveis d$ rentabilida<le desejàdos; 

podemos concluir que v somente através de forte .intervenção .governa

mental u as hipóteses.da teoria de intercâmbio ppdem ser quebradas, 

ou até mesmo invertidas, c9mo podemos verificar para o caso br.asilet 

III - J\ºs Pol.iticas EconQmicas, o Setor Siderúrgtco no Brasil e Im~ 

pactos Regionais 

As empresas siderÚrgicasu particularmente as estatais re.ê.. 

pensáveis pela totalidade da produção de aços planos comuns e espe

ciais 8 por ~.is· de 20%. de aços não-planos especiais p e por aproxi-.... 
imadamente 70% da produção total, têm sido usadas recorrenternent.e co 

mo instrumentos de políticas de curto-prazou em detrimento da estra 

tégia :macroeconômica de -iongo-prazo. · 

A siderurgia te~ sido permanentemente manipulada nó contro 

le da demanda agregada v na redução da necessidade de financiamento 

do setor público, na captação de poupança externa e no combate à in ·~· -
flação, semu no entantov qualquer avaliação dos impactos de tais m~ 

didas sobre a economia interna das empresas u sobre as finanças públ!_ 

casu sobre as regiões onde atuam e quanto às suas relações interse

toriais e inter-regionais. 

~s colocações a segµJru vá_ligas para o setor. público como 

um ·todo; têm importânci,a particular para o setor-siderúrgico u o qual, 

entre as atividades em que predomina o governo,, é através do setor 

siderúrgico que fica mais claro o processo de transferência de renda 
r;;· 

entre set.ore.s e regiões f entre o setor público e o privado e o agr.ê_ 

vamento do nível de desigualdade de renda. 

Enquanto o controle de preços, câml;:.>io e de crédito dos de 

mais setores, onde predomina o setor público, tais como energia, te 

lecomunicações, saneamento básico, transportes, beneficia diversos 

agentes econômicos, inclusive os consumidores; no caso da siderur

giau o controle transfere renda apenas para alguns privilegiadospr~ 

cessadores e distribuidores de açoº 
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Como relação à poli tica de crédito, é importante retrocede.r 

a 1974, .. ou seja, ao início do II Plano Nacicmal de Desenvolvimento 

(lI PND). Foi de grande importância para o Brasil o conjunto de in

vestimentos realizados durante e.S'Se II PND, na medida em que possi

bilit:.ou a complementação do parque industrial brasilei_ro e a sen$i'

vel redução do coeficiente de importaçõ.és da economia de sua. matura 

ção. Lembre-se que, neste per Iodo, elevou-s:e a participação dos in

vestimentos públicos realizados através das e.statais, particularmeri 

te do setor siderúrgico, na formàção bruta de capital fixo. Não ob~. 

tante, as empresas do SPE não tiveram. acesso ao enorme volume de crê 

dito subsidiado fornecido pelo BNDES com fundos do tipo PIS/PA·SEP, 

que estavam disponíveis apenas para· as empresas privadas,. Pàra as e~ 

ta tais, a principal fonte de· rec'!.}rsos. foram os empréstimos. inte:rna

cic:inais, principalmente através das operáções sob a Resolução 63 do 

Banco Central. Embora grande parte das estatais estivesse apta a o!?_"" 

ter recursos através da Resolução 4131, ou seja, diretamente dos bag 

cos internacionais, elas foram levadas a operar via Res.63, na qual 

surgià a figura do banqueiro brasileiro corno intermeç!.iár:t.op auferin 

do "spreads" da ordem de 4% a.a. ou mais. Considera~se, ainda, que 

os prazos e encargos financeiros d~sta linha d~ cr~dito eram inade

quados· a projetos de longa maturação como no caso dos insumos.bási

cos, siderurgia, energia, telecomunicações, transportes é saneamen-

to básico. 

Além disso, a primeira maxidesvalorização da taxa de câm

bio, ao criar o receio de uma segunda ma.xi, afugentou as empresas 

privadas das fontes externas de financiamento, reduzirtdo~ portant6, 

o suprimento de recursos ao País. Neste momento, as estatais passa

ram a ser usadas para, independentemente das suas necessidades de fi 

nanciamento, contrair débitos externos para "ajudar" no fechamerito 

do balanço de pagamentos. 

Apesar deste contexto, as estatais realizaram seus pianos·· 

de expansão com baixos coeficientes de importação, inferiores aos de. 

emp~esas privadas, o que·mostra que seus investimentos poderiam ser 

financiados com maior - e diferente - participação do sistema finan 

ceiro nacional. Tais empresas estariam, nesta hipótese, menos vulné 

ráveis a atrasos na entrega prevista de equipamentos e obras civi.s 

pelas empresas naciona.is ·protegidas. Assim, os atrasos con~eqü~ntés · 

do protecionismo à indústria nacional de enge?h~ria civil, de rnãqu_! 

nas e equipamentos podem· ser considerados como urna das razões do agr!:! 

vamento da crise financeira que, .. ,ainda hoje, sofre a maioria das empre
sas estatais. 

243 



No que diz respe~ to à poli tica. de câmbio, cabe salientar 

quep principalmente a partir de 1979, como conseqüência da 2~ crise 

do petr6leo, do cho~ue dos juros int~rnacionais e do respectivoagra 

vani.ento do endividq.mento externo do Brasil, o.Governo passa a enfa-. . / 

~iiar as exportações como prioridade~ Assim, a partir de 1979, visa~ 

do estim.ular expori:ações e. inibir impórtações, o Goyerno, além da prl:_ 

meira max,idesvalori.zação e da pré-fixação, em 1980, da correção mo

netária em 50% das variações da ORTN, e da outra máxi em 83, recor

re à política de· fixação de taxas cambiais sem descontar a inflação 

internacional. corno conseqüência, os índices para correção roon.e tá-

. ria, ·correção de preços e. de salários começam. a se distanciar da coE. 

reção cambial. Assim, enquanto a correção monetária evolui mensal

mente e .sal:ta de 1°00 em dez. /76 para. mil em 12/87, a cambial que e 

reajustada diariamente,· sq.lta de 100 para mil no mesmo período. 

Corno apontamos I nesté períodO, particularmente as estatais 

do .setor siderúrgico encontravam-se altamente endividadas no exte

rior. Po~tanto, as conietjnênciis dessa política para as empresas es 

. ta tais são totaJmerite perversas .. A primeira . delas diz respeito à sub 

est;i:mação do ativá. Conió a depreciação é um dos principais· itens de 

custos (e çusto-.fixO} para formação dê preços aqotados pelo. CIP, s~ 

guiU"'"Se 1:1~<?-compressão nos preços das e.statais d,evido à subestimação 

dos at_ivos. A segunda se refere a superestimação do endividamento em 

cruzados (cruzeiros), que teve, e ainda tem,. como principal reflexo, 

a crescente ;nec~ssidade. de caixa para fazer face ao crescimento dos 

enci!:rg:os f inanc.eiros. da. própria dÍ~ida externa. Tais práticas são pr~ 
judiciais aos resultados das empresas estatais que concentram. a ai-

. . 

vida externa, anulando melhorias.do seu desempenho oper<:1.cional. 
. . ··-~ -- . -~-~-~ -

No qÜe aiz· · respeito· à política de preços três caracterís-

ticas provocam ·prejuízo às empresas públicas. Seus preços sao mais 
. . . . 

fac;f.lmente monitorados e, pela sua ;natureza, as estatais não adotam . . . . 

práticas usuais de "maqu.iél,gem", ''.ágio", faturamento via .empresas !E~ 

merciais Vincul.adas, etc. ; em segundo plano,'. o · descompasso e.ntre a 

fixação dos seus preços finais e a evo];uçâd d.os p:reços d<::ts maté

rias-primas básicas ao seu processo. produtivo. saO· supridas por empre 

sas privadas em geral não controladas pelo CIP; e: em tercei·ro, a fi 

,:ação da rriargern de luc·ro é ini:nificiente para cobrir os custos· dos ca 

pltais pr6prios e de terceiros investidos. 

Em slritese, além da queda da rent:.abilidad·e e da_ capacidade 

de investir que, há muito tempo, se observa e se agrava rapidamente 
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com este rebaixamento de tarifas e de preços das.empresas públicas 

e estatais, onerando inclusive o orçamento global· d.o Governo com o 

crescimento das· necessidades de financiamento do setor público, e 

necessãrio chamar a atenção para as tra~sferãncias de renda causa

das por este processo, tanto a nível intersetorial, quanto inter-r~ 

gional e atê internacional, com efettos concentradores de rendaª 

Na medida em que os preços dos bens e serviços produzidos 

pelas empresas públicas e estatais do setor produtivo são rebaixa

qi:>s u ampliando o diferencial entre estes preços e os dos setores que 

coxniomem tais bens na produção de artigos finais, ocorre uma tran~ 

fer~ncia de renda em favor destes.setores sem .que os consumidores 

finais sejam beneficiados. Conseqüentemente, está havendo uma trans 

ferência de renda intersetorial. 

Na medida em que as indústrias produtoras de bens finqis 

se concentram particularmente no· eixo Rio...,.~ão Paula e enquanto as e~ 

ta.tais do setor produtivo se espalham por todo o Pais,. há também 

wna transferência inter-regional de renda.em benefício das regiões 
·, 

mais ricas, o que prejudica as metas de redução das desigualdades 

regionais. 

Além disto, entre os beneficiários deste. processo, podem 

ser identificadas empresas multinacionais com elevada taxa de lu

cro, em·detrimento da soçiedade como um todo - verdadeira proprie

tária do patrimônio público que representam Q,S empresas públicas e 

estatais do setor produtivo. 

E, ainda, no que se refer·e ao. panorama internacional f é 

transp~rente a transferência de renda do Brasil para as economias 

mais desenvolvidas cuja população tem poder.aquisitivo bem mais a! 

to do que o brasileiro, quando,.por exemplo, indiretamente,se expo.!:_ 

ta aço p energia elétricá, carvão vegetal, . mão:..de-obra, etc. ~ como 

insumo,·. a preços aviltados de bens·. exportáveis (automóveis 6 eletro 

dom~sticos, etc~). ~ 

Ao apontar tlistqrções provocadas pelas pblítiqas econômi

cas nao estamos concluindo que não se deva exercer certo controle 

sobre setores oligopolizados·e capazes de se apropriar de exceden

tes e de. aumentos de produtividade obtidos pelos seus fornecedore:\~ .. 
e cliéntes, com6 pod~ria ser o ~a~ó do setor sidetGrgico se atuas-

se livremente segundo âs regras do m~rcado. 
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o que estamos querendo chamar a atenção é que o necessário 

con:trole não pode ser levado ao extremo, a ponto de se confundir com 

a defesa de privilégios e proteção permanente a fornecedores, e pri~ 

cipalmente client~s, gerando, em conseqüência, e.levadas transferê.!:! 

cias de renda de emrresas siderúrgicas localizadas em regiões menos 

desenvolvidas para process.adores localizados em regiões mais désen 

volvidas. 

Alim da desdapitalização·das empreéas, o referido proces

so de transferência de r~nda agrava o problema das finanças públi

cas das regiões onde atuam, acelerando a ±armação de encl~ves e o 

.próprio envelhecimento precoce de suas á.i~eas de influência. 

A perda de ICM e de outros impostos e taxas devido aos pr~ 

ços aviltados inviabiliza a construção e manutenção da infra-estr~ 

tura econôµüca e social de responsabilidade do. Estado, e a baixa ren 

tabilidade das empresas inviqbili;z;a seus investimentos em moderni

zação, tecnologia e expansão, agravando as desi~ualdades regionais, 

o que já se pbserva em·;Minas Gerais no caso da siderurgia. 

As regiões envelhecidas são as regiões· que, após experimen . . -
tarem algum su:rto de desenvolvimento, se encontram em declínio ou 

em estagnação. São regiões que entram em processo de esgotamento da 

explor_a.ção. de recursos naturais, onde os investimentos públicos e 

privados se tornam escassos provocando.altas taxas de desemprego e· 

subemprego, rápida ·deterioração do meio ambiente, abandono e depr~ 

dação da inf:ta-est.rutura eco11ô:rµica E:! s.ocial, gerando, por consegui~ 

te, fluxos imigratórios e tensões sociais, corno podem ser observa

dos no Vale do Aço em Minas Gerais. 

D;Lretx::izes Opera,cionais para. Ações, Conj.un.tas .. eht;.re . Empres.as _Side=--· 

t:úrgicas e o Gôverno ~ Visando Promover o Des·envólvimento Regional 

AJ..ém da recuperaçao e fixação de preços adequados, da mo!! 

tagem de esquema de financiamento ô.e longo-p;tazo e·ao estabeleci

mento de política cambial compensat,ória, em termos operacionais, a!_ 

guns instrumentos podem ser comandados a partir da própria empresa 

siderúrgica com apoio do governo, visando a promoçâ;o do desenvolvi 

mento de sua re.gião de influência, tais como: 

1) no merc.ado de terra·s: flexibilidade na administração do 

patrimônio fundiário da emi;>resa e da municipalidade, com o objeti

vo de abrir espaço para usos alternativos (áreas industriais, cen-
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tros comunitários, etc.) dos solos urbano e rural de acordo com·di 

:retrizes previstas nos planos diretores municipais, 

2) nos mercados de serviços àe atendimento. específico à 
~ulação local: contribuição ·com ações promocionais e recursos fi 

na_nceiros para que, gradativamente, se expanda a oferta pública e 

privada de serviços (ens-ino, hotelaria, saúde, clubesv etc.) perm.!_ 

tindo que se caracterize melhor a identidade da empresa na região; 

3) nos mercados de bens e serviços que comp<::>em a sua es-. 

trutura de custos: contratos de garantia de compras, no médio e lon 

go prazou para empresas fornecedoras de insumos e serviços, desde 

que estas se localizem na região e se pósicionem em termos compet! 

tivos quanto a preço e qualidade; 

4) nos mercados onde atuam como fornecedoras de produtos 

e ~erviços: estimular o incremento do valor adicionado local ~tra

vés de etapas sucessivas de beneficiamento dos produtos e serviços 

que oferecem sem, contudo, proporcionar vantagens especiais àqueles 

que se localizarem.na região, sob pena de provocar tensões comer

ciais inevitáveis entre·os concorrentes; trata-se deum objetivo de 

implementação complexa para evitar resultados duvidosos e incerte

zas que possam ser geradas devido a conflitos de interesses empre

saiiais na disputa de insumos escassos, 

5) criação de um fundo com base no aumento · da rentabili

dade das empresas e da elevação na arrecadai1;ão municipal e estadual 

~a:t:a financiar atividades complementares e ci·ve::r;ticalização: - umâ 

atitude mais agressiva da empresa na promoção do desenvolvimento r~ 

gional exigiria investimentos diretos em setores complementares es 

timulados pela atuação dos governos municipal e estadual atravé$ de 

linhas de financiamentos às atividades prioritárias, componentes de 

um programa integrado, desde as atividade~ florestais e ferros-li

gas_. até. as empresas de prestação de serviços, com um percentual ba 

seado na elevação da rentabilidade da empresa motriz. 

