
Palestra do Professor Belmiro Valverde 
 

 “As políticas públicas e a competitividade do Estado” 
 
 A palestra tem como foco rediscutir o papel do Estado e as políticas públicas, pois a ausência do 
Estado cria uma lacuna na sociedade. No caso específico do Paraná, segundo o Professor Belmiro, não 
conseguimos ver claramente o que somos e o que queremos ser.  
 Inicia-se fazendo um retrospecto histórico da Economia Paranaense, que será divida em três 
grandes momentos econômicos. 
 O primeiro tem início com o café, que gera o nascimento do norte paranaense, com a expansão das 
lavouras cafeeiras do Estado de São Paulo para o Paraná. Nesse momento toda nossa política pública 
girava em torno do café. O Estado tinha um papel passivo; o mercado externo influenciava diretamente nas 
decisões sobre as políticas do estado, que não era planejada, mas sim adaptada às tendências e 
ocorrências no mercado mundial. 
 Alguns fatores contribuíram para o declínio da economia do café e o surgimento de um segundo 
momento. O primeiro fator foi uma interferência do Governo Federal criando políticas nacionais de 
sustentação de preços, gerenciando a oferta, sem obter os resultados esperados. Quando analisamos o 
Estado do Paraná fica claro que essas políticas não funcionaram como previsto, pois no planejamento 
Federal não havia a previsão de aumento da área de cultivo, que à época restringia-se ao Estado de São 
Paulo, e se expandiu consideravelmente ao Estado do Paraná, a ponto de ser responsável pelo surgimento 
do norte paranaense. Os eventos climáticos se consistiram em outro fator determinante para a queda da 
economia cafeeira, as geadas arrasavam os cafezais e os produtores perdiam suas lavouras da noite para o 
dia. Por fim, com preços atrativos, a oferta mundial começou a crescer, o que ocasionou queda nos preços 
do produto, que gerou desinteresse  no cultivo. Nesse cenário não há espaço para política pública 
paranaense.   
 Diante disso surge o segundo momento a partir dos anos 60. Com o inevitável declínio do café, as 
lavouras cafeeiras vão sendo erradicadas e substituídas pelas lavouras brancas, tais como milho, trigo e 
soja. Há espaço para as políticas públicas. Os mercados mundiais e interno estão em expansão. Surgem as 
cooperativas com idéia de desenvolver a agroindústria. Há melhoria na produtividade e qualidade agrícola. 
 Por fim vemos o nascimento nos anos 90 do terceiro momento, que são as empresas 
manufatureiras modernas, que no Paraná tem na indústria automobilística seu principal expoente. Surge na 
onda da globalização, sendo a Renaut seu exemplo mais claro; a empresa se instala aqui visando o 
mercado mundial e não somente o mercado interno. Há uma facilidade para modernização tecnológica e um 
aprimoramento da função gerencial. 
 Para o surgimento desse momento, observa-se políticas facilitadoras, como as de natureza 
tributária, com os estímulos fiscais, as de cunho financeiro, com linhas de crédito no Banco do Brasil, no 
Banco Regional de Desenvolvimento Econômico e as políticas protecionistas, que criavam barreiras de 
proteção, restringindo por exemplo a oferta, acarretando um gerenciamento da competição e da 
concorrência. 
             Contudo com o passar do tempo tais políticas foram perdendo sua eficácia. Com as políticas  fiscais 
há o nascimento de um verdadeiro leilão de benefícios fiscais, com uma competição acirrada entre os 
Estados: é o surgimento da guerra fiscal. Já no que se diz respeito ao fomento econômico, observa-se que 
este está intimamente ligado à capacidade financeira do estado. E por fim as barreiras protecionistas se 
tornam mais difíceis com a criação da OMC e dos Princípios do Comércio Internacional, ocorrendo a 
eliminação gradativa das barreiras de entrada. 
 Diante desse quadro há a necessidade de se repensar o processo, pois os elementos essenciais a 
instalação de indústrias em determinada região, aparece em todos os lugares.  
 Mão de obra barata é possível encontrar em várias regiões. A matéria prima existe em vários locais, 
que podem até não estar sendo exploradas naquele momento, como é o exemplo do Etanol; a Africa tem 
um enorme potencial de produção que até hoje não se materializou. Deve-se ter em mente que o setor 
privado se incumbe de disponibilizar a matéria prima demandada. Localização geográfica tem certa 
interferência, mas não é determinante, como exemplo consideramos São Paulo que num raio de 1.500 km 
alcança 90% do PIB da América Latina. Note-se que sobre esse aspecto não há nada a se fazer, nenhuma 
política pode ser implementada, pois não há como mudar um lugar geograficamente. 
 Então vamos para fatores que efetivamente influenciam e devem ter a atenção direta das políticas 
públicas.  
 Capital humano, consiste em um divisor de fatores. Mão de obra qualificada e apta ao 
desenvolvimento da atividade. Há a necessidade de uma politica firme de educação, com qualidade nos 
sistemas educacionais. Infraestrutura é outro ponto determinante; no Paraná há uma queda brutal nos 
investimento em infraestrutura que há 30 anos representava 30% da arrecadação e hoje 4%. É necessário 
rever essa política, se não há capacidade de investimento pelo estado, deve-se procurar uma solução em 
parceria com a iniciativa privada. Por fim a segurança jurídica, fundamental é se ter respeitado os contratos, 
ter as regras claras e definidas, que não podem ser alteradas no andamento dos modelos contratados. 



 Em síntese, no atual momento, não temos clara a presença do Estado, com políticas definidas, para 
sabermos onde estamos e que ponto almejamos chegar. Podemos retornar a presença do estado com 
políticas públicas planejadas, aprendendo com os momentos anteriores. Por isso sugere-se a modernização 
da estrutura do Estado, sem multiplicar as burocracias, com um tamanho de estado ideal: não pode ser 
enxuto como defendem alguns e nem inchado a ponto de emperrar o crescimento como defendem outros. 
Na educação uma política agressiva visando a qualidade do ensino. Parcerias entre o setor público e o 
privado para ampliar o valor agregado da economia regional. E por fim o Desenvolvimento da Inteligência 
Empresarial, para competir em pé de igualdade com as empresas de fora. Temos que apreender com o 
passado, e entender que cada momento tem sua realidade e que cada região a sua peculiaridade. 
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