Pro.grama revestido de tais características está sendo im

plementado p-:ir iniciativa da ACESITA, desde 1984, e acompanhada gr~ 
dativamente, pela Prefeitura de Timóteo, do Banco do Brasil, do BDMG, 

do I_NDI,. do CEAG-MG, cujos resultados já começam a· surgir na: forma 

da instalação de mais de 40 empresas forne~edorasc clientes e prei 

tadoras de serviços, e com a criação de mais de 2000 postos diretos 

de trabalho. 
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Iniciátivas assim devem ser apoiadas pelo Governo de Minas 

Gerais, seja através de press6es junto âs autoridades federais pa

ra qu~ adotem políticas e~onômicas neutras, seja para a construção 

de infra-estruturà eco.nômic.a e social (estradas, telecomuni.,cações ,. 

energia, educação, saúde, saneamento, controle ambiental),. com Pa,E, 

cela do aumento da arrecadação tributária resultante.da própria atu~ 

çâo da empresa e de seús fornecedores e clientes na região. 

De orientaçio contrária nos parece a intenção ~e privati

zação da USIMINAS · se' os recursos obtidos pela SIFERBRÁS formarem· 

fur~dos para º· financiamento da USIMAR ( siderúrgi.c~ c3:e aços planos 

no Maranhão) . · As autoridades mineral devem participar l po'r:tanto, 

desde o início d~s discuss6es visando não apenas estabecer c:i;-ité.

rios tra.nsparentes e éticos (valor de reposição dos ativos· reais por 

exempl.o) de transferência de controle, mas principalmente com a fi 

xação de compro.misses de médio e longo· prazos no que· se refere ao 

d~senvolvimento region~l de estratégica empresa para o Es'tado de Mi 

nas~ 

Bibliocrrafta 

HILHORST, J.G.M. Planejamento Regional - Enfoque sobre Si.stetnas, 
Zahar, Ed. Rio. de Janeiro, 2'9- Edição, 1973,. p.118 .. 

KLAASSEN, L.H. :Program 
OECD, Paris, 1964. 

foi::- Area Economic and Social Development 

FRIEDMANN, J.R. Regional Oeveloprnent Policy. A case study of Vene:
zue:I.a, Cambridge, 1.966, p.5 ss. 

STOHR, W.B., El Desarrollo Regional en América Latina. Experiência 
x Perspectivas. Ed. SIAP, 1972, Bueno~ Aires. 

EMMANUEL, ArghirL L'Echange Inégal. Paris: Ed. François, Maspero. 
El Intercâmbio Desigual. Encargo sobre os Ant.agónismos en las re 

· L:1.clones Econômicas Internacioriales, Méxiéo, 1979. · 

/' 

248 



MINAS GF.RAIS: O PROCESSO POLÍTICO RECENTE 

Otávio Soares Dulci 

Surpresa e perplexidade. Talvez sejam essas as palavras 

queº definam com maior precisão o sentimento dos ·observadores da po 

lítica mineira diante do quadro que resultou das eleições de 1986. 

Os deslocamentos políticos foram sem dúvida significativos, assin~ 

lando-se pela escolha de Newton Cardoso para o governo estadual, pe 

la esmagadora·vitória do PMDB para os postos' legislativos, pelo a

centuado enfraquecimento do PFL e sobretudo do PDS e, por fim, pe

lo crescimento eleitoral do PT. No entanto, a surpresa naoparou aí. 

Ampliou-se até, diante do estilo inusitado do novo governadore .das 

características de SQa gestão. 

"Sou um trator 11
, avisou Cardoso antes mesmo de tomar po~ 

se. E, como para confirmá-lo, passou a revolver todo o terreno go

vernamental. Teve inicio uma desmontagem caiculada de. sistema de 

-,?lanejamento e de fomento à produção, ao mesmo tempo que os servi

dores públicos eram confrontados por urna política de rt:?strição sa

larial e realocação de pessoal, acompanhada de demissões em massa, 

que alterava por completo o modo convencional de governar das eli

tes mineiras. Estas, com seu savoir faire, sua ideologia regionali~ 

tica (a "mineiridade") e até seu porta-voz oficioso (o E.stado de· 

Minas). pareciam ver o chão fugir sob seus pés. Lógo quando começa

vam a desfrutar da engenl:wsa transição de. 198.4-85, ~m parte obra 

sua •• o 

Como ~:XPlicar . que t1rn estranho, al_heio aos canones da t:ta 

diç~o reg:lonal, tivesse se apoderado do espaço político recém-abe!:_ 

to pela figura tutelar de Tancredo NeVes? E, contudo, para essa i.

dagação perplexà havia üma resposta· bem simples: fora uJna escolha 

do ele,itt>radb, . é· verdade que por diferença pequena, mas sem que ;:i 
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ninguém.ocorresse contestar a verdade dos números. Quase 3 milhões 

de pessoas haviam preferido esse caminho. Quem foram essaspes~oas? 

Ao procurar uma·resposta para isso, acharemos indicações importan

tes para explicar'o quadro mineiro atual. Antes, porém, convém exa 

minarmos uma questão de fundo I qüe está na base de toda essa proble 

mâtica: ·a do impacto.político das mudanças sócio-econômicas verifi 

cadas em Minas·. 

l - MUDANÇAS ESTRUTURAIS E MUDANÇAS POLÍTICAS 

Dispomos hoje de análises .ba.stante completas sobre o pr~ 

cesso de crescimento econômico e de. modernização socialpor que pa~ 

sou a sociedade mineira nos últimos decênios. Esse processo fo:i. · ac.e 

lerado, manifestando-se no plano econqmico por uma rápida expansão 

industrial, concentrada em certos setores de produção, e por irnpoE_ 

tantes rnodif icações no .. : setor. agropecuário. Em conseqüência, obser

vou-se uma tendência crescente à diferenciação social, sobretu,do no 

tocante às relações de produção, crescentemente capitalistas. Hou..,. 

ve, ao mesmo tempo, consideráveis deslocamentos populacionais, pa;t 

ticularrnente no que se refere à saída de habitantes do meio rural 

com destino às cidades. A urbanizaç·ão tem.:...se intensificado, modifi 

cando o perfil da distribuição demográfica. As regiões do estado, 

em função de tais alterações, apresentam-se hoje de forma diferen

te da de alg1,1rnàs décadas atrás. O peso re-lati vo de cada uma, na P9. 

pulação, na economia e também na política, tem passado .por mudan-· 

ça,s nada desprezíveis. 

Os deslocamentos estruturais estão mapeados, mas o rnesrno 

nao ocorre com os deslocamentos político~, que estão a ·merecer i:r\ai 

or atenção. E no entanto é possível postular que os dois níveis in 

teragem e·se alteram com intensidade equivalente, embora nao cohco 

: mi tanternente ~ A hipótese cláss.ica, corno sabemos, propõe que a esf~· 

ra política é variável dependent~ da estrutural. Essa visão da polit!, 

c;:a corno simples superestrutura ou epiferiômeno foi abandonada ao lon 

go do Século XX em favor da conceit.uação da autonomia (relativa) da 

política em face, por exemplo, da economia. Seja corno for, perman~ 

ce válida· a idéia da estreita conexão entre os dois níveis num pl.~ 

no mãcrossocial. Em outras pal&vras, o processo político, que gera! 

·mente é mais lento,. manifesta no tempo mudanças estruturais às ve-

zes detonadas em passado distante, sem qualquer ~feito poli tice si.9. 
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. . 
ni.f icativo de curto prazo. Isso é precisament.e O qUe párece ter . OCO!; 

!~ ' ··b ...... 

ri4o em Minas Geraisº 

Com efeito, quando as elites mineiras se lançaram em bu~ 
ca dá. recuperação e diversificação da economia e_stadual - digàroos 0 

. nos anos 40 - nem o mais leve vestígio de preocupação com o efeito 

politico de. sua estratégia pode ser deduzido dos documentos e ciis

dursos en~ão produzidos. Quanto aos efeitos propriamente sociais 0 

sim, que estavam claros para um pla1:ejador de .gênio como AmériêoGi~· 

n~t:\~. A visão -predominante I àcéntuada inclusive pelo desenvolvi= . · 

mentismo de Kubi tschek, continha aparentemente duas premiss.as ~ 1) a 

situação estava absolutamente sob controle, vale dizer, o sistema 

de dominação era inatingível; 2) o próprio fato do crescimento.ec2_ 

nômico e da modernização social v~ria incrementar a força do sist!_ 

· ma, pela capacidade que este demonstrava. de condu~:ir a mudança e pe 

lo apoio social que o uiprogresso" era capaz de gerar. ..., 

.As duas premissas e:qu'n corretas para a época. A situaçãoi 

estava efetivamente sob controle rio- que t,ange ãs relações de domi-= 

naçã-o. A. implementação_ do prc:>jeto désé'nvolvimehtista. era um assun ... 
to interno .às elites, que· negociavam entre si 9s te~·m.os d?i poií,ti""' 

ca. A _abso.luta hegemonia que · elas det;i.nn.a:in é ilustrá.da pelO- i:ai.tp de 

que OS. trê·s partidos conservadores da éPoca; (o PSD' a lJDN. é .. o PR.) 

nunca caíràm,' .somàdos, abaixo da propor·ção de. 80% dos vo.tos do éiei . . . . . ·. . ., . . •' .-· 
·torado es.tadual. Quanto ao impaCto_ positivo do desenvolvi.menta (ou 

d~ _industrialização~ _melhor dizendo), essa era uma. crença vigçrosêl. 

- um:a· ideologia -do Estado, no dizer de Bolivar Larnounier - qu~:: ~S. . 

elltes çómpartilhavam com a população em geral e que por isso ~~s:..· 
mo era um fator de consolidaç.ão dos esquemas pollticos prevaleceri.:.,;; .·. 
tes. · 

·Após 1964 as regras do jogo se alteraram, mas nao a auto 

con,fiança da· elites~ A economia mineira expandiu-se de for~à. impre. 

vista e ás··. variáveis · sociais alteravam.;..se de modo correia.to·, fuas sem . . . . . . . . ' . . 

qu~: isso encontrasse formas política,s de manifestação. o impae;t.o da 

Il'IOdern:fzaçâó éra amortecido pelas caracter!sticas ~Utôrit:-ár:iâs · do · 

regime,•que prolongavam a .posição de poder de velhas facçõe~<pe:n.:I~ 
. ·, .. 

tiças e .. cerceavam a emergência das novas fo:p-ças scic:i:áis,. . 

H,á-', contudo, limites para tal artificialismo .. A· so'ct~
de mineira, profundamente :modificada. no. tempo pelo avanço ·.ç.a.pi talijf:; 

ta, pela industrializ.ação e pela urbanização· produzidas .pe~--_il'{lOCl~- .\t:):;; 
lo., iria em algum momento revelar sua nova face. As cofu:li,çàes JP)àr.a 

essa revelação surgiram com a~ eleições de 1986 .• 
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.,.. 

I possível trabalhar com a hip6tese de qhe o ~odelo polI 

t!ço das elites mineiras - correspondente ao modelo econômico qu; 

elas vinham implementando desde a década de .40 - implodiu na déca 

da de 80u não em virtude de uma confrontação política, que não hou 

· ve 8 mas em função de processos sociais ativos há muito tempo e que 

amadureceram para assumir o formato de manifestação politica difu

sa0 mas nem por isso menos potente u Dfde baixo para cimaºº. Ê preci

samente por isso que a fase atual tem causado perplexidade às eli

tesº Seu esquema de· mudança controladaº muito bem articulado 0 frus 

t.rou-se em vários pontos·. Urna forma de identificarmos esses pontos 

é a de examinar os dados da eleição de 1986. 

2 - O PLEITO DE 1986 

Há muitas leituras possíveis para os resultados de 1986. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto ne.ste pequeno texto, vejamos ... 
alguns dos seus aspectos mais expressivos. 

O primeiro se- refere à própria composição da chapa vito

riosa para o governo. Na aparência, ganhou o·candidato oficial, a

. poiado Pelo Palácio, e nesse caso a explicação seria bastante sim-· 

ples: o rolo compressor do oficialismo decidiu a disputa. Ocorre, 
. 

todavia; que o candidato oficial não o era efetivamente. Apresent~ 

va-se por fora 0 na Convenção de seu partidop para desgosto dos "caE. 

deàis~ 1 do PMDB,. incapazes de chegar a urna composição que evitas se 

a candidatura tão pouco palatável para os padrões da política minei 

·. ra., A vitória de Newton Cardoso na convenção do PMDB já foi sufi

cientemente esclarecedora quanto ao que estava por vir: foi uma v! 

tória das bases municipais contra a cúpula partiàária. O "municip5:1: 

lismo~ foi a chave de sua maioria. Denotava esperanças, por parte 

das chefias· municipais, tanto quanto ressentimentos em relação ao 

_governo e à condução do partido. S.endo capaz de mobilizar tal eni~ 
sias:mo .. o novo candidato poderia contar com o empenho· de suas bases 

para tentar a vitória eleitoral. Por outro lado, arnensagem que nes 

se momento tocóu tantos adeptos no interior do partido foi levada 

à prática tão logo Cardoso se empossou: o "municipalismo'º é uma di 

retriz-chave de sua gestão~ 

Olhando agora de outro ângulo os resultados eleitorais, 

temos o fato~ bastante comentado. pela imprensa, de que o territó

rio mineiro foi cortado virtualmente em duas partes:-n~ porçao Nor 
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te Q venceu Ca.rdoso. na porção Sul V venceu seu adv,ér!;tário rnaj;s for
te o· Itamar Franco. Com efeito.li ocorreµ um.a _poTa:rLza:çâO' e.ntre re

giões. oua.s Minas emergiram do pleito. Itámar Frànco alcançou ace!!. 

tuada maioria no Triânguloq no St1l e no Val;e do Açou bémcômo ria z2_ 

na da Matar sua base. De sµ.a parte 0 Newton ·cardos.o venceu na re_. 

giãv- centra~ (embora perdendo ·por pouco na capital) u:· · no· Norte q no 

Nordeste e no Leste.do estado. Essa divisão refle:te· certas diferen 

ças estruturais e políticas que resultam do processo de mudança·ex 

periment.ado pelo estado. 

As áreas pró-Franco (ou seja v com baixa. ou· fnsuficiente 

penetração de Cardoso) são .economicamente dinâmicas q bem urbaniza:

das e em certo sentido auto-suficientes. ·Já as áreas pró-Cardoso são 

ou atrasadas (com predomínio do latifúndio ou de uma economia de.., 

1:mbsistência no meio rural) ou de dinamização econômica recenteº Es 

se processo de di-namização rece.nte vem produzindo significativos 

deslocamentos sociais~ o exodo rural u a migração rural-urbana u a 

aglomeração de populações carentes nas cidades-pólou etc. 

O padrão de urbanização das duas partes do estado é bas

tante distintoº Nos grandes centros que deram maioria a ·cardoso 1 a 

Grande BHu Montes Claros, Teófilo Otoni, Governador_ Valadares - o 

fluxo constante de egressos· do campo - ou de cidades pequenas - P,r~ 

porcioria campo propício para esquemas clientelisticos 60de massa 1º 0 

dado o alto grau de carência e desenraizamento de suas populações 

periféricas. Tal não acontece no Triângulo, no Sul e mesmo no Vale 

do Aço, cujo _padrão de urbanização é outro, mais equiiibrado com re 

lação à estrutura econômica. Trata-se aqui do fenômeno clássico do 

hiato entre urbanização e expansão do sistema produtivo, cujas con 

séqUências político-eleitorais não podem ser ignoradas. 

O que importa é enfatizar que a massa populacional que o 

modelo econômico fez deslocar-·se através do estado tornou-se elemen 

to decisivo para eleger um governador. E.ssa massa, . .até então cer

ceada pelo "coronelismo'° de· b.ase rual, vc:>tou de maneira. bastante ho. 

mogênea e mostrou sua fo,rça numérica, não podendó.ser mais ignora ... 

da como fator de poder. Para se ter uma idéia- do ctescimento desse 

contingente eleitoral, vejamos · uma comparação entre .o número de.ele!_ 

tores inscritos nos onze principais municlpios de Minas entre 1982 

e 1986 q ou seja, antes e depois do recadastramento que atualizou as 

inscrições por município: 

253. 



~ === ==-----=---=-------------.------.--------=----- ----===--== 
Mmn.ic!pio 

.. l - Belo Ho,ri-zonte 

--2 -Juiz de Fora 

: 3 - ..:!ontagem 

4 = Uberlândia 

5 -Uberaba 

6 = Governador Valadares 

1 - Montes Claros 

3 = Ipatinga 

9 - Divinôpolis 

10 - Sete Lagoas 

11 -Teófilo Otoni 

Grande Belo Horizonte 

Ipatinga/Fabriciano/Timóteo 

914.153" 

16 7 o 7'6·8 
133. 304 

134:_. 6"81 

104.423" 

100.93-6 

77.209 

691.817 

57.614 
52.115 

.. 5)..530 

1.281~949 

135.220 

l.IQS.7'99 

209.683 
197.265 

111. 402 

115. 23·8 

112. 924 

106.199 
86.937 

76.850 

70.574 
68". 404 

1 .• 642.912 

159.645 
.·=~---====== .===-==-·--=---.-----------------.-------------====---

Entre os municípios c:J.e maior crescimento relativo do elei 

torado estão alguns dos que deram maioria mais nitida a Newton Car 

doso 11 sendo o exempló mais frisante o de Teófilo Otoni. Mas pode

mos corroborar essa idéia recorrendo a uma fonte d.i,stinta :i Unia pe~. 

quisa bastante completa realizada em Belo Horizonte pouco antes das 

eleições, pela qual se verifica que os votantes da capital se div!_ 

diram claramente por linhas de classe. º'Newton Cardoso mobilizou 

principalmente os votos daquela parcela de peemedebistas de pos~ -
ção social baixa, menos informada# oposicionista durante o reginie 

milita.r 11 mas alheia, em sua maior parte, aos temas centra.is do de

bate politico e constitucional'°º Já Itamar Franco, O<lcaptou, ent;e 

os eleitores peemedebistas, os votos basicamente dos de posição s2_ 

cial média e altaºª (Mônica p.iata-Machado de Castro et alii, ººconsti 

tuinte e populismo: as eleições de 1986 em Minas Gerais", mimeo. r 

l9S7u p.37). ~-

No caso dos municípios pequenos, geralmente mui to pobres; 

era previsivel que o candidato "do governo'° ganhas~~ amplamente,c~ 
mo de fato ocorreuº Uma proporção razoável da diferença entre os 

dois principais candidatos foi construída nessa faixaº Mas ser ia de 

todo insuficiente caso Newton Cardoso não lograsse impor-se numa 

parcela cru9ial dos grandes centros, de acordo com o padrão já in

dicadoº 
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Ao<lado da -àisput.à para o gover,:10 do est.adou que e'l:fiden

. ciou tendênci·a•s tão· exp'ressi vas ·quaú1to ·essas, o· pleito~ de . .1986 as-

1:lirtaiou também Uma outra !11UÓ.iU1Ça re·levante: · à', pGl.Ít,ié~ F.A)i..á'H:i,.ra-assu 

me feiçãd Cr.es"Céntemenfe cl:âssista p em· f.unção. do cr.csciment9 das 

basú:::ãd.as. ;-epte:fe"rit.~tivas dos emptésários :e dos · trabail·h·adores. Em 

cónseqUêri.cia ," declinim ·a·s ·· 1ideran:ça.s políticas de base. pred.ominan.~. 
. . ' . . . . . . 

temente r-egion~l ciÜ niuni~ipal v · n.io=class.ista. Bm l 98(C r .um nümero ('f;w.. 

pressiyç, d~ erripre~á:éios cÜsJiutou: o pl~it!=) .eff embora 1;Úguns·11omes:·d; 

déstaque nao tenha."m. logrado ele-ger=seu GS.· inyestidapolÍtiéa da c'lã.·S,· ·• 

sé podé se~ considerada ·_bem..:.succdida~ A btn'i~ada .minéira; -~. l\ss-em: 

bléia Ccnsti tuinte inclui· dez deputados e um senaclc.n:<, auie Podem ser: 
•. .,. . • . . 6 ""· 

classificados como·empresãrios na medida em que ingiemsaram na: vi~ 

da polltica após cons~lidarem suas Cê,ârrei.r'a.s n~ iniciat:tva pr:Lva,= . ' ' 

ta. A~.lado destes 0 foram eleitos -11 polittcos-empresirtos para a 
• • ' • i, • 

. Câ~:au· aplicando-se tàl desigr:,ação a p~:::sm1a.lid2:1del!:> que d~~er,.v:::)1~-:-
~ç.-.;; ~r.,:,:::; - ~ ,~t1 ~""""~J.~~.,,.-: , .... ~ ... c·-·'i'n c-::..-.~·~1 .. ·~· .t!"t:--~~ ... ~-.....,,·:'.f,··--..t ·. ,,.,:.;;,:""º;, ~IJ.a5 caz:-re..i.ras pô ... .1.. ... cas Pª=º· .e ,L,;;Üíll':;tlb,:;, Vm 2."'(."llF~ ... ::.:· tr.',Q~;}c, ~:ic;;.·o.oJ. ,1.""" · 

ais (e:rn dois casos 0 es'ses papéis foram assumidos,:::mcc,.rui;&qUê.inc:L.à d&. 
c~ss.ação dé'seüs :mandatos na década de 60) o· A ba:nc.ad.a ·m:U:1~:L:rt':i., iri= 

clui ainda. sete me:.:iliros que se ori;ina:rarn do m.eió t.eei.1.6=~'í.ttp;r:,õ;~,:a:;t·:i=· 

.ill ~ Cinco des te.s não exerce;;:am fl..1nções ele ti va!Ji. ,imtes · de çhec_;p;1z-,1i 

Cimara. q · ±nas dese::ipenharam ca:::-c;os no s,~to:;: público e:;:1mo "t.,:ien.tc'.:úi," .. 

Esti~eram cm ecip=esas pGblicas e privadas. Oa outros dois apr~ssn
t.am e .zaesr..ci perfilr com a .dife~ença de que ocuparam .r~n~.(;;):.;to:r-mli?.'t,tt.,~ 

·c~=gos eletivos. 

C;:(=SCeU número 
.U .. gac.os i classe. 't:-abalhado::::a, · em.bo:-.a seu peso a.inda i1>ej,it ;;i.ui t.o p~ 

que:no e?;l :relação aos e:ni;resários e cone~:os. D® tc:.da f.orma r,. os qtui= 

t:-:o · de?uta:!qs que rc?.::csentam o movimento ~i:ndical e p:::ip1 . .ü1;;.Z' .{ todr,,;.ii .· 

i::.i::igé:-:tes .e.e classe} sornam-se aos 29 acima clas~ifici;.do~ para fo::: 

õ.ia::: a oorcão G'Jc:ass.:.sta ll9 da ba::.cada mineira •• !a\.o l':11.:;:sF.10 tern::,o u d:tm:t·" 
1), • • "' ••• 

~~iu a po:çio ~tradicional" da b~ncadau ou seja, aquela que abran= 

ç;e rep:-esenta.p.tes de ::-egiões c;'lo Estado e:scol.h:tdc~ :ç;i~ i~o:-dial1:·Hint0.1, 

e~ ;~:,.ção ó~ :·laços ~amiliares e de clientelaç i;e:;alm~~t~ ot1n.c:~s'.:~::-ai12~ 
' ,·. . ; . .. 

Bmbo:::.a seja cifícil estabelecer U.."'a. corte rigide> entre as dc:i.§ ti= 
. . ' 

;>os v . . ~a.dos . .ce:Éerer,t~s à :=epres~ntação .. 'rd.nei~il no Con;-:ré$SO indicam 

U.."? ·tl!tió:,.' ê~s!.oc~;,,:mto de pode~ ru~.o a:;}::'que esta~o~r 6h3m~.~;;do g~'.Úié.,; 
:-'iea::.~:.t.~ ·.de poÚ'..ti.co~ .. de-·çla;~e. Co:~~a;~ncÓ..;S(:!. 'as '. b~nc~das ·Óf::d~.:, 

,,. 

ia.is ·éÍO'itaS. e::t 1982 e 1966 v 0:JSCJ:~•_a;:aos-···e·Ue es;i:~S. Úl.~'.i:-:taS aU:'{,g~ta~ 

::áf.i,·de ::.Í_t\ .. p;::'~a. 3°3,. 
0

.J.o 2~ss~'-qu~ 6~ co~g:-~s~isi:.~i de· base ·=~-~io~.~1/ 

. m~Hi°Ci,?.ªFe ~~O;"Cl,i1qss.i~~~-s o ··~·r~~ '3'5. cm 1952 e ~üO. ~r;b::a., 210~ ''. 

> .:.·::. 



,, 
. ; . 

Examinando.,.se a ·c,ompostçã_ç:,· da Assembléi~ Leg.islativa =qu~ 

'Oa~sou po1r acentuada renovaç.ão no iH. timo plei-to = eons t.a t~=se t..un,1\ 
~ . . . 
-tenciénci.a si:ntl.a:r. Efltret.anto., d-1d~ cas pecul.i~riê;.&des ,,,do Legisla~ 

-t.ivo cstadu.il. _continuam predo.min~!}do entre seus f.lembros O$ ... J."~pre-

ia:mt.antcs de· tipo .rnunic-ipal ou r.iicrorre_gionalo 0--empresa.riil.do 3i

cha-se --igualmente bem representado :;a c9mposição do novo. govetlílio teãõ 

t-adliaL· em cargos de primêi::':"o e segundo cscalã.o .• Qu,a:,nto a issov c:on 

v.õrn metAciona:r que t.oc!os os -governos mineiros dos últ.ir.i.os 40 anos in 

cluíram líde::-e..s empresariais no seç:re-tari.:ldo e ern outros pos tos.-cn~ · 

't..''~S •. O :f•.:::,õrneno novo r ·portanto~ é o intc.;:-esse crescent'1.:? d.o em.pr-eti'i~ 

rii;.1.do en1. integrar o Poder Legisl3.ti vo, sobretudo no ârr.bi t.o f,1:ék;;:·tH r 

ezi.Je é onde se e:-tp;:-ir.:i.em com mnior nitidez a-s classes e os grupos dr:: 

E.ss.a nudança e.e pe::::-fil -ê outra co:nséqUê:1.cia relevan.t:.'i?. da~ 

verificaram e~ Minas 

:ria ~~~:rgido mais c.edo. Daí a razio ··pela qual essa face classista 

·tti;-nh.a se c~tpr~ssado co:n ta:nanha clareza nas Ülti:nas eleições. 

3 ao, O ?P~S~!'7TE E O ·FUTURO 

- . - ' . ' ..... . ""' . e~ ~a carac~eri:açao ao que se p~ssa e~ 

da preve~ os ~esdob~amentos da ccnju~tura. 

·- . . ç.ao· de dois es~t:e~as. ~::1alít.icos· que t..õ:n siêo __ f:;ugc::-idos p11:-a i.r,.ter.·-= 

- i. i .. ,_. ~·°'"\"'"'\ · ;:i - ... -·.-' ,......; • , .. ~' ~-- . ,l...11"\ . .:. -.. . ~~""' .,oc_a_s :'-:--.o ... .., .... s e ·:.. •• o .... a ..c ...... J ... _ •• t:u .. s e::i. ~-.... n.;i.s ... ""mo ão 

::::abalha=a::1 .com ~ssa hipótese; ào -es.t\:..'.:ia:-6 est.ado óas 
. . . . . . - . 



se média_;o vista como adv:ersã-ria ~ e da ÍlJlplÊ(rn~ntaç,ão. de .. pol.í.:t:i.:ca.s· .. 
sociais dir.eci:é:inadas·g corno . a construção. de mbra:dias-· pat~ populáçêie.s 

. de baixa renda. . . . .\ 

o ·tom ideológico do t;1overno .Cardoso nos;seus· primeiros tem 
' -

pos dava substância à ldéi-a de que. uma .estratégia -populista estava 

em marcha~ .No entanto, esse t.om a,rrefeceú-s·e., .devido a vários mbti . 
vos. o elemento de mobilização - importante· pàr.a um esforço d~sse ·. 

tipo - não se conflgur·ou. As ações do governo visam a desmobil_izar 

. o movimento dos trabaihadores g sem contudo tratar. de mobilizar mole~ 

doresu habitantes da periferia, etc.u como se previa. 0:modelo ºneôpo .· 

pulistaº ficou. assim apenàs·em embrião. 

O segundo modelo. é O .do. ºn~ocoronelismoºus"llge:tidopdr Ber 

nardo Mata-:Machadci ( "Governo de Minas: neopopulismo O\l riebcoronel:i,! 

mo? 11
). O· esquema ac:entua··o caráte~ municipalista ç:resêerttementé ª§. .., 

sumido pela administração., à $emelnança das conéições tradicionais, 

entre governo e º'coronéis" dos munic!pios~ Com efeito, a gestão -e!_ 

ta.dual tem· se volta.do com prioridacle para o inteJ;ior (sobretudo cer 
-tas regiÕê:s, que sufragaram Cardoso em 1986) e repousado essencia!_ 

·mente .em for;mas·dé. intermediâção·coroneiista. "Para os amigos, tu ... 
QO; para os. inimigos I a :leiº', era: a rriáxim~ dos, oliga::tcas. antigos, 

qu~ Cardoso parece· g:uerer reVi vé;i:-. Q s,istéma partidã~io· de apoio 

montado pélo Palâcio ilustra bem· o método co.ron~lls'tico em voga: ao 

PMOB - ev.identenie_nte expurgado ·aos B1recalcitrà.nte:s 11
.;.. soma-se o J:lDC, . 

criado para inc~rpOrar os . transfug-a'.s do PFL, do PDS e do PTBque que .. 
' . . .. -. 

rem estar junto ao governo. o intermediário ern cada .. localidade é o 
que for capaz de mo_bilizar mais votos, seja ele do PMDB ou do PDC. 

Nesse processo, o próprio PMDB é. feito ins.trumento de um esquema de 

poder' qúe. se sobrepõe ~o partido. Esse esquema, instalado no Palá

cio da L.iber:dade, pre:tende-:-se forte e duradouro, asséntado em bq.ses 

municipais inexpugnáveis. 

cóm o tempo, teremos cond:i;ções mais_favoráveis par.ache..;. 

gar a UI!\à interpretação.mais precisa ·ao que.se passa.em Minas, con· 

vàlida~do:...se uma ou outra d~?°s.sas · ve~tentes: anall~icâs, ou mesmo um; · 

terce~r·a. o que pàréce fora. de dúvida é q1.te estamó~ ,diante .de f~nô 

mértós 'ttovos, no plano da sociedade' e dà poiltica; .quervi~rail\pre>por 

aos· estudiósos e aos i~teréssados no tema da J;>o,11'.tica · mineira a1.:.. 

guris . desa':f iqs irnúfper,çrdós -~· Daí a importância do s-impós:ic{ promovido 

por este sernin~rio, cujo objetivo· é ihiminar um· po'Uco mais o q1;1a,dro 

comple>tO do pr.eisei'lte. ;, 
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PLANEJAMEN-TO DO ES'rADO E, O EMPRESÃRlO (MOT;i\ÇÕES) 

·stefan Bogdan Salej 

Independentemente do grau de interf erêncià do Estado na 

economiav há 'uma rei.ação. íntima entre a ação governamental e a ação 

empresariaL Ela não e conduzida· sempre através dos órgãos especí

ficos de planejamento O mas seguramente através de entendimento do 
sistema de govern.ar a formação de políticos dos governos. ll,.liás a 

instalação de sistema estatai ou centralizado de planejamento par~ 

ceser ·característicO de sistemàs autoritãriós. O objetivo do sis-
. t • . . 

tema não é planejar num sistema coordené!:do por políticos que aten-

dem às necessidades da população ou a sua maioria v mas montar um si.ê_ 

tema de controle de economia cujo· subproduto aparente é o planeja

mento. E nesse caso é normal que. o sistema prospere pelo país afora 

com a sua _utilidade diretamente· ligada à dis,tribuição de recursos . 
ou do pode~ burocrático. 

Neste ponto vem a perguntau a quem serve o planejamento? 

Ou _melhore para quem serve o ·sistema_?· Sem dúvida nenhuma aos gover-
. . ,. 

'nantes que multiplicam o sistema ou o mudam conforme o seu interes 

se poi.í t.ico independentemente do prazo de eJrercí.cio do governo. Nes 

ta linha há d~ se perguntar se ·existe um sistema ·só de planejamen

to ou. vários sistemas do gua·1 o mais· real é o· orçamento ou conjun

to· de orçamentos que o estado possui. O mesmo vale para o país co

mo um todo. E· aí cabe questionar g o que sabemos do sistema de· pla-

. nejamento de pçi.íses bem sucedidos? Vale a pena se perguntar quém são. 

·ôs formuladores de políticas p aliás :o que polít_ic~s temos hoje _em dia 

ao :noivel federal e ao nível estadualº os. pa:r'tid.os pol.í.tJcos que ga 

. nh~ra~~ ·?l .eleição presidencial estão em processo de reorganizaç.ão que 

·. rios· ·assegura que nao há m,ensagem ·que· ::i.~ve .. a_ um gov~rno eficiente. 

· Sem. ·ciõ.Vida alg~m~. os. ·partidos chaniàd<?s ·de esquerda possuem·. um p:t.o

.·~ram~ .:terná.ticÇ) ·muit,p ma.is defin:ido- para_ governar que os partidos de 

. centr.o: qireita/ PMDB ·s'ünpiesXl\ente. se ·atrelou. ao _pocter esquecendo ·º 
seu p;rograma' de' ·tuta·s e. g'lÕrias que o· levaram inclusive. ao governo~. 

: . . . 

A vqlatilidade da ação políti:ca a riível - fed~ràl, também 

-tem. no. siste~à$. frági°l_ e~~º- o' i:i~ssô ~-. c~n~~qüê~c-ias á.o . ~ível esta

dua1 ·: E aí vem:a:p~:tgtiht~:. pode uma: économta>4é 35 bilhões· de ·:dóla 

. res. do. prb~uto · 1rit.er.rio bruto· -~r~duz.ir. suas ptóprias:pollt.ici:{·s-~- ~_po; 



sível dirigir esta economia com certo grau de independêr.i.cia em re

lação à centralizada econom.ia federêàl? E mais, há um claro consen-· 

so de dependência de duas economias? 

Independente do fato da economia de.Minas ser no momento 

dirigida no estilo gerencial mais do que e.::oriômico·e com objetivos 

políticos claros para curto pra~o 0 está ·cláro que· Minas necessita 

urgentemente uma política econômica cuja base será o e-studo entitu 
. ' -

lado o ri.ovo diag:nóstiGo da economia mineira. Mas o planejamento que 

advir deste diagnóstico terá em relação ao. primeiro documento va

riáveis políticas mais acentuadas-como também a participação maior 

de outros segmentos como trabalhadores e empresários~ Hoje em dia 

nenhum plano estratégico pode ser bem sµcedido se não houver uma pa.E_ 

ticipação ma.iorv popular ou não 0 de part'ídos políticos pu nãof mas 
definitivamente a área dé execução de planeja.mento :ae gabinete pa~ 

souº Um planejamento eficiente será submetido c.ertamente como um pr~ 

grama nas eleições e a sua execuçao sera parte integranté da ação 
... 

governamental o 

Portanto 6 além de levar em consideração nosso relaciona

mento com o Brasilu com o exterior (já que nosso comércio exterior 

participa com aproximadamente 15% do PIB) , a variável poli tic.a será 

o fator determinante de ação econômica. E neste ponto não se pode 

deixar de levar em consideração também a nossa relação política com 

o Brasil e com o exteriorº A ação política fora do estado terá que 

incluir os objetivos de desenvolvimen.to ou administração do Estado 

de Minas para que seja eficienteº O hiato que hoje existe nesta área 

é suprido pela própria ação política individual de p0.líticos no 92 

verno do Estado mas não é o suficiente· para que haja o desenvolvi

mento ~do Estadoº Há neste easo uma clara d.nteração de novo cliértti 
. . 

lismo por atacado ou barganhas macropolíticas que aparentemente têm 

produzido os resultados satisfatórios mas que definitivamente deter 

minam a ação política não em função de ideoiogias r mas em função ~

interessesº .A pergunta é se estes interesses representam também os 

interesses da maioria da população, ou seja, a opinião pública pr~ 
. 

fere um presidente notoriamente ineficiente e ineficaz que em tro-

ca de apoio diz soltar verbas, ou um presiçlente eficaz que ao con

trário que se propaga não soltará as verba~ mas terá implantado P2 

11-t.icas eficientes de desenvolvimento econômico e social. 

Quanto à ação de planejamento devemos distinguir a açao 

formal da informalº A informal, que traduz de ce,rta _forma também as 
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pressoes de vários segmentos da sociedade, é que funciona no nosso 

sistema político. A pressão política que às vezes (ou na maior· das 

vez~~) traduz int~resse econ5micor é que faz o plane}amento ou faz 

a açao governamental. 

Portanto, quando se diz que o sistema de.pl.anejamento es 

tá falido, devemos entender que está falido o sistema político que 

não tem os objetivos além de uma tendência cr.escentede teses pop~ 

listas que sobrevivem. às e.leições. A feitura da nova constituição 

poderia ser a grande opo~tunidade de se dar ao país um arcabouço ins 

titucional que congregaria a ação de pensarmos nos nos.ses objeti

vos q políticas e estratégias. Ma~_,..esta oportunidade foi perdida~ Es 

tá aí o orçamento unificado da União que se implantado for, pode si.sr_ 

nificar um passo importante na área de administração pública. 

O empresário deve planejar de acordo camas variáveis que~ 

lhe apresenta o mercado. 8 nestas variáveis se inclui a ação polí

tica do governo, à linha mestra de ação econômica e financeirà do 

estado 8 e sem dúvida alguma ação comunitária empresarial na área po 

lit.ica que vai definir grandes temas de ação política. E aí se en

trelaçam novamente as relações do poder de barganha que são rapida 

mente ,.assimiláveis no var.ejo financeiro e dif icilmerite aceitá veis 

no atacado político. De parte a parte. E neste processo de politi

zação do sistema econômico há um caminho longo porém inevitávei. a 

ser percorrido. Nenhum caminho que nao consegue sua aprovaçao pela 

história com ampla margem de apoio popular tem vida longa. 
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NOTAS MARGlNA·IS A 09MtNJ\S GERAIS: O PROC:.(SSO P.OLÍTICO RE:CE~T!Evº 
OE OlÁV 10 SOARES OULC I 

Antes d.e mais ~ada, .gostar ia de me congra·tular cçim o A·ut.ot 
' . . . . 

por tet ousado discorrer .por escrito a X'espeito de fema_s· SOb!'·e OS· . . . . . . . . 

quais todos falamos, sem, no entanto, delxa·r que nos'sas id~i.as ~e.:. 
jam expostas ao escrutínio mais sistem·ático que só o textó= ensej~.> 
O Prof •. Ou lei tem a coragem de oferec.er sua reflexã·o. à êr.ít:icà ·do 
leitor, em postura que m~rece enfático elo~l6. 

Estas not.as procu·r·am acompan·har · o fio de .seú raciocínio e . . . . . , 
estão organizadas em três tóp'icos. De início, vàmb.s discuti:{· a in~ 

trod:Ução ao texto' parte menor de sua écono:m{a inte·r'na' mas que p 

[ creio, pede malar elaboraç.ão .. A seguir, trataremos· de. sua a·rgumen".'.' 
I tação em favo.r da tese de que o processa p'olft1c.o · mineiro · recente 

80manifes~a. ( .•. ) mudanças estruturais { ... ) ctetonadas emp·assado di§. 
tante· ( .... ) ". F inalmenté, cotejaremos su,a interp.ret.açã:o:; do ple.lto 
de 1986 com algu.ns oados que cón firmafl) é outros· que desconf trmàm suas 
óbservaçõe:s. 

l - GOVERNO.NEWTON CARDOSO: QUAL É MESMO A ·NOVIDADE? 

Depois de afirmar sua "surpresa e perplexiij&dé" perante o 
quadro produzido pelas eleições ·de 86~ o Autor passa a nos.mostrar 

a novldade do Gqverno Newton Catdosó., fornecendo ttês pistas sobre 
. . 

· on~'le ela e!?tá: a)· na "desmontagem calculad.a" do sistema estadual de 
planeja~ento é fomento à produção; b) na ."polític~ de ~estri~§o sa 
làrial e :realocação de pessoal, acompanhada de demfssões em massaº 

. . 

para cóm o funcionallsmo estadual; e c) no 0tnunlcipa1ismo" de s.ua . . 

gestão. Por causa dessas mud.anças, que., se~u.ndo o Aut ar, "alteram. 
por com.pleto o modo convencional de governar. da·s elites mineiras", 
estas viram o "chão fugir sob seus pés". 

Parece-.me que ex i-stem, no argumento, pontos que pedem . maior 
reflexão. Em primeiro lugar, quanto à "desmontage.m°' ménc'ionada, P.!!, 
ra que nos indaguemos se, por um lado, ela, de fato, é uma inov-aç:ãô. 
do Governo Cardoso e, por out-ro, se ela denota uma mudança tão ca-
taclísmica assim. 
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Segundo depoimentos de agentes envol v ich:>s nessa muda-nça ( téc 
[)i~as de órgãos de planejamento O ex-dlreto:res eles sais o_:rg·anizações v 

etc) 1.1 o Governo N-ewton Cardoso nada mais fei: 9 nesse particular» que 

prosseguir aquilo ·que seu antecessor fizera» submetendo as burocra 
e.ias de planejamento a uma dieta de pão e á.gua e pouco p.oder. A .con 

ti.nu.idade e não a Euptura seria, portanto,- a ma.rca de Governo Car
doso em seu t:r_ato com o sistema de planejamento~ o que 0 obviamente, 
!iil!.c @' exime de responsabilidad~s para com os poss"i:veis· efe.f tos des 
sa ~desmontagem'º» más que mostra que não é EAÍ que está sua· novida
de .. Aliás O as indicações de que se dispõe sugerem que 9 longe de ser 
ieste traço earacte:r!stico cio atual ou do anteEior Governos de Minas 
Gjrels: ele assume quase que feições ~ac1on~is 9 manifestando-se no 
plano federal e no de vários outros estados brasileiros. 

Algç, de semelhante vale para o s~gundo ponto do argumento 
do Autor2 e reapeito da relação do atual Governo para com o funcio 

. -
nailismo~ Não foi apenas;. em Minas Gerais que Governadores e lei tos em 

1986 desenvólveram p.olÍticas restritivas quan~o à remuneração de fu!! 

~ioná~ios. públicos 9 como iridicélim·as inúm·eras ·greves de 1987, do Rio 
G!'ande do Sul i:i Pernambuco, passando to,or São Paulo e Rio de Janei
ro. As "demissões em massa~ 9 por sua vez 9 ocotreram exatamente on

de faz sentido p no funcionalismo estadual mineiro 9 falar em ººma~ 

sas_ª' 11 isto , v no magisté:r io; mas foram medida$ destinadas a limitar 

o tamanho de algumas categorias de funcionários, como as ª9 contrat~ 

das"' 11 mas estas terminaram por ser, em boa partep readmitidas ole

P.·Oi._~ º 

Quanto ao terceiro ponto referido pelo Auto:r 9 o "municip.! 
!ismoª~ do Governo !Cardoso 9 de acordo com ele manifestado já n_a Co,!!! 
venção do PMDij de agosto de 1986 e impllementado depois da posse ®Ulill 

1987 11 ex!st~m duas observações a fazer. _Em p:r imei:ro lugar p que, o Qtiet 

$ll!ll"i))X"ee.ndeu os observadores dà Convenção foi o pequeno e não o. grai!! 

de número dé. delegados cujo apoio à chapa Newton I Júnia consegu.i:ra11 

.i\i$Segu:ta:r. Apes®r de um ingente esforço de anos p ·a. chapa só :reúnh.Q 
) . 

ll!Ondiçêies de vitória nas últimas horas que antecederam a Convenção !I 

fundamentàiment.e pela deliberada omissão do Palácio da liberdade e 
liH.mxiJ.!ada pela f:riagilidade pa:rtidá:ria da chapa concorrente e pelos 
votos de delegados comprometidos com a candidatura de Itamar Francoº 

Assim, ao contrário de mostrar o vigor do 91municipalismo 08 
11 

o que~ Convenção revelou por negação foi a fores do P-láclo, que~ 
se tivesse sido exercida, submergiria qüalquer veleidade ºªmunicip!_ 
listai!':. 
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lsto riã;o sfg:nific·a 1-griorar qu.e, p.or m:enor que fosse, havi.a 

l;;lm uma b1:1Jcs.e mtm'icipa:l ·d·e apoio ao ca1)didato Newton Ga.rd.oso. O que 

s.e qher frl.sar é aperwis que essa bacs•e · só s,e construiu ao longo de 

duas adm'inistr-ações e·s-ta,doais .m,uito peculiar;e.sv ade Tancredo Nevess 

quf!' tinha oss olhos postos mais al t0 e quE: .p.mJco investira para pr~ 

-S·IEI'var seu comando sobre as lideranças partidát.ias locais p e a de 

seu sucessor:~ de t.rajetó.ria e estilo muito .. idiossincr.áticos . Foi 

no vâicuo d'O centralismo que se afirmou o i
1municipalismo 11 e não coro 

til."êlll ele. 

Em segundo lugarp especificamente quanto ao ~municipalis

moº~ depois de inaugurada o Governo Cardosop se pela ex.pressão se pr!_ 

tende d.e·screver uma. fo:rma d·e administrar que :reconhece, dialoga e 

s,e assenta em uma :relação simétrica comPrefeitosf Vereadores e li

deranças municipais, não parece haver muitÓ de. novo neste Governo..., 

ém compa:raç·ã.o aos anteriores~ simplesmente porque não temos ago:ra. 9 

com'o nunca tivem·os 9 ºmunicipalismoº' ne.ste sentido. A.o que se sabe p 

verbas e poder continuam concentrá.dos;. as :romarias dé Prefeitos 9 c.2_ 

mo semprep se r~~ete~, sendo sua relação com o Paliclo tão assimé
trica como sempre foi. Neste particular~ o' Governo Cardosp él' rig.2. 
ro$amente& normal. 

Se 9 então p o Governo Newton Cardos.o .deu continuidade à he 

rança d.e s·eu ·antecessor no que tpca à .''desmont;a.gem 1v' do sis'tema de 

planejamento 9 se impl~mentou políticas de pessoil confor~~s ao pa

drão oe seus pares e se seu 11münicipalismá 11
· pouco tem de substancí~ 

so e inovaçlor 1 onde está a ruptura? Qual é, a finaJ ~ a novidade do 
Governo Ne~ton Ca~doso? 

C:reiov portanto~ que o texto descreve imprecisamente a in.2_ 

vação representada pelo Governo Newton Cardoso~ o que faz com .que 
ele. incorra e,m problemas na argumentação subseqüente, apresentada 

nos t6picos 1 e 2 da comunicação. Passemos. a eles. 

Oi to em resumo~ o í:frgument'o do Autor ao longo do tópico 1 

de seu texto é q.\.1e, depois de. um período de·de,scompa:sso entre muda!::_ 

ças ,na .economia? riá s.ocfedà;d'e e na po:lfti.ca., artificiaimente prol o~ 

gado pelo aut.oritarism.oi cr:J;:ar;am--se~ ·em l:~·86, cond.fç:ões para a .si~ 
croniz:.a·ção. de:s.s.e.s ·dlfe·r:en:t.e;s·,.pl.~n.q·s de tra'nsfôr!Tl:a.ç'ã'o.~ Na·s eleiçõ12~ 

ele l986j Mf:nas 11teveto,uº 1 sii,;,t:a, veidádeita fa,ce: estr.ut:ü:tal. 
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Teria~ assim, cessado a assincronia entre "modelo econôm.!_ 
co 00

• e ººmodelo polít.icovv, ambos criados ajustados na d'écada de 40, 
mas que se desénvàlveram di fe,rencialmente a partir de entãó, o pri 

. -
melr.o livre. par·a se manifestar, o segundo a:marrado pelo autoritari.§_ 
mo. Na décµda de 80 (mais· exatamente e.m 15 de novemb-ro de 1986) p a 

inexorabilidade de º'p-rocessos sociais ativos há mui to temp.o'°, di f~ 

sos 11 porém ººnem por isso menos pqtentesº, se fez valer, 00 imploçHn
de00 esse precário edifício, .onde a base estava na frente e a cúpu

Jla atrás. 

Será que.o Autor quer dizer.que. a "nova face" de Minas G~ 
reais 11 a que á autêntica e .rea:l, é a de Newton Cardoso.? É o dele o 

verdadeiro rosto da sociedade mineira·na entrada do último decênio 
do século XX? 

)Isto não P.arece, pelo menos a este comentador, proceder. 
De um 1ado, porque não; mais que 37% dos e lei tores de Minas Gerai·s 

votaram em N~wton Cardoso, dai se pre~umindo que os 63% restantes 

tinham outra .car_a em mente. De outro, porque·há evidência a sugerir 

, ·que ape~as parte do v.oto dado a Newton Cardoso o foi por uma esco

lha de que era a dele a "verdadeira face" que Minas possuía e que, 

· portanto, devia assumir. 

Para prosseguir nessa linha de raciocínio é preciso, des

de.já, deixar clara a objeção básica que faça· às idéias desenvolvi 

das pelo· Autor nos tópicos 1 e 2 de seu texto. Trata-se de algo que 

éhamarí'amos nestruturalização" do argumento e que consiste em con

fiar tanto no pod~r explicativo de vaiiáveis macrossociais que po~ 
ço · espaço resta para dimensões de menor envergadura concei tual, .. mas 

de ~aior dapacidade elucidativa. 

Na verdade p o que cobro do Autor é sua pouca ou nenhuma CO.!:!, 

side;ração de uma dimensão sem a qual o pleito de 1986 se torna q~_ê_ 
_ :se ·1mcompreensível, a dimensão· partidária, particularmente naquele 

conjuntüra do segundo semestre de 1986. 

Reconstruamos ra~idamente co~o esta se constituía: tinha
.mos um Presidente da República ovacionado em cada aparição em públ.!_ 
éo, um Ministro da Fazenda idolatrado por todas as donas de casa, 

um Governador do Estado amad~ nas periferias, yilas e favelas de Be 
. . 

lo Horizonte e pelo j.nterior afora. Comemorávamos pouco mais de um 

ano de-enterro de Tancredo Neves· e os corações de estudante ainda 

bátiam. Tudo isso tinha um no~e: PMDB. 
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:f:·squeci!?r. qu:e ·ª el·ect'çJto. de·. -1,te'wJo'n Ca;.r,dtrs<o em l~M,6 fo1 f:o:r:

tenrsmte po;l:a"rLz·:ada peJo .PMO,B l n:~fo lemb·r,ár d:e üm s,e:w a:s·peçto es•sen . . ..,,...._ 

.clál. A fo,r:ça do p:artl'do c-ontou' tanto no s;ent.ido afirmatJvo p cana-
ll;irando p:ara o cand.ida'to · uma el*pr,essi va ·parte. das .intenções de vo
to antes d.o pleito, qua:nto no· se:nti~o n~gati-vo p afastcin'do de seu 

sdve·x:sá:rio pr inc'ipal p Itamar Fr-anco (q,u.e 9 allá,s, ~entou de-ses:pera= 

dam'ente mostrar=se como a ve:rdadeira enca:rnaç:ão do PMDB), o apolo 

de mlli tantes, diret6.rios e elíeittnres. Esters. 9 embol'à até tiv-essém 

dificuldade e.m carregá.r o candidato do partido, te.rm1nararn ·por cer 

ra.r f iletras em seu torno, quando mais não ,fosse Para não fazer r.e..;. 

nasçer das. cinzas velhas 11dêrançàs de.r:rotadas· q1Jandó da eleição de 

Tancredo Neves, então compo·stas com Itamar. 

o esquecimento dess_a .questão pelo Autor lev.a-b· a um seg1Jn..., 

do problema 1 paral~lo ao da 00e,struturá.li~aç;ãove mencionada. Trata: 
se de uma excessiva focalização do argumento ~entro ·das fronte.iras 
de Minas, algo legítimo pa,ra quem pretende Q.iSCIJtir a pol.ítfca mi
·neira recente, mas só até. certo ponto. Mals p:técisàmente u só até 
qüand'O a ººminei r ização 99 ~o : raclo·cfnlo nã'C) dl;fibultà o entendimento o 

Pois a eleição .. de 1986 nã·o ·toi surp.t.eeriçJ,ent.e e inovadora 
ape.nas em Minas Gerai.s .. Antes, .s'eus re.suJtado:s:niâi~· distintivos fo
ram. c·ornpartilha-dos, ora mal s n1{icJ~me·nte, orá . me~os, com os de to

dos os estados da. União, fe.i ta, é ciaro, a. exceção de Sergipe .. 

o que é comum não. pode explicar dlferenças·, como nos ens! 
nau Ourkheim, ao discutir sua idéia de •va~ia~aes concomitantes". 
Não s.eriam, assim, as peculiaridades da história de Minas, o feitio 
todo próprio de suas el.ites, o sistema regional de: poder e sua cr..!_ 
se, que· explicariam algo que aconteceu de Norte a Sul do Paísp do 
Oiapoque ao Chuí. 

O Autor fo·rmula, ainda na· introdução, a pergunta de quem 
fo·ram as pe,ss·oas que preferiram Newton Cardoso em 1986 e p.:rocura r.e~ 

pondê-la na seção mais longa de seu texto. Sobre· sua resposta, qu~ 

tro comentirios. 

Em prim'E~iro luga,r, a respe.ito de um equívoco .. multo dffun.;.. 

dldo com. o .q1;1al o Auto.r, apa,r~ntemenfe:, ctm;c,Qr.da, qt1ando a f Lr:cm·a que 

"'no caso dos municípios pe:queno 1s,. ge'ralmer'rte mult.o pobres, e.T.a pr~ 
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vlslvel que o candidato do governo ganhasse amplamentep como de fa 

to ocorreu 11
• É claro que o conceito de ººpequeno 11 é relativo, mas não 

custa lembrar que, quem ganhou nos 100 menores municípios de Minas 
foi Itamar Franco e não Newton Cardoso. Nos 88 municípios com 2000 

eleitores ou menos v os mais legítimos 00grotões 08
,, quem ganhou foi I ta 

ll!Hllll". 

!Em segundo lugar~ quanto à nitidez do t:o:rte Sul/Norte nos 

resultados do pleito» que o Autor presume ao falar das ººduas Mi

nas (que) emergiram" i o Sul pró-Franco e o- Norte pró-Cardoso. A pe!. 

· turbar essa ima·gem tão clara está a. constatação de que Newton Car

doso venceu, em. todas as :regiões dQ estado na faixa de munlcJpios 

de 2 a 10 mil eleitoresv inclusive no Triângulo. e no Sul de Minas. 

Nos municípios d.esse tamanho, Newton ·r.etirou mais de 200 mil dos qua 

se 300 mil votos de frente que colocou sobre Itama:r, colhendo-os em 
·pleno red.uto adversária. Foi aí que a· eleição foi ganha, em um cor 
. te que pouco tem de re.~ional, mas que depende mais, do ponto d.e vi~ 

t$ analítico~ de uma outra d1m-nsão, a da·hierarquia urbana . 

. Em terceiro lugar, quanto a uma idéia conexa à anterior, 

a de que, simpl i f icadamente, Itamar venceu na Minas °' rica 00 e Newton 

na &&pobre". A imagem é pe·:rsuaslva, pois é cor:r.oborada pela lembran. 

ça de qúe Franco venceu no máximo de' pro·gresso, o l r iãngulo, e Ca!_ 

doso nó de atraso, o Vale do J~qultinhonha, mas é, tambám~ engana

dora. Se agruparmos os municípios mineiros. em class.es de ICM per 

capl ta, de maneira a térmos 12 classes.·, que vão de até Cr$ soo, 00 de 

19~4 ·a Cr$ 1so~ooo,oo e mais 9 · veremos que Newton ganhou em todas as 
categorias, ora por mais, ora por menos votos. Assim, se é verdade 

que ele ve.nceu no c.onjunto dos munl.cípios mais popres segundo esse 

critério~·, verdade também que ele venéeu no dos mais ric·os. 

F'inalmente 9 uma qu~rta observação., sob-re a te lação entte 

voto é migração, que ap~re.ce em várias passagens do tópico 2 do t~ 
\to e. que s.e expressa na formulação de que 11a màss.a populacional que 

o modelo econõ-ico fez deslocar-se através d~ estado tornou-se ele 
mehto decisivo péra eleger um goverriador". P~ra demonstrar sua hi
pótese, · o Autor apresenta estatísticas de reg1$tro eleitoral para 

os anos de 1982 e 1986 etn 11 cldades e dois aglomerados urbano.s. 

Não cre lo, contudo, · que tal s dados ajudem a confirmar seu 

argum.ento. De um lado, porque, no conjunto desses 11 municípios, 

quem·ganhou foi Itamar Franco. De outro porque eles nada dizem so

bre origem e dest.lno de tais migrantes, informação necessária ,pare 
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poci:ex: 
1

a;f,1;qn:ar .q:1;:1:e. Néwto:n :t.e:ri:a .. :91,a:nhm n:a:s··c,tid\é:Ild~;:s, p;a::x-'.a .. onde se dl:t'i 

g.em· tals sima;s,s,a;siu. A po.9.~a. evid!,ê;nci;a, ai es:sie :r·~:stJH:?'ito .c:l? que disptl'"'.: 

mos v indtcav aJi. c:o:n,tr:át<,!,o, qüe· Frartco ganJtqu e:m, alg,um:a·s das regiões 

de, .. maior at:ra:ç·,ilo de mlgra:ntes. CcoiTHJ ·º MürHc.I.plo de Belo Horizonte 

e. o Triângulo) v enquanto q:u:e N'ewtort Catdós·a v,ehceu naquelas tradi

cj;on~lmente de maior e~puls:âio (Val·es_ do Rió DO;ce. e do . Jequi tinho
nha). 

Se:ria d!:?.scabido ~ncerrar anotações tão despretensiosas co 

.mo estas com uma conc'lusão formal.· Imp.õem-se ~ contudo 1 a_lgumas obsex; 

vações fin'a.is ~ d'e um l~da p . para. süm'~I' i.ar as obJ°e·ç~es lev.antad.as li e~ 

de' outrov para tentar oférece.:r l;Jm·a. resposta à. questão de qual ººno

. vidade 00 o Gov.erno Cardoso tep·I'esenti:L 

!Creio que o Autor·.·enxerga 0 nf:l eleição de ·198,6. e.m Minas G~ 
X'SJÍSp ma.is do que ela cônté,m •. Süa hlpóte:s.e.de que .forças estruturais . . . . ·. .. 

. man:i festaram.;.se nelà depois ,de um long:o tempo oé l.atência IÍ nijo me 

!)ar_e.te de:monstrç:1da s pec'ando pOr. e><óessivà ººes'trutü'.t'af12:açã0: 0e e pór 
· a1go· que chamei ··1ºmineir i:za'ção;º. da a.ná11se. os :eventos dê 1s de no= 

. vembro de 198'6' tari'to fiei. que têm· de estr~tutal o . qüànto de conjuntu 

ral 9 · revelam, até muito da· sociedade· :e ·da pofítiéa hrí:i'síleiras 1 ma; 
o qu1; possuem de propTiamente 11rrtineir.0° 0 · não chega pa:ra: que as visua 

lizemos como indício da-:··emergência~ no plano da pdlíttc·a 0 de uma no 

va Minas Gerais .. 

Nelas v foi eleito Newton Cardo.so, em.circunstâncias tão es 
pecials qu.e ,não podem ·ser. esquecidas na interpretação de seus resul_. 
tado.s e de seu desdobramento óbvio~ a farma·çãa· do Governo Newton Car 

do.so. 

V~nceu Newton Ca,:rdos.o apesa3r e .não .porque era elep pois 
. quem ganhou,. de fatdp foi ·.o PMDBP repetirido a_ dose de 1_982.- Tería

mos v· portanto, . de voltar à, eleiç.ão de 'rancredo para boscar as con-. . . . . . . . . . . . 

· dlções e$trutur:ais que· perrnit1r,am,: que., ·em,-i'Ünas 9 . $.e· desarticulass'e 

o sistema de poder. regiona:1 montado durante o cicl:0' autori.tá ria: no 
p.fano· só.ci:o-e·canEimi co·, urna' cfonflü:êncla ·dê .. ur:bard(p:c1ç,ão, i.ntegra.ção 

do Éstadô P:elas telei~qrn.ünfê.a,:1;,õ:ê:s;-:.e eóre·r:gên.ç}a d;e~·ilóv.as.·.c;'lass,es. tra 

balh.aó:~:ra'S, .. mitü:as e.··érnp1ies:a);Jiài'S:·;: ·no <PJa:nÔ':'.pálítiçq, a· cárrsóli.da

·ção' ·d~: uffi pa:r:t)iifo, com fbtte. i:dén:(ff..Í,.~,!:lQip.;p'opbl{i.tv. o-• próp-r.i.o PMOB. 



Em minha opinião, portanto, o drama estrutural básico ti
nha já sido vivido, quan-do a população votou em 1986 ... Nesse momen

to, ela foi chama_da a fazer uma nova escolha, entre um candidato 
que, por .obra de multas circunstâncias, repr_esentava antigas for

ças, e outro» que representava o PMDB. · Possivelmente este não era 

o c·andidato dos sonhos de várias facções dentro qo partido, mas , 
era o que vencera sua Convénção. .' 

Newton Cardoso se elegeu na estei~a de uma mudança estrutural e em 

uma conjuntura nacibnal e local particulares. Venceu, assim, não s6 
·porque.Minas mu.dara alguns anos antes, inclusive no plano pol!tico 9 

.mas também por!i:fue alguém ( cujo nome, al .i,-ás, não aparece uma· única 
. ' . 

vez no .. texto do Autor), Hél.io Garcia, em um misto de arrogância e 
disciplina partidária,. fez c-om que o processo 'de sua suc·es.são chegas 

se a esse ponto. 

Eleito, Newton é-surpreend.enté apenas porque é um persona 
~ . -

_gem novo. Ele·não é, p·orém,_ como o convidado ocasiohalde um banque 
···. 
te, que entr·a e fica e-nvergm'1héldO a um canto. Ao contrário, ele to 

· ma a cabeceira da mesa e dis~ar·a ord.ens para todO-s, serviçais e ve. · 
tustos comer.sais, força_ndo:..os. a. conviver c'om ele. 

Newtón Cardoso é umà nova ·personali.dade política, de notá 

vel perseveranç.$ 11 determlnados tipos de. habilidade e indiscutível 

senso -de oportunidade. Não e.reio, no ent~nto, que sua face lembre· 
mais qüe a face de uma p~rte de Minas, importante e.mbora não m·qjo

r i t.ár ia. A .cara de Newton Càr-doso é, a.ci1Y1a de túdo, a dele,. 
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aiNas ocorrências d,a política, é·: prectso ter especial ·.cui 
dado cdm · as hipóteses . A gênté à.dtniiê . dua.so trê·s ou ma.is-; 
pensando t.e·r esg.otado todas .· aS pôissibiJiciáde.s º' • 

· Gus;'tavo · ·é.apahema _ 

0$.bater é· tentar ir al~In ao· e;ií;:posto. t um.a. :t:eleituia: com 

a tentação .. da ir~nia o ·o dis·curso ·.dé, aper.turc3:-o ç:omQ C) . primeiro can

_dJ tato O não tem como éscon.der seus limi:tes u mas ficamos presos ~ 

ele o como uma forma a -ref-orrnar. 1'.s.sitn,. va,mos ã re_leitul'.'a de Otávio 

·oulci. 

Por que surpresa ·se. as cartas· .estavam marcadas? Em .19a2 

s1s eli,tes definiram: Tancredo para Governador e depois par:a Presi

dente; o udenista· mHio Garcia u ex.,.secietário de AtireTian:o º par.a·· vi 

ce para assumir depois; e ijewton· ·CatddS·O (:ieixa.ria: de ser Senador ,pa 

ra voltar à Cidade Industriai' e."· gàJ:.;:mtir a vitÕ:t-iá ·,el.ei toral. E de 

· pois as máquinas da Prefeitura de> B~lo Horiz-onte t . .r_abalhavam na·s 

()p;ras de contágem e N~w~on>ã f1::ent:e·, .de. ele.zen.as. de empre$á:r·ios,. ep= 

sai-a ~ criação dê um. Jornal, alternat1vo às,.· T:i±!=idiçêi'ê,~ Assocfiada~.~ 

A coreográfia da êcin.vençãó peemedebis.t.a, é verdad~ 0 foi 
um jogo· de diz que. diz. Mâs nenhum êlos, ·velhos, h·em pe_s:sedis.ta:$ nem 

udeniStas abandonou o. caminho traçado;. só alg,µ:tis jovens s~1aram . a 

aliança da e~quercla com a -fre-n:te de direita .. T,ânc,redo 0_dizia·que :era 

prêc iso f~.zér uma Revo 1 ução , mas corno. a- "France~a. 11 ~ "E. todos. sabiêi:m 

qµe a impugna:çã·o de "'.T-i.ão 'M~donho'", indus:tr:iáI'preeurs·or do .malu·fis. · 

~o, era muitp mais· resulta.do da o·f.e.n~a à tradiçã·c mj;neira,do q:ue __ fri 
d:ignaç.ãQ militar. 

A perplexidade e. de · qt~~Iti: ficou. "aiheio a.Q.S'.Câ·nories · dá tra 

diç~o:- re,giOiléil" s ê não ente11âeu ,io E!$~a~ó >p~ftitiço re:égfyL-ab·é,r,f~ p; 

la . f:ígJjra 'tütel~r de Tâhc re4o N43vés IU • Ê. se. a·. d·i\ferença. em 86' não i&± 
e~ntagadora, f9j_ porque Itamar ·p:ça,hqo, seitl' ·pac:rt,fdó e ~:Ü.:Ssiderite,· ·ao 
tanctedismo h.â quase u:ina aêCada,,., a.1s-r~$to:ti p~ú:tê': d·a:~ cJtasses.-.m:iáatas 

pára' o outro. lado do muro d'a Nóva, R:$p.{ib:l:.iéa. E,'ad_j;,ánte""'se, ·-fót béin 

* - Sôciô'.iogo· do Instituto G·al·lup &;; Sà'O lfatilo. 



<1?,1companhado peio brizo:l.l·smo~ A·fin~l o PMPB. ganhou . em todos os Esta 
. . . .. ' . 

·d9s O .~ · em a_lguns deles com nuances de neWtismo, não foi? 

Mas voltemos tambél)l- à ºªquestão de f·unç.0 1º e às "mud<e'lhças 
~ . . .. 

e~t.rutur,':fis;'. ra1a---se .das análises ãfspo:níveis sobre o crescimento· 

.econômico .e a modernização soçial. Mâs, 1º:os_ déslocamentos .estr"i1tu

. ra;ls ·.estão ~ape~dos q e q mesm~ nã.o .· oco'r-re cpm · .. os des·l.o~am.entos po

.:u:t1cos º1. Como entender o 'ºespaço públ.ico da Nqva República°' sem m~ 
. . .. ' 

peàr a ;poli tica? Sóbretu~o m~m pai:;; de moderni-zaçãQ ·conseryado,rà on_ 
d-~, a elite toma i·ni_ciativas · ante$ que seja tar.de. Véja_mof? noéspaço 

: p~lí~ico do . ~-Tião. M~dó~ho1º r l~l65·u o B-DMG\; lND.I ,. COI . e . sobr~.tudô o 

~;'Íano Miineire> .!'ada '(industrialização Ta.rd!'~;ª (havia .. 50,.,mj.1 Qp~r~ri:os, 

em .BH/Contag?.m> • J\;'ge>ria . s<>mos . o· ,e1.ê9~ndo pôlp industrial: · .. ~os sa '9 in:... · 

culta 91 ~urguesia 'se assoc'iou â exte·rna e;· ~pad,J::í.nhad:~- ptíi::10 Estadog 

$8 organiz·o:u~ ·Nos:_$,at FI:E$'J? iiidnda· É!r~,.gov~rn~da i?.o·r úm, ccinte;it~iro. 

suâ pr.imel1(;'á fest;.a riacém de,°u~se na Assocdação c'ome:J?.Cial .•. Ma:is ·que 

.· jovem. ·eia. n-io. tinha s.$,ptilftG3nt9s de: c.\il-pa · qa rilihéi.ridade ~ -Sem a mé,.. 
. ·:.... ... . .. ' ... · ';.b'·. '·.·.. ·.· .. · ·.· ·, .. ' •. . . • . . . . :. 

diação tec~~élCéÍlta à .nós imp~çl$:m1$hto~ 81i'.A&t~rai$ 1~ . d~S- as,$.QCiàclOS\ ex= . ,, . . ,·. . ' . . . •, ., 

:f.~rnos O ela se preparou'_pará g6ve;~ar. 

Em 19à2 iriic·ia-se a áscensão;. Nã'.o s~ t,;tà.ta aqui de hlstó . . . . . ... . . . . ' . . . .: . : . :·, 

riia~ de Tancredo~ Este l~-c:lÔ da. âr'tfcu;l~ç.âO. iô ê~-SD~G .e ex".'"Minist:e-

~,i~ da Indfi~trià e. Comércio 0 éa~t~lc.>.:JSranéo, guar~ar'á bem. Trata.,.Se 

d~ . alguma~ t:r~n~p~~ê.ncia~-º Ei\l. tjb~r1ãndia r . sob· a~tic_uiação direta de 

~a empresa ~$SO~i~g.a .derro;ta,+~e ,a elite ·:iocal. Em 86 .. seus fUIJ.c:to-. 

~ários fazern'.'·boca c:l~ urna ~i.f,orÊni:zâdos e P?J.·ra· uma ch~pa qµe embdra 
. lhpva ap .se~. gqsto diversos. pa.rtidos.;. ~eu. "Ron-1\onl!º• E~ .u.b~rapa os 

i.q.teresses ele> CDI local dirig~lllum."Fu~cão Pte~o" ã vitQ+i~ contra 

. to~as as. elites. Em Montes Clà~ors houve a s~c;runda ~ni.f;·~taç&o dqs 
. . ·.····: . --. .·: ··~ ' ,, · .. - .. : .. . _: '-. . . 
, · e:Xecutivos. do Polo Industrial .éJ.a ·S.UDEN2. Em ;Con:tage~ repetia-se a 

··J~gunçl.;!t <expE!:ri~ncia. de Ad~inis~raç·ã~ Diret~. Afinal na Vila das Abó 

,-~~;f~s :nerli pÔ·l)td.c<:>$. havia o t Álv~tó Antônio já e;ril o .úniço r.epre: 
·/~~rttantê dó ijáfreir9~ d.~. Cima ~-·&e B~·:ixo. ·~ nénhum· de-les ·ganh~u ifu 

;;,.-.. ,....... (-.'_ . '.•·. . \·::· . .'.' .··: ... ... ·.;. . . ·. ' _·.. . 
. ~çna ~1:ê~t~" g' ·.n:;a pe:.çJfe.t:.i,~ dos. imigrant~s· desabr:i·gado~ dôs atvelhos . .· . . . . 

. -~Ç}JCOrifi$'~ U· Cl(?mb ·~~ .SUgére o 

. -' . ·~ ·. ,~;;,~{1 ~ h.:!,.pótese ~das pQt>Ulaçõe.s periféricas' como "cam 

. ·.~ :.~!c;:;~l:cio· p:atà .os e_squ~mas cl,ientelisticcs de 'massa I de Newton 

:Ç~tdqso.~. Po:r_ efeito (jle "midiavu o :s.ul de Minas é mais quércista que 

. ·qut.ra coisa. E as. cidades mais i.ndustriaU.zada.s não votaram no PFL. 

· ô Triângulo votou regionalmente, .apesar de ainda precocemente art!_ 

: .. iêul:ado~ .Em· Uberaba 36.4 para Itamar e 38.4 para Guíd<:> Bilharinho 
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(senado pedetista apoiando Itamar) . Em úberiândia, 45 º 7 pàra Itamar 

e 45.5 para Ronan Tito (senado peemedebÍsta apo1and0 N~wtcm) º E o 

brizoli.smo àssumido. (populista)· .elegeu o único federal do PDT. 

E. experimep.tem6s tirar Teófilo úton:i da lista de DÚlci ~ 

Fiquemos somente ce>~ os 10 maiores colégios e lei torais. Neles· 754 .106 

votaram no PMDB e 823. 101 na Fr~nte. são 6,9 mil de va~.tagempara I . .ta 

mar. · Sem Têóf ilo Otón.i u sobram, na hipótese Dulc.i, Valadares· e M,911. 

t.es Cla1:os. Nestas duas a vantagem de Newton foi de 19 mi.l. Isto é 

um. por cento deste colégio. t muito pouco para confirmar .. um.~ hipó
tese. E a vantagem de Itamar ê menor que o .eleitorado de Sete La= 

goas, que votou Newton e não é nem periférica nem deprimida. 

Por que diz·er que º'entre os municípios .aemaío~ .cresçimen 

t:.p relativo do eleitorado estão alguns dos que deram maioria ma.is 
. . . .· ~ 

nítida a Newton.Cardoso, sendo o exemplo mais frisante o de Teófi-. . . . . . . . 

loOtoni 11? Teófilo Otorii cresceu de 51.53.0 para 68.404. elei:toresu 

1i$egunda a tá.bela ap.reséntada por Dulci, ou séja 0 32.7%. Deu 19.400 

votos de . vantagem 1:?ára Newton. Uberlância cres.ceu .de 134. 681 p,·ira 

171.402, ou seja 27.3%. ·Deu 39.516 .votos de vantagem para ItamaJ:'. 

Como se vê a estatísticacontihuasendoa 11aritméticapolíticall, sua 

denominação mais antiga. . 

Além disto, o espaço brizolista ftcou.com Itamàr.Ele deu 

787 mil votos de seus senadores para o candidato da. Frente. Em Ip!!_ 

tinga, com . fenômeno urbano semelhante a Valadares, . quem. ganhou de 

Newton nao foi o ~FL, foi . a votação de Lage Pessoa·, r~presentando a 

memória do sindicalismo rural. 

Por outro lado, não somos mais compostos· de 40 famílias 

troncos·~ fica difícil· falar nos "laços de clientela familiar 11 • o 
nome· torna~se uma sigla que ajuda g:tegos e troianos. Basta mapear. 

o eleitorado inter·io:r;·ano de um Manoel co·sta e de wn Virgílio ae' Pau 

la. Os nomes· parecem. isentos de clientelismo fa'miliar. E . um Fran

celino, . sem ·laços, fez est'e clientelismo. E isto . ~ão. o impediu de. 

ter como supersecretário o irmão do lider do MDB; s.ão ~ompO:sições 

p9líticas. E nestas composições Newton não foi mais pródigo c;iue It!! 
mar. 

Por esta hipótese.nao comprovável envereda Mata Machado. 

Numa infeliz ent.revis.ta ao Jornal de Casa ele confund~ Contagem das 

Indústrias com Contagem das Abóboras, como se o·rNDI/CPI fosse: mu.:.. .. . ' . . . 

nicipalizante, e os grupos que.apoiaram Newton.fossem agrários. 
'l.9 . • • 
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Aonde pode nos levar toda esta historiografia? Afinal p~ 

diamos resumir tuçio na expressão 1ºa hora e a vez do ademarismo mi

neiro~ .. E ai podemos encontrar.a escola tãtica do grupo ~ewton. Se 

o Social Progressismo da burguesia cabocla paulista derrubou as el! 

tes quatrocentonas, porque não o tradicion:=tlismo mineiro? o chag~i~ 

mo não fez O·mesmo uma década depois no Rio? Por que a política da 

industrialização rápida, tardia e mui to subsidia.da, não aproximaria 

tanto Contagem do Governo Estadual? Pode ser que, a diferença aqui 

nas Gerais seja muito mais de indignação altaneira. Nossa formação 

acadimica não encobre toda nossa educação familiar. 

O importante é voltar à ººMudança Estrutu;x::al do Espaço P§. 

blicoº 1 º Não é esta a sugestão analítica? Partamos,portanto, de Ha

bermas e analisemos as razões da queda das elites tradicionais. 

A experiência alemã com seu·salto modernizador-conserva

d.01t e a pequenez de seu liberalismo é o que permite a Habermas des 

· tacar tão bem a formação e crise do espaço burguês. E é isto que f as . ~ 

cin~ a leitur.a brasileira. Nós temos elementos históricos análogos 

que nos dá a sobremesa da análise hàbermasiana. Mas há dois pontos . . . . . 

centrais diferentes nas realidades em confronto analitico. 

Em primeiro lugar nossa burguesia associada e voltada p~ 

ra o mercado externo liberal não conseguiu criar a cultura, º1 emba

lagem natural de seus produtos para o mercado inte.rnoªº, nacional. 

Nosso :poder individual de livre-arbítrio na escolha racional dos pr.9. 

dutos e dos representantes nunca ultrapassou 20% da população urba 

na. Nossa própria publicidadev raíz do espaço público liberal, se!!! 

pre foi estrangeira e embelezadora dos produtos alheios, dos auto

res estrangeiros e dos sistemas· além-mar. Ainda nao se fez Estado 

Democráti'co sem hegemonia burguesa. Nosso Estado se especializou na 

intermediação produção nacionàl-mercado externo e vice-versa. Des

de o açúcar e o café que o Estado Brasileiro opera como grande co-

i m~rciante. No contexto alemão, havia colônias e a. ~ut_a por elas,· d 

Estado Fas.cista ·conseguiu ·construir a cultura não só dos produtos 

mas da própri ::i _natureza alemã. Para tç1nto a publicidade deu lugar 

à propaganda. 

Segundo,estivemos sempre incorporando um imenso contin

gente populacional de uma ainda inesgotada economia "informal'º ou 

"popular" como preferiam os marxistas clássicos. Pode-se ler no Anúa 

rio Estatístico do IBGE, o mais recente, que Minas Gerais tem 50% 

de sua população economicamente ativa trabalhando serncarteira assi 
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nada, sem previdincia, por. conta prõpria e trabalhando .. como depen-

. dente sem remuneó:1ç.ão. Além disto, fica difícil se f.ormar uma cul tu 

ra operária, por exemplo, com a rotatividade e mobilidade que dom.!_ 

na nossa economia. Par~ o 8rasil,.Luciano Martins mostrou a rotati 

vidade empresarial e Ha::;embalg permite concluir que em 1972 somen-

te 15% dos operários trabalhando eram filhos de· operários. E um em 
quatro tem 5 anos de trabalho no mínimo. Para Minas os dados devem:· 
ser. mais drásticos. ·seria ous·àdo dizer que se ·há alguma cultura op~ 

rária ela está circunscrita em João Monlevade? Não deveria ser fa~ 
to constrangedor da cultura burguesa· ou operária de Contagem ser t!m 

dtanto rude e sem raízes. 

Finalmente, há um di:tdO conjuntural fmportante para se com 

preender o él.dvento da Nova República. A obrigatoriedade dovoto~ No 

Brasil torna-se eleiior obrigat6rio o "cidadão que vaiou alistarno 

Serviço Militar qu tirar Carteira de. Trabalho;'. Mas isto não era as . 

sim e explode depois de 80. Em 19"60, por ex~mplo, para 33 milhões 

de adultos 18 -estavam em atividade econ6mica e 15 milh5eseram:~lei 

tores. Em 69 os eleitores eram 25 rnilhoes. Até aí nem a _metade dos 

adult6s votava. A partir de 74 começa a inflaçi6 · de eleitores. Em 

1985, 95% dos adultos já votavam. E aí os menos avisados analistas.· 
. . 

da política caem no ardil da percentagem.· Sem observarmos os núme
ros abs9lutos. do e lei torado não poderemos jama.is entender o cresci 

mento do MDB 1 por exemplo. Dulci tem razão em estar atento no· c'l::es 

cimento relativo do eleitorado. Mas. ele nao é de imigrante ruralco 

mo-pensou. 

Uma h~pótese plausível· ê q\,le o novo eleitor é alguém do 

· setor informal que . tenta ingressar na ecônomia formai. Por exemplo, 

em 1968 (Brasil) expediu-se 2, 3 milhões de ca;teiras de trabalho l~ 

via. Em 75 e·ste número salta: para 4,7 milhões~ 76 passa 5,5. Man

tém-se em 5 milhões anuais e começa a cair em 19_81. Mas.o número de 

trabalhadores coro· c.artei·ra assinada mant~rn-se constante em torno de . . . . ,. . 

17 milhÕe$. Ele atinge 20 miihÕes com Pa:zzionotto,. pelo plano cru".'." . 
zado ou por fiscalização, quem sabe. Apàrentemente, o Movimento·~ 

las Diretas ::mbala, este desejo de cidadania eleitoral. 

Este raciocínio é muito impórtante. De um ponto de vista 

trabàlhistá, por exemplo i pOde-se entender que· a classe operária .. ,· 

na 'conceituação clássi-ca, .apesar da industrialização, decresce rE;:.. --,~"'. 

1ativatnent.e ao eleitorado. HoJe ~la não representa nem 10% do ele!_ 

torado nac·ional. o número "de mulheres economicamente . des-ocupaâzfs 
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mas e lei toras 
O 

por exemplo; é superior aos operár.ios em bloco .. Eis 

a j{ntese do diferencial pro4uzido nesta longá transi~ão ~ pres~n~ 

te no discurso de'. não-posse de . Tancredo tanto quanto. no disc"urso __ de 

Sarney no ~emité:1;io de são João D '·El Rey. Tr':1ta-se da pr~sen.ç_a ele.!:_· 

to~al de; um cidadão de. 2~ categoria, que antes vivia no conform.is-: 
. . . . - ... 

mo da economia informal, ou eram dependentes nao-civico_s . 

. Ocorre que· o ingresso dos novos e lei tores airida se faz com 

um enorme diferencial espacial e demográfico. Qualquer- um pode ve
rificar o percentual de e lei tores por população rnurli~ipal, mesmo vi 

zinha; e ver a diferença no peso relativo .. Isto fica mais interes.:... 

sante vendo ·_o percentual de mulheres e jovens por exemplo. Ass.:j..m se 

descobre que às vezes o cre.scimento eleitoral se deve.a mulheres de 

classe média e não de periferia imigrante. E é bom. lembrarmos .·que 

. politização ou civismo não se passa pe.la convivência famili"ar. 

Posto isto podemos an~lisar a base estrutural ou espaço 

. p_úblico dos dois maio~es blocos de eleit~re$: o cidadão da econo

mia informal e a, quç.se sempre, cidadã "mantida". o primeiro bloco 

se liga à economia ca.pitalJsta pelo consumo coletivo sem ter entra 

do no livre-arbibrio da comprá · ind_ividual. Ele. vota pelo transpor

te coletivo, pelo INPS, pela Esco_la Pública, pela água, iluminação 

pública, asfalto etc.to que Dulci chama de "cllentelismo de mas-:

sa". E' é sempre um voto também coletivo. Sua ra,cionalidade s.e b.a-

. seia num cálculo de ch_ances .. efetivas. de consegu:lr o produto cole ti 

vo ofertado -~m cada. eleiçã~ e m.ais ime"díatamente .demandado. Ele éri;á 

a solidariedade horizontal por b_airros. Para. os candidatos. a ques

tão é a possibilida,de de demonstrar e'fetivamente o poder de reali

zar o que proµ1ete ~ Para os liberais é dernagogi~ um investimento sem 

:r:eto:tnO garantido. Para os lib-erais d.e esquerda é populismo. E .o fe 

. nômeno que é estudado nos seus e.feitos subjetivos, ou poder do dis 

cu:r;sç, _ou ainda "carisma" do líder. Mesmo quando carisma sign·ifique, 

tão-somente para seu inventor, "eucarística", graça no s"entido at.ll!I.!:_ 

;·buido por Santo Agostinho. A articulação dês ta esfera- pública óbe

d~ce a uma lógica. de. outra natureza que a mais conhecida. esfera ou 

espaço públi-:.o Ou, mais cl.aramente, "opinião pública". 

O segundo bloco ap:r:;eende a estrutura liberal-publicitá

ria dá livre escolha individual. Vota contra o INPS pois aspira a 

livre escolha de seu especialista, reclama do. ~rânsito e dos ônibus 

e quer mais viadutos no perlmétr~ central. Mas se distingue do con 

sumidor que trabalha e paga o que compra com o dinheiro que ganha. 
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Se distingue deste cidadão clássico que paga imposto. A relação de 

le com a mercadoria é meio unilateral pelo lado exclusivo do valor 

de uso. Sua noçio de valor se perde 0 pois ele nio tem o prõprió pa

râmetro da venda de sua força d.e trabalho. Podemos tomar um exemplo 

mais familiar ao público presente. Vejamos a diferença entre o uni

versitário que paga sua escola com seu frabalho e aquele que rece

:1:>e a .escola de graça e não trabalha. Os comportamentos se invertem. 

Vejamos a diferença entre o que paga e ·cuida de séu ~ransporte in

dividual e daquele que sçnnente usufrui (um filho por exemplo} e ai!!· 

da daquele que paga com suor seu transporte coletivo e ~quele que 

~au sem compreender, o valor do tique~ que receb~. Aquipode-se si 
tu.ar a inserção sóciO-.econômica-política e estrutural, do estudan

te· que não trabalha. Sua relação com a mercadoria privada e coleti 

-va 0 e,cceto seus livros 9 pode atingir alto grau de liberdade ou pu

ra ·relação de uso. Mas voltemos ao texto.em debate. 

Minas Gerais passou. a 29 pó~o industrial mas passou antes 

a segundo colégio .eleitoral. Em um. ano, 1985/86 - ano. do recadas

tramento eleitoral O Uberlândia ganhou 50 mil novos cidadãos locaisº 

Isto é fantástico 11 mas a inflação nos cega. ·contagem eieitoralmen

h~ pode passar Juiz de Fora no próximo ano. Pensem nas raízes da e.!_ . 

dadania de Juiz de Fora e na jovem cidadania de Contagem. As mudan 

ças táticas e discursivas e mesmo os suspensórios do senhor Gover-

. nador não importam, pois refletem tão somente mudanças nas fontes 

e destinos de verbas federais e mudança de assessor de comunicação. 

Isto não dá base empírica para o colóquio que se pretende. 

"' Que se chame de. ººneopop,_..lismo" ao,· transcrição- de· Dulci 

novamenteu "a suposição de uma estratégia de cooptação das camadas 

subalt~rnas ... com a construção de moradias para populaçõesde ba! 
xa rendan. Isto é retórica acadêmica, pois importa que c~sa própria 

na Nova República virou direito em implementação para os pobres. E 

.em qualquer lugar do mundo onde haja eleições os executores de u~a 

política têm como objetivo eleitoral ganhar votos dosbenefici~dos. 

Este clientelismo (ou será cooptação?) existe em Paris sob. 0 Gover 

no de Mitterand·. Se os clientes não se satisfazem mc'lis com botinas 
< 

e se sentem no direito de ganhar casas, escolas, ruas asfaltadas, 

caminhamos ·para o Direito à Cidade. E mais; o Planocr~zado pôs co 

mo direi to do cidadão alimentos a nivel acessivel. A alimentação pri 

vadà só entrou na política em 19~0 nos EUA e em 1?71 na França, com 

pequeno hiato das "cruzadas contra a carestiaº' no perí:oào de 30. 
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Há algumas indagações no têxto de Otávio Soares Dulci que 

valem para o Brasil como um todo e refletem uma inquietação com o 

nosso pós-constituinte. Mas vale pensar os transtornos de nossa mi 

neiridade e reflefii "As qualidade do mineiro" segundo Capanerna: 

no mineiro do sul: a calma, a paciência, a serenidade; o 
mineiro ·q.a zona da mata: a bravura, adureza, ateimosia, 
3. energia, a pugnaciqade; o mineiro das montanhas e da 
mineração: o idealisrno 0 o sonho, a filosofia, o quixo
tisrnoºº. 
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MINAS GERAIS: O RETROCESSO POLÍTICO RECEN_TE 

..; 
Fa.ust:.o Brito 

Nest.e Brasil onde atualmente reina a perplexidade e a de= 

sesperança até mesmo os cientistas sociais têm fugido de uma análi

se mais sistemática do presente. Confortavelmente se volt~m para o 

passado ou se debruçam nas especulações sobre o futuro. Ê um novo 

tipo de exílio imposto pelas decepções com a chamada Nova República. 

Não implica necessariamente em sair do Brasil q como os anos de auto= 

ritarismo obrigaram a: tantos·. ~ um exílio intelectual: um refúgio em 

reflexões mais aprazíveis bem distantes da trágica realidade atual. 

Não é difícil compreender o desconforto com o presente principalmen

te entre aqu~les com a sensibilidade curtida nos sonhos de um país 

melhor 0 ju~to e democrático. A mera leitura diária dos jornais cau

sa. um constrangimento .invulgar. 

Mas este exílio intelectual tem um custo: quanto menos luz 

jogamos sobre o obscurantismo mais ele se vale de sua própria som

bra. Acender, entãoq os refletores sobre a realidade brasileira é de 

maior importância.~ imprescindível voltar o esforço analítico par~. 

o p~esente. 

O trabalho de Dulc.i 1 e uma excelente contribuição para se 

compre~nder a política mineira hoje. Suas análises servirão de refe

rência pa.ra_ nossas considerações. 

Ele quer explicar como ºque ura estranho (o atual Governa

dor Newton Cardoso}, alheio aos cânones da tradição regional tives,

se se apropiiado do espaço recim-aberto pelo regime tutelar de Tan

credo Neves". A resposta - a v:ia eleitoral II onde mais de 3 milhões de 

eleitores lhe confiaram seu voto - poderia parecer p~osaica -se nao 

* Do Departamento de Ciências Econômicas e do CEDEPLARiUFMG. 

·1. DULCI. Otávio Soares. Minas Gerais: O processo polÍ'tico recente. IV· Seminário 
de Diamantina. 
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revelasse uma realidade mais profunda e determinante da nova políti 

ca .mineira. Segundo Dulci u ºªo modelo poli tico das elites mineiras -

correspondente ao modelo econômico que eles vinham implementando de~ 

de a década de 49 - implodiu na década de 80, não em virtude de u

m~ confrontaçio politica 1 que nio houve, ~as em função de proç~ssos 

sociais ativos há muito tempo e que amadureceram para assumir o for

mato de manifestação política difusa 0 mas nem por isso menos poten

te de b~ixo para ciman. 

Sua hipótese é -sugestiva e gostaria de discuti-la. Vou co

meçar retornando a temática das _ el_i t_es mineiras. 

Quem passasse em frente ao Palácio da Liberdade no final 

da tarde de 31 de março de 1964 ve~ia os mais expressivos represen

tantes da elite mineira perfilados nas s~as varandas, junto com ou

tras· autoridaqes 0 comandando as cornernoraçõ~s da vitória do golpe mi

litar.Lá-estavam, como membros do Sécretariado do então Governador 

.Magalhães Pinto 0 Milt.9n Càmposq José Ma;ria Alkiminu M.onte"iro.de Cas

tro, Oswaldo Pierucette, Afonso Arinos de Melo 'Franco, além de Pedro 
. . 

Aleixo 0 Cl6vi-s Salgado, entre oútros. Eram as principais lideranças 

dos três maiores partidos mineiros 0 o PSD, a UDN e o P.R. 

Esta unidade registrad_a em 64 significava uma glória po

lítica •. Mas,:por ironia da própria história, naquele momento também 

as elites intci&ràm _a sua agoni_&º Nãó foram n~cessários nem dois a

nos para que os velhos partidosº · ve:):'.'dadeiros ~.imais de expressão das 

elites, fossem suprimidos. Se nio bastasseu o elemento político mais 

importante das el.ites mineiras, Juscelino Kubistchek, tinha seu. maE_ 

dato político cassado. Ma~s ain'da: Milton Carnposu que tinha sido no

meado Ministr9 <'.!él .Justiçi=! -gº 12_~eª-!-g~nt~ Ça_si;_elQ: J}:r:-_él);!QQ O _ não resiste _ ·- - ----- . -· . . . \ .. · 
-~º peso autoritárió do novo regime e ·pede sua dem.issão • 

. A · uniq.~4e. t.i,nha s-ido em vão: '&; .ségunçia metade da década 

de 60 ati à cà.n4,i~atura Tancredo Neves ""ã' Ft{~idência da Repúblicl\ a 
~istõria das elites mineiras foi reescrita. O nov9 ~egime autortti-
, . . . . 

rio se consolida e-elimina radicalm~nte. o pe~o do legislativo e dos ·. . . 

-partidosº O- cA:éG'!utdvo amplia sJm_-_poder onde militares e tecnocratas 

·dão as cartas. 

O papel regional (e nacional) das velhas elites políticas se 

esvazia enormemente. A eleição).ndireta dos governadores transforma a 

escoiha dos ocupantes do Palácio c;ta Liberdade não mais -numa questão ba 

sicamente region;;il 1 mas, principalmente, nacional. Rondon Pacheco. Au 
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reli~no Chaves, Francelino · Pere;ira chega:qim. éio ·.goye:rno çm. iunç.ã':O cie · 
um projeto nacional onde. os governador?s etam peças de .u:mi esqueriiai:dê: 

susterttação do regime autaritãrib. 

Em Minas, Rondon Pa~heco inaugura: esta nova fase de_cgo;vêr.

nos estaduais totalmente acopTádos às diretr'i.zes e . .parfürie.tros :nacíà,;,,. 

nais. As grandes estrelas.do seu secretariádo 

eram técnicos p sem vínculos políticos .com às 

que vão comandar urna profunda transformação a 

e da_ sua administração 

. elites tradicional~ . . . . . . ·. ., Q 

nível. ·ciO. Estado· e da 

econorniaq através deum ousado projeto de industrializaçãoº 

As decisões mais importantes, assim com.o ocorri.a a ·. nível 

federal u eram tomadas a nível do próprio .Esta.do entre os tecnocra

tas e os militares. Os únicos interesses da socied~deciv:.fl-Levadós 

em conta e.raro os dos ernpresá~ios. Estes se fa.ziarn representar .. .q.i
retamente ou utilizavam dê suas entidades' représentati~as que·se-a:r.,,:. 

ticulavam com às principais insti tuiç'õ~s· ou empre·sas/ do ··Está.do ··.en:- · > 
. carregados .de formular as políticas: de seu interesse o o legislat.ivó ' 

estava reduzido ao papel de representar compulsoriamente os ihteres:-
. ' . . . . . . . 

-ses do executivo e a cuidár das demandas lodalistas.e municipai-s .. 

Onqe estavam· as velhas elites mineiras? ReJE:gadas" como ·.ter 

das as. velhas. elites, a um papel s:ecundário, elas se recolher·am aó;. :_.

ostracismo. Na verdade era o próprio modelo político das• elites. mi- - :-· 

neiras 'que estava sendo superaqo. O novo , regime tinha uma. defini- · -:,·, 

ção. de classe muito nítida e uma vocação antidérnocrática·indiscutí-

vel • Estado e burguesia dispensavam intermediação e s-~ articulav~ii 

· diretamente abrindo. mão dos canáis ·de intermediação démoérático.s º à· 
sem estes canais - Partidos Políticos autônomos e Parlamento sem maio/ ... 

. -
res restrições - as velhas elites perd~m o seu fôleg'o. sur·ge.· então 

uma nova constelação de elites totalmente des:vinculada das práticas 

convencionais da democracia onde as estrelàs são as «:reandes:· .lideran

ças empresariais, a alta burocracia pública (os tecnocratas·p• inclu

sive) e os altos esca.lões de hierarquia militar,, 

Em síntese, as elites poli ticas mineiras que· combinava~ u

ma vocaçã:o moqernizante com profundos lac·os -com uma oligarquia pro-
. . 

vineiana local e municipal necessãria a sua sobrevivência.eleitot.al~-

perderam · o seu lugar no novo regime. O aütori tarismo só :manteve. a 

oligarquia· provinciana, pois também precisa- dela para· o · ritual . das. 

eleições. 

Quando o regime aatoritár'io entrou em crise e viu-se dian-
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te da necessidade de uma transição política sem rupturas traumáti-

. cas 11 a melhor alternativa encóntra~a foi justamente entregar seu co

mando à última grande expressão política das elites mineira$ - Tan

credo Nev.es º Interes.sante é que Tancreao. Neves tinha uma expressão 

consensual muito mais nacional do que regionalº Sua .eleição para O· 

Governo do Estado em 1982 foi fruto de uma· vitória apertada onde as 

tradicionais for~as da política mineira se.dividiramº 

. Ninguém imaginar.ia· que. Tancredo, se tomasse posseq reedi

:ii;aria o velho modelo das elites mineirasº Ele tiriha sido totàlmente 

superado pela história recente que compôs um universo político com 

e.lites totalmente diferéntes das que prevalec~iram até 1964. 

As análisés de Dulci sobre as eleições de 1986 em Minas le 

,qyàntam. algumas.hipóteses sugestivas. 

O PMDB não conseguiu. escolher um candidato de · consenso. 

tilet1rton Cardoso foi muito mais uma escolha das bases municipais e re

gionais do Partido do que uma solução desejada pelas cúpulas esta

dual e nacionalº O importante é que ele tinha ?uidadosamente tecido 

a sua candidatura a partir das oligarquias provincianasF sombra das 

velhas elites. Mantida pe)..o regim:e autoritário, como já vimos, por 

razões eleitoraisu uma boa parte delas se enclausurou nas bases munici~ 

pais do PMDBv partido com maior viabilidade eleitoral em 1986º Acho 

importante frisar: a canàidatura Newton Cardoso nasce e se sustenta 

em função da aglutinação das oligarquias provincianas que sempre fo 

ram ar:ticuladas com as velhas elites politicaso 

Esta oligarquia se alimenta eleitoralmente nao só dos vo

tos do interior agrícola e tradicional, mas, também - aí ·está outra 

grande sugestão de Dulci - de enorme massa de imigrantes recentes 

,I1as grandes~ cidades que s0:fre:t':am um proeesso desequilibrado de ur

banizaçãoº Estas massas são ~resas fãceis de ~esquemas clientelisti

cos dado o seu alto grau de carincia e desenraizamento"º Na verdade 

este não é um fenômeno mineiro, mas próprio de um pais onde as mudan

ças econômicas e sociais aceleradas não são acompanhadas por mudan

ças politicas corresponderttes. Em outras palavras, ~s instituições 

políticas, os partidos em particular 0 não dão conta de incorporar 

es:tas novas massas urbanas a nao ser pelos velhos esquemas populis..:. 

tas e clientelistaso 

O confronto do PMOB nas eleiçõe.s p~ra governador em 86 se 

d.eu com um candidato d.e uma frente de oposições que ia dos Partidos 

Comunistàs a velhas oligarquias encasteladas no PFLu passando tnclu 
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fr$iVe por dissidentes do próprio partido do governo. Ela não tinha ne 

n.huma identidade ideológica e nem mui to menos uma clara afinidade pr2_ 

gramática. Terminou numa tentativa. de afrontamento moral do candida 

to oficial, cujos resultados foram provavelmente danosos. 

A vitória de Newton Cardoso foi especialmente devida a es

tes esquemas clientelisticos urbanos. Os dados de Dulci· sugerem is

to. Entretanto, não devemos deixar de lado alg~ns fatores nacionais 

de conjuntura eleitoral. 1 o caso, por exemplo, do Plano Cruzado, 

c~jo êxitou artificial sem dúvidav até o momento das eleiçõesu foi 

al~amente favorável ao PMDB. 
-P 

Fazer uma definição dos votos dos dois candidatos ao go

verno do Estado em 1986 por classe social é temeráriou os dados sao 

insuficientes. Entretantounas grandes cidadescomoBeloHorizonte pa

rece claro que o candidato do PMDB teve a maioria dos votos da popu

lação mais pobre. Enquanto a força eleitoral de Itamar Franco esta

va nas classes média e alta. Entretantoº ê interessante sublinhar que 

o,si empresários deram um apoio muito maior, a Newton Cardoso (assim c,2 

mo deram apoio ao Governo Hélio Garcia} 0 fazendo dele. um candidato 

muito bem aceito pelas atuais elites. 

AJLiás 0 a comparação dos governos mineiros do PMDB e inte

Eessante para se entender a política mineira hoje. 

Minas Gerais tem uma tradição de governos preocupados em 

criar e desenvolver instituições voltadas para a formulação de estra

tigias de desenvolvimento. Este aparato insti$ucional foi fundamen~ 

tal para a economia mineira na década de 1970, quando a articulação 

da CEMIGu BDMGv INDI e CDI e a Secretaria dé Fazenda deu um suporte 

in~titucional ao seu acentuado ciclo de expansão. 

Os governos do PMDBu particularmente o de Hélio Garcia e o 

at.ual 0 se encarregaram de reduzir o papel destas instituições Esta

tais u assim como do Sistema Estadual de Planejamento criado desde o. 

Governo Israel Pinheiro. A alocação dos recursos públicos tem segui

do um "modelo clientelistico de administração pfiblica~ 2
u comandado 

pela Secretaria de Aa~untos Especiais do Governo H~lio Garcia e pe~ 

la Secretaria de Assuntos Municipais no governo atu~l. 

2. Vide PAIVA, Paulo. A crise na economia mineira~ r&z~es econ5micas e institu
cfonaiis. Belo Horizonte. CEDEPLAR/UFHG. 1987. (Textos par~ Discussão. 39). 
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Esta continuidade entre os dois Últimos governos pernede

bistas - governos de "tocadores de obra®. como se denominavam - não 

deve esconder algumas características mais insinuantes no Governo 

Newton Carq.oso, fllUÍ to mais capaz de aglutinar quase toda a o ligar

quia provinciana. 

Além de ser um "modelo de administração pública" visando 

tocar obras, ou seja, a uma visão particularista do Estado ele in

corpora uma concepção autoritária da política e umadiménsão conser

vadora do social~ 

O autoritarismo na política fica bem evidente na concepção 

a-ideol6gica e totalmente utilitiria dos Partidos Políticos ("no fi

nal o que pre~alece ~ o PL, Palicio da Liberdade) assim como o con

servadorismo fica evidente na visão paternalística-autori tár ia · do 

conflito social e da pobreza. 

O que acontece em Minas nao está desvinculado do que acon

tece no pais. Pelo co~trárioe o modelo mineiro recente de adminis

tração pública surge no váculo dos padrões ético-ideológicos da No

va· República e é reforçado pela mare conservadora que tem recaído 

sobre~ transição política. 

3. t esclarecedora a entrevista concedida a Revista Senhor nQ 378. 20 de junho de 
1988. 
